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Sluitingsdagen
Ook de medewerkers van het gemeentebestuur
genieten van de feestdagen. De gemeentelijke
diensten zijn gesloten op volgende momenten:

Gemeentehuis en OCMW
•
•
•
•
•

Woensdag 25 december 2019
Donderdag 26 december 2019
Woensdag 1 januari 2020
Donderdag 2 januari 2020
Vrijdag 3 januari 2020 (enkel in de namiddag)

Recylagepark en Groene Lijn
• Woensdag 25 december 2019
• Donderdag 26 december 2019
• Woensdag 1 januari 2020
• Donderdag 2 januari 2020
• Vrijdag 3 januari 2020 gesloten vanaf 11u30
Opgelet, er zijn ook enkele wijzigingen in de
afvalophalingen rond deze periode.
De ophaling van 25 december 2019 wordt
uitgevoerd op zaterdag 28 december 2019.
De ophaling van 1 januari 2020 wordt uitgevoerd op zaterdag 4 januari 2020.

Burgemeester:
spreekuur op afspraak
Het spreekuur van burgemeester Maarten De
Veuster verloopt vanaf januari op afspraak en
vindt plaats op maandag van 17u tot 19u.
Wens je naar het spreekuur te komen?
Maak dan een afspraak via kabinetssecretaris Dirk Vyncke: dirk.vyncke@schoten.be
of 03 680 09 74.

Zoek, vind en win!

LDC Cogelshof
De administratieve diensten van het LDC
Cogelshof zijn gesloten op:
• Woensdag 25 december 2019
• Donderdag 26 december 2019
• Woensdag 1 januari 2020
• Donderdag 2 januari 2020
De cafetaria is op deze dagen geopend tussen
11u30 en 17u voor een lekkere warme maaltijd.

LDC ’t Dorp
De administratieve diensten van het LDC ‘t Dorp
zijn gesloten op:
• Woensdag 25 december 2019
• Donderdag 26 december 2019
• Woensdag 1 januari 2020
• Donderdag 2 januari 2020
Je kan op deze dagen terecht in de cafetaria
voor een maaltijd tussen 12u en 14u.
Er zijn nog enkele uitzonderingen op de normale
openingsuren: op kerstavond (24 december 2019)
is de cafetaria gesloten en op oudejaarsavond
(31 december 2019) sluit de cafetaria om 15u
in plaats van om 17u.

Braembib

Oh dennenboom, oh dennenboom… Zit jij ook
al met kerstliedjes in je hoofd? Wij alvast wel!
We verstopten zelfs een heleboel kerstballen
in deze decembereditie van Info Schoten. Vind
jij ze allemaal? Stuur ons het correcte aantal
kerstballen door via siebe.nicolai@schoten.be
en wie weet win jij wel één van de tien
exclusieve Schotense koffiemokken!
De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd
op woensdag 18 december. In het geval
van meerdere juiste antwoorden worden de
winnaars getrokken door loting.

• Woensdag 25 december 2019
• Donderdag 26 december 2019
• Woensdag 1 januari 2020
• Donderdag 2 januari 2020
• Vrijdag 3 januari 2020
Op dinsdag 31 december 2019 sluit de Braembib
om 17u in plaats van 20u.

Bib filiaal Deuzeld
•
•
•
•
•
•

Woensdag 25 december 2019
Donderdag 26 december 2019
Dinsdag 31 december 2019
Woensdag 1 januari 2020
Donderdag 2 januari 2020
Vrijdag 3 januari 2020
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Verhuren
zonder zorgen
Administratie, onderhouden, beheren en
misschien zelfs wel achterstallige huur. Het
is allemaal verleden tijd als je je woning via
SVK Het Sas verhuurt.
Klinkt interessant? Er zijn nog tal van andere
voordelen die je over de streep kunnen trekken om je leegstaande woning via Het Sas
te verhuren.

Huurgarantie
Wat houdt het precies in? Het Sociaal
Verhuurkantoor Het Sas huurt woningen
van particulieren op de private huurmarkt
om deze door te verhuren aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Je bent zelf
geen rechtstreekse contactpersoon. Het
sociaal verhuurkantoor neemt een heleboel
(administratieve) rompslomp uit je handen.
Zo garandeert Het Sas je maandelijkse
huurinkomsten. Als een huurder de woning
verlaat, gaat Het Sas meteen op zoek naar
een nieuwe huurder. De huur van je woning
wordt doorbetaald door het verhuurkantoor,
ook al staat het pand leeg.
Verder zorgt Het Sas voor het opmaken van
het huurcontract, de plaatsbeschrijving,
het afsluiten van de brandverzekering,
het onderhoud van de woning en – zoals
hierboven vermeld – de huurders.

Belastingvermindering
Als we je met al deze argumenten nog niet
over de streep konden halen, zijn er ook nog
andere voordelen want als je verhuurt aan
Het Sas kom je mogelijk in aanmerking voor
fiscale voordelen en premies.
Meer weten? Surf dan naar www.svkhetsas.be of contacteer de gemeentelijke
dienst huisvesting via 03 680 09 57 of
huisvesting@schoten.be.

[ varia ]

Herinneringen gezocht
Onze gemeente heeft een rijke artistieke geschiedenis. Vijf bekende Vlaamse kunstenaars woonden vroeger in
Schoten en werden zelfs vereerd met een eigen straatnaam. Volgend jaar zet Erfgoed Schoten deze kunstenaars
in de kijker. Daarvoor zijn ze nog op zoek naar materialen om de expositie aan te vullen.
Vooral tijdens het interbellum, de periode
tussen de twee wereldoorlogen, waren deze vijf
belangrijke kunstenaars actief. Portretschilder
Jan Van Puyenbroeck, schrijver en regisseur
Anton van de Velde, schilder en beeldhouwer
Lode Vleeshouwer, uitgever en auteur Eugeen
de Bock en componist en organist Arthur
Verhoeven droegen vanuit Schoten bij aan
de veelzijdige Belgische kunstgeschiedenis.

Jan Van Puyenbroeck,
portretschilder

Anton van de Velde,
schrijver en regisseur

Deel je herinneringen
Voor een tentoonstelling in het voorjaar van
2020 zoekt SCOT nog materialen en verhalen
van deze kunstenaars. Sta jij of je familie met
een van deze kunstenaars op de foto? Misschien liet je ooit wel een buste beeldhouwen
door Lode Vleeshouwer of speelde je ooit mee
in een toneelstuk geschreven of geregisseerd

Werk van Lode Vleeshouwer,
schilder en beeldhouwer

door Anton van de Velde. Of heb je nog boekjes
van uitgeverij De Sikkel van Eugeen de Bock
ergens op zolder liggen? Alle herinneringen
aan een van deze vijf kunstenaars, – tastbaar
of niet – mogen bezorgd worden aan de curator
van de voorstelling, Harrie Hendrickx.
Harrie Hendrickx: 0476 46 75 51
harrie.lydia@telenet.be

Eugeen de Bock,
auteur

Arthur Verhoeven
componist en organist

Nieuwe stratenplannen

Feest voor de allerstrafste
(G-)sporters van Schoten
‘Schoten Sport’, een initiatief van het gemeentebestuur en de sportraad, zet op vrijdagavond
27 maart 2020 de sportieve Schotenaren en
Schotense sportteams in de kijker. Je kan je
als individuele sporter of team inschrijven voor
dit sportfeest van het jaar door een mailtje te
sturen naar karen.vanstaeyen@schoten.be.

in de periode van 1 januari 2018 tot en met
31 december 2019 en dat je inwoner van
Schoten bent. Andere bijzondere prestaties
mag je ook indienen. Deze worden dan
bekeken door de raad van bestuur van de
gemeentelijke sportraad. Inschrijven voor dit
sportieve feest kan tot vrijdag 10 januari 2020.

Voorwaarden zijn dat je een eerste, tweede of
derde plaats behaalde op een kampioenschap

Sportdienst: 03 680 10 75
karen.vanstaeyen@schoten.be
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De vernieuwde stratenplannen zijn van de drukpers gerold
en worden in de loop van deze maand in elke Schotense
brievenbus gepost.

Zwerfkattenhok
De gemeente plaatste een kattenhok in de Heidebadlaan. Op
deze manier zitten de zwerfkatten, die al gesteriliseerd of
gecastreerd werden in het kader van het zwerfkattenbeleid,
lekker droog. Het gaat om katten die gewend zijn om in de
vrije natuur te leven. Miauw!
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Versnelde omschakeling
naar led
De openbare verlichting wordt in de gemeente
Schoten versneld omgevormd tot dimbare
led-verlichting. “Zo wordt het comfort van de
bewoners en de weggebruikers verhoogd”,
vertelt burgemeester Maarten De Veuster.
Ook voor de CO 2-uitstoot van het bestuur
zal deze omschakeling een positief effect
hebben: de levensduur van led-verlichting is
50 000 uur langer en bovendien is led veel
energie-efficiënter.
Nog in 2019 zal de straatverlichting in de
volledige wijk Deuzeld omgeschakeld zijn
naar dimbare led-verlichting. De rest van de
gemeente volgt in de komende jaren.

Nieuw brandregime
Omwille van de omschakeling naar led zal ook
het brandregime aangepast worden. Alle ledstraatlampen zullen ’s nachts blijven branden,
maar tussen 23u en 6u op halve sterkte.
Op die manier meent het gemeentebestuur
energiebesparing te kunnen combineren met
het rij- en wooncomfort van de bewoners.

Afvalkalender in
een nieuw jasje

Weg met de
wegwerpbeker

Binnenkort ontvang je de nieuwe afvalkalender voor 2020 in je brievenbus. Misschien
heb jij hem al gekregen? Goed. Dan hebben
onze bedelers extra hard gewerkt. Het zal je
wel opvallen: de afvalkalender is vernieuwd.
Onze dienstverlening blijft hetzelfde, maar
we maken de kalender nog overzichtelijker.

Moeten we je het nog vertellen? De verspreiding van plastic afval in het milieu
is een groot probleem. Gemeente Schoten
voert dan ook trots haar eigen herbruikbare
beker in, waaruit je in primeur kan drinken
op Schoten Schol!

Nooit meer vergeten je afval buiten te zetten? Hang de afvalkalender op een zichtbare
plaats. Installeer de gratis app ‘Recycle!’
in de AppStore of op Google play. De app
geeft een melding wanneer je welk afval
moet buitenzetten. Je kan via www.schoten.
be/afvalkalender ook per straat opzoeken.
P.S. Door onvoorziene omstandigheden kan
er soms een wijziging in de afvalophaling
zijn. Snel op de hoogte zijn? Registreer je
dan op BE-Alert en vergeet zeker niet het
vakje ‘boodschappen van algemeen nut’ aan
te vinken. Als bonus word je ook nog eens als
eerste gealarmeerd tijdens noodsituaties!
Surf snel naar www.be-alert.be.

We doen dat in navolging van het verbod van
de Vlaamse regering op wegwerpbekers, om
zo het milieu jaarlijks tonnen plastic afval
te besparen. Vanaf 2020 mag er op geen
enkel evenement in Vlaanderen nog drank
in wegwerpbekertjes, blikjes of petflessen
geserveerd worden.

Voor iedereen
Het gemeentebestuur liet daarom in samenwerking met grafisch bureau Zologie 15 000
herbruikbekers bedrukken. Op de bekers zie
je een abstracte horizon met de typische
Schotense herkenningspunten. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie Schoten Schol op 5
januari 2020, kan je een eerste keer drinken
uit de nieuwe bekers. De bedoeling is dat
vanaf dan de herbruikbare bekers op alle
evenementen worden gebruikt. Organisatoren
van evenementen in Schoten kunnen bij het
gemeentebestuur de bekers voordelig huren.

Verbod op heliumballonnen
Gemeente Schoten gaat zelfs nog een stapje
verder in het tegenhouden van (micro)
plastics in het milieu. Zo voerden we als
eerst gemeente in de provincie Antwerpen
een verbod in op het uitdelen en oplaten van
heliumballonnen.

Opgepast: Aanpassing LEZ Antwerpen
Antwerpen voerde in 2017 een lage-emissiezone (kortweg: LEZ) in om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Vanaf 1 januari 2020 worden de
toelatingsvoorwaarden voor de LEZ strenger.
Wie met een niet-toegelaten voertuig toch
binnen rijdt, krijgt een boete. Vanaf het
nieuwe jaar moeten voertuigen aan een hogere
euronorm voldoen om de LEZ in te rijden. Alle
dieselvoertuigen moeten minstens euronorm
5 hebben. Opgelet, een dieselvoertuig met
euronorm 4 dat uitgerust is met een roetfilter
wordt niet gelijkgesteld met een euronorm 5.
Voertuigen op benzine, LPG of aardgas moeten
minstens euronorm 2 hebben.
Kijk eenvoudig na of je voertuig de lageemissiezone van Antwerpen nog binnen mag
op www.slimnaarantwerpen.be.
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Speel niet met vuur:

rookmelders verplicht vanaf 1 januari 2020
Rookmelders zijn vanaf 1 januari 2020 wettelijk verplicht in elke Vlaamse
woning. De algemene verplichting komt er om het aantal doden door woningbranden naar beneden te krijgen. Want wie denkt op tijd door te hebben dat
het brand ’s nachts, zou zich wel eens lelijk kunnen vergissen.
Brand verwoest niet alleen woningen maar ook
levens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral
de rook slachtoffers. Rook is verstikkend en
verspreidt zich razendsnel. Een rookmelder
trekt dan letterlijk aan de alarmbel. Zo krijg je
de kans om jezelf en je gezin in veiligheid te
brengen en klinkt dat vervelende geluid van
de rookmelder plots als muziek in de oren.
Concreet moet er vanaf het nieuwe jaar
minstens één rookmelder op elke verdieping
hangen. In appartementsgebouwen moet dat
in elk individueel appartement, ook als er
meerdere appartementen per verdieping zijn.
De zolder of de kelder worden ook als een
verdieping beschouwd.

Een goede rookmelder…
• Is een optische rookmelder, voorzien van
een certificaat
• Heeft een lithiumbatterij die minstens 10
jaar meegaat
• Heeft een testknop om regelmatig het geluid
te testen
• Is CE-gemarkeerd en heeft het EN14604label op de verpakking
Rookmelders vind je in de doe-het-zelfwinkel,
in gespecialiseerde zaken of in webwinkels.
De gemeente en brandweer bieden geen
groepsaankoop aan.

Secundaire
scholenbeurs

0pleiding ecologisch en
defensief rijden
De chauffeurs van de dienst der werken
kregen een opleiding ecologisch en defensief
rijden. Deze opleiding bevat drie uur theorie
en vier uur praktijk.
“We kozen voor deze vorming omdat we ecologisch en defensief rijden een zeer belangrijke
factor vinden”, zegt het gemeentebestuur.
“Onze chauffeurs zijn elke dag op de baan en
een uithangbord voor onze gemeente.”
Benjamin van de dienst logistiek mocht
de spits afbijten en stapte als eerste in de
leswagen. “Ik vind het wel belangrijk om af en
toe eens een opfrissing te krijgen. We zijn vaak
op de baan en er is alsmaar meer verkeer op de
weg. Zo’n opfrissing kan dus zeker handig zijn”,
zegt hij. Er werd ook aandacht besteed aan
de gevaren van de dode hoek en aan enkele
technische aspecten van de vrachtwagen.

Over een paar maanden is het zover: dan
maken heel wat kinderen de overstap naar
het middelbaar onderwijs. Een nieuwe
school, nieuwe omgeving en nieuwe
vrienden. Om dan nog maar te zwijgen
van de verschillende studierichtingen! De
scholenbeurs helpt je een goede keuze
te maken.
Op de scholenbeurs zijn alle Schotense
secundaire scholen aanwezig en krijg je
de kans om kennis te maken met hun
werking en misschien zelfs wel enkele
van je toekomstige medestudenten. Aan
verschillende infostands kan je informatie
verzamelen en een praatje maken met
enkele leerkrachten of directieleden. Zij
vertellen je graag meer over de mogelijkheden binnen hun school. Ook de Academie
Schoten zal vertegenwoordigd zijn met hun
afdelingen muziek en beeldende kunsten.
De scholenbeurs vindt plaats op woensdag
5 februari 2020, van 17u30 tot 20u30 in
de Kaekelaar (Sint-Cordulastraat 10). Je
mag vrij inlopen.
Jeugddienst, Sint-Cordulastraat 10
rani.vandenacker@schoten.be,
www.schoten.be/scholenbeurs
03 685 19 18
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Levensreddende tips
Hoewel het niet verplicht is, hang je best
ook een rookmelder in de traphal, ook in een
appartementsgebouw. Rook stijgt en verspreidt
zich dan ook snel via deze ruimte.
Stofzuig regelmatig eens langs de rand van de
rookmelder zodat de gaatjes vrij blijven en het
optisch systeem kan blijven functioneren. Het
optisch systeem werkt als volgt: rookpartikels
dringen de rookmelder binnen en onderbreken
een lichtstraal. Wanneer dat gebeurt, gaat het
alarmsignaal af. Als stof de ingang (gedeeltelijk) verstopt, kan de rook niet binnendringen
en functioneert de rookmelder niet.

www.speelnietmetvuur.be

Huis van het Kind
nu ook online
Bij de opvoeding van je kinderen denk
je ongetwijfeld aan de ontelbare mooie
momenten. Maar eerlijk gezegd: je zit af en
toe ook wel eens met de handen in het haar.
Ben je op zoek naar de juiste kinderopvang,
zit je in de knoop met het aanmeldsysteem
voor scholen of wil je gewoon graag andere
(aanstaande) mama’s leren kennen?
Eén adres: het Huis van het Kind. Bij het
Huis van het Kind vind je verschillende
organisaties die je helpen met alles wat
met opvoeden en opgroeien te maken heeft.
Binnenkort lees je al deze info ook in een
handig overzicht online. Voorlopig wordt er
nog hard aan gewerkt, maar vanaf 2020
kan je hun nieuwe website bezoeken: www.
huisvanhetkindschoten.be.

infoschotendecember
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(Ver)knal je feestje niet
Algemeen vuurwerkverbod moet
dierenwelzijn en veiligheid verhogen
Het Vlaams Parlement stemde dit jaar unaniem het nieuwe
vuurwerkdecreet goed, dat vuurwerk voortaan verbiedt. Het verbod
geldt ook voor voetzoekers, wensballonnen en carbuurkanonnen.
Naar aanleiding van het nieuwe decreet werd
ook het vuurwerkbeleid in onze gemeente
herbekeken. Daarbij scharen we ons achter
de doelstellingen van deze beslissing: het
vermijden van ongevallen en het verhogen
van het dierenwelzijn. In Schoten voorzien
we wel twee uitzonderingen op het algemene
vuurwerkverbod: tijdens evenementen en
oudejaarsnacht. Ze hebben elk hun eigen
regels en aanvraagprocedure.

Geen zorgen over Bob
met oudejaar
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!
Dankzij de financiële steun van het gemeentebestuur kan
je ook dit jaar gratis gebruik maken van alle feestbussen
en –trams tijdens oud op nieuw.

Registreer je gratis Feestbiljet online
Registreer jezelf op www.schoten.be/oudejaarsnacht voor een
gratis biljet. Er zijn 670 tickets beschikbaar. Het SMS-ticket is
geldig van 31 december 2019 vanaf 18u tot 1 januari 2020
23u59. Er is geen beperking op het aantal verplaatsingen
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. Een ticket kost 4 euro. Per sms-ticket wordt wel
nog 0,15 euro aangerekend door je provider. Je kan ook in
de Lijnwinkels of bij de chauffeur terecht om een Feestbiljet
aan te kopen aan dezelfde prijs van 4 euro.

Bus en tram in Schoten
In Schoten kan je iedere 30 minuten 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.
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Evenementen

aanvragen, geluidsarm en door professionals
Het startpunt is en blijft dat er een algemeen
verbod heerst op het afsteken van vuurwerk.
Wil je doorheen het jaar toch vuurpijlen
de lucht in schieten, dan moet je dit eerst
aanvragen als evenement bij de gemeente.
Dit kan online via het evenementenloket:
www.schoten.be/evenementenloket. Denk
eraan dat deze aanvraag minstens zes weken
op voorhand moet ingediend worden. Ook als
je bijvoorbeeld op een besloten familiefeest
vuurwerk wil afsteken, dien je een evenementenaanvraag te doen. De burgemeester beslist
over de toelating.

Sancties voor wie de regels
niet volgt
Met de duidelijkere richtlijnen, zal de politie
ook strenger toezien op de naleving ervan.
Wie geen toelating heeft om vuurwerk af te
steken of zijn vuurwerkafval niet opruimt,
kan een GAS-boete tot wel 350 euro krijgen.

Sorteerregels voor
vuurwerk

Als je toelating kreeg om vuurwerk af te steken
dien je nog met twee andere regels rekening
te houden: het vuurwerk moet geluidsarm zijn
én door een professional worden afgestoken.

Wie zijn afval niet opruimt, wordt beboet.
Of dat nu restanten van vuurwerk zijn of
sluikstort. Voorkom een dure oudejaarsnacht
en ruim op. Niet afgestoken vuurwerk
deponeer je bij het Klein Gevaarlijk Afval
op het containerpark. Afgestoken vuurwerk
sorteer je bij het restafval.

De kernregel is dat vuurwerk altijd verboden
is, tenzij er toestemming wordt verleend door
de burgemeester.

Geluidsarm vuurwerk,
waarom moet dat?

Oudejaarsnacht:

aanvragen, enkel van 23.59 tot 1.00 uur
Het is in Vlaanderen een traditie om vuurwerk
af te steken tijdens de jaarwisseling. Die
traditie wil de gemeente niet afpakken. Wel
worden de regels strenger.
Als je vuurwerk tijdens de oudejaarsnacht
wilt afsteken, moet je dit eerst aanvragen
via het online formulier op www.schoten.
be/vuurwerk. Zorg ervoor dat je ten laatste
voor donderdag 19 december 2019 12u je
aanvraag hebt ingediend. Alle aanvragen
worden gescreend door zowel de politie als
de gemeentelijke milieudienst. Pas wanneer zij
een positief advies geven, krijg je een officiële
toelating om vuurwerk af te schieten tijdens
de nacht van 31 december. Deze toelating
moet je zeker op zak hebben. Let erop dat
de diensten enkele dagen doorlooptijd nodig
hebben om je aanvraag te bekijken.
Verder is het nieuw dat er tijdens oudejaarsnacht enkel tussen 23u59 en 1u vuurwerk
mag afgestoken worden. Ook hier mag er
enkel geluidsarm vuurwerk gebruikt worden.

6

6 6
6

Een van de belangrijke drijfveren achter
de nieuwe vuurwerkwet is dierenwelzijn.
Jaarlijks gebeuren er immers een heleboel
ongelukken met dieren die in paniek schieten
door knallend vuurwerk.
Geluidsarm vuurwerk ziet er even spectaculair uit als gewoon vuurwerk, maar de knallen
zijn teruggebracht van 170 decibel tot ongeveer 85 decibel. Dat is qua geluidssterkte
vergelijkbaar met een deurbel. Samen met de
tijdsbeperking waarin vuurwerk mag worden
afgestoken, wordt de hinder voor de buren en
omliggende straten beperkt en kunnen ook
de dieren op hun beide oren (blijven) slapen.

Kan ik in Schoten nog
vuurwerk kopen?
Op dit moment zijn er geen erkende verkopers van vuurwerk in Schoten. Je moet je
vuurwerk dus elders kopen. Houd er rekening
mee dat je volgens de wet maximum 1
kilogram ‘pyrotechnisch sas’ bij je mag
hebben. Pyrotechnisch sas is het buskruit
dat voor de knal en het lichteffect zorgt bij
vuurwerk.

[ nieuwjaar ]

“Perfavore ademt Schoten uit”
Perfavore viert 50 jaar podium in De Kaekelaar
50 jaar, een halve eeuw. Zolang al staat John Faes met muziekbroeders Ignace,
Karel en Jef Sysmans op de planken. Om deze bijzondere verjaardag van hun
groep ‘Perfavore’ te vieren, palmt het viertal op 5 januari het podium van
Schoten Schol en begin februari dat van De Kaekelaar in. Al blijven ze bescheiden
bij hun succes. “Wij zijn vier onnozelaars die graag zingen.”
“Dat wij ons 50-jarig bestaan met de vier
originele leden mogen vieren, maakt veel
emoties los.” Het gesprek is nog maar net
begonnen wanneer John al een krop in de
keel krijgt. Kenmerkend voor alle leden van
Perfavore, verklaart Ignace: “Die tranen wellen
niet op voor de show. Wij zijn gewoon vier
bleitsmoelen. Wanneer een publiek bij onze
opkomst begint te applaudisseren, schiet ons
gemoed vol. Zo erg zelfs dat we soms niet
meer in staat zijn om het volgende nummer
te zingen.”

Liefde voor muziek
Het muzikale viertal praat heel open over
gevoelens. Zo ook in hun teksten, wat volgens
Karel een deel van het succes verklaart: “De
mensen voelen dat we oprecht zijn. Perfavore
brengt nummers in het Antwerps, met hart en
ziel en de nodige eigenheid. Bovendien zingen
we over herkenbare situaties uit het dagelijks
leven. De teksten en muziek spreken iedereen
aan, jong en oud.” Ignace knikt bevestigend.
“Die herkenbaarheid speelt een grote rol. Wij
kijken achter de gordijnen, naar gevoelens die
mensen niet durven uiten. Een voorbeeld: wie

Schoten klinkt op het
nieuwe jaar

denkt er weleens aan vermageren? Iedereen,
maar wie weet hoe? Wij spelen hierop in en
componeren een liedje met een hoek af, als
vier onnozelaars die graag zingen. Niet voor het
geld, wel voor de liefde voor muziek.”
De vier kompanen zingen het intussen al
vijftig jaar samen uit. Niet evident, al lijken
de heren daar anders over te denken. “We zijn
drie broers die allen uit dezelfde buik komen”,
lacht Karel. “Dan heb je een onverwoestbare
band, ook al zijn we erg verschillend.” Ignace
wijst erop dat ook de rol van John niet te
onderschatten valt. “Hij is de rustbrenger en
bemiddelaar, die de broers waar nodig op hun
plaats zet.” John beaamt: “De broers hebben
mij vanaf het begin in hun armen gesloten.
Een hechte vriendschap waarin veel gezeverd
wordt, dat is het geheim achter Perfavore.”

“Wij kijken achter de gordijnen,
naar gevoelens die mensen
niet durven uiten.”
- Ignace

Astemblief
Begin februari kan je het geheim drie dagen
lang ontrafelen in De Kaekelaar. Met ‘Astemblief’ brengt Perfavore hulde aan de eerste

vijftig jaar van hun carrière. “Deze voorstellingen betekenen dus niet ons afscheid”,
benadrukt Karel. “De laatste vijftig jaar zijn
ook nog in aantocht (knipoogt). Dit is geen
einde, wel een nieuw begin. Perfavore blaast
zichzelf nieuw leven in en ademt Schoten uit.”

“Een hechte vriendschap
waarin veel gezeverd wordt, dat is
het geheim achter Perfavore.”
- John
Perfavore ziet het dit keer dan ook groter. Zo
staat een tienkoppig combo in voor de muziek.
“Velen onder hen maken deel uit van de
Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia”, legt John
uit. “Uiteraard zal ook Yves Sysmans van de
partij zijn, zoon van Jef, de vaste begeleider
en schrijver van de muziek en arrangementen.”
Als kers op de taart zal ‘The Bonnie Blues’, een
gezelschap van drie jonge dames, de heren op
het podium vervoegen. Iets waar Ignace naar
uitkijkt: “Wij oude rakkers zijn natuurlijk stapelzot van die jonge vrouwelijke muzikanten. Jong
bloed is meer dan welkom (schaterlacht).”
“De combinatie van de teksten van Annick
Bleyenberg en de muzikale begeleiding zal
de mensen een deugddoende en onbezorgde
avond bezorgen”, verzekert Ignace. Karel vult
aan: “Onze grote droom is te mogen optreden
voor drie nokvolle Kaekelaars.” Je weet dus
wat je te doen staat als je de wens van
Perfavore in vervulling wil brengen. Wie alvast
een voorproefje wil, is welkom op Schoten
Schol op zondag 5 januari 2020.
Perfavore: Astemblief - De Eerste Vijftig Jaar
Vrijdag 7 februari (20u), zaterdag 8 februari
(20u) en zondag 9 februari 2020 (14u30)
CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10
Tickets en info: www.ccschoten.be
of ter plaatse aan de vrijetijdsbalie

Daar komen de feestdagen aan. Kan je niet wachten om de
schuimwijn te ontkurken, net iets te veel kroketten te eten
om daarna vol ongeduld je cadeautjes te openen? Wij ook
niet! Gemeente Schoten is in feeststemming en dat vieren
we graag met jou.
Om het jaar goed in te zetten trakteren we zondag 5 januari
2020 tussen 11u en 13u op gratis hapjes en drankjes. Afspraak
op het Marktplein voor de nieuwjaarsreceptie Schoten Schol.
Je laat bij het ontbijt best nog een gaatje vrij. Want er is
gratis frisdrank, bier, wijn en ook warme dranken, frietjes,
pannenkoeken… De dranken drink je trouwens uit onze
gloednieuwe duurzame herbruikbekers. Als je dan toch even
genoeg hebt van al dat eten en drinken, zal je je zeker niet
vervelen. De mannen van Per Favore, onze Schotense Strangers, geven een uniek jubileumoptreden. Je kan poseren voor
je eigen Schotense postkaart. Er is ook een ballonnenclown,
draaimolen en een interactief spel voor groot en klein. Tot dan!
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[ bib ]

Bib-aan-huis verbindt boeken én mensen
De bib is er ook voor mensen die niet meer in de bibliotheek geraken. Dankzij
de dienst ‘bib-aan-huis’ krijgen minder mobiele Schotenaren om de vier weken
een boekenpakket op maat thuis geleverd. “Naast het brengen van boeken, is
het sociaal contact minstens even belangrijk.”
Vrijwilliger Denise (65) is er al van het eerste
uur bij. Met haar volledig elektrische wagen
bolt ze Schoten rond om boekenpakketten af
te leveren. We ontmoeten haar bij de Braembib,
waar ze gezwind vier zware tassen volgeladen
met boeken onder de arm neemt. “Vandaag
ga ik op bezoek bij André en Marthe”, vertelt
ze. “Sommige klanten geven een lijstje met
specifieke boeken die ze willen lezen door,
maar André geeft enkel aan welk genre hij
graag leest. Het blijft voor de bibmedewerkers
dus wel een uitdaging om telkens de juiste
boeken uit te kiezen, maar tot hiertoe was hij
altijd tevreden!”

André was 15 toen Wereldoorlog II uitbrak,
en heeft er bijgevolg veel levendige herinneringen aan. “Ik lees daarom graag boeken
over de oorlog”, vertelt hij. “Ook biografieën
interesseren me, van eender wie.” Uit de tas
haalt vrijwilligster Denise dikke boeken, sommigen van wel 1000 pagina’s dik. “En af en
toe breng ik eens een detectiveverhaal van
Agatha Christie mee”, lacht Denise. “Om het
luchtig te houden!”

Denise leest zelf heel graag en dat is meteen
ook de reden waarom ze als vrijwilliger voor
bib-aan-huis werkt. “Ik ben een fervente lezer
en kan me dus perfect inbeelden wat een gemis
het zou zijn om niet meer naar de bib te kunnen
gaan om boeken uit te kiezen”, legt ze uit.

- Marthe

Antieke tafel
Met een tasje thee en lekkere koekjes worden
we bij het koppel gezellig ontvangen. André
is met 94 lentes niet meer zo goed te been
omwille van problemen aan zijn heupen. Zijn
vrouw Marthe, 84 jaar, zegt al lachend: “Mijn
man is als een antieke tafel: het bovenblad
is nog goed, maar de poten zijn versleten!”

“Niet alleen de nieuwe lading
leesmateriaal, maar ook het
babbeltje doet ons deugd.”
Iedere vier weken worden André en zijn vrouw
Marthe voorzien van een nieuw boekenpakket.
Gewoonlijk zitten daar zo’n 12 à 13 boeken in.
“Als je oud wordt, moet je bezig blijven”, zweert
André. Ook voor Marthe zitten er sinds kort
boeken bij: zien lezen, doet lezen.
Bij elk nieuw bezoek wordt er een evaluatieformulier ingevuld, zo weten de bibmedewerkers
waar ze bij het volgende pakket rekening
mee moeten houden. “Ik zou graag nog eens
wat Franse boeken lezen,” meldt André. Hij
is immers uit Brussel afkomstig. “Daar zorg
ik tegen volgende keer voor”, belooft Denise.

André bladert door zijn nieuw leesvoer.

Vrienden
Het koppel is een klein jaar lid van de bibaan-huis-dienst. “Ondertussen is Denise een
vriendin van ons geworden,” vertelt Marthe.
“Af en toe zorgt ze eens voor een verrassing.
Zo vertelde ik laatst dat ik graag nog eens het
boek ‘Als Vlaanderen terugroept’ wou lezen.
Maar omdat het een boek uit 1939 is, had ik
niet gedacht het ooit nog te vinden. Twee dagen
later zat het plots in onze brievenbus. Denise
had dat speciaal voor mij gezocht op het
internet. Dat gebaar heeft mij echt ontroerd.”
De dienstverlening van bib-aan-huis is dan
ook zoveel meer dan enkel een boekenpakket
aan huis brengen, meent Denise. Het sociaal
contact is minstens even belangrijk en daarom
staat ze er ook op om de tijd te nemen voor
haar klanten. Marthe beaamt: “Ook het babbeltje doet ons zoveel deugd.” Zo halen ze
samen herinneringen op over vervlogen tijden
of keuvelen ze over de gebeurtenissen van de
afgelopen weken.

Aanrader
Marthe en André willen deze extra dienstverlening van de bib aan iedereen aanraden.
“We kijken er altijd naar uit wanneer Denise
langskomt.” De enige vereisten om van de
dienst gebruik te kunnen maken zijn dat je lid
bent van de bib, in Schoten woont en (tijdelijk)
niet meer mobiel genoeg bent om zelf langs te
komen. Je kunt een keuze maken uit onze hele
collectie: romans, informatieve boeken, maar
ook strips, tijdschriften, cd’s en dvd’s. Per keer
kan je tot twintig bibliotheekstukken bestellen.
“Bovendien is het gratis”, benadrukt Marthe.
“En wat is er nu tegenwoordig nog gratis?”
André, vrijwilliger Denise en Marthe vonden elkaar in de liefde voor boeken.

infoschotendecember
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Meer informatie: 03 680 17 10
bibaanhuis@schoten.be

Hilarisch maar toch indringend:
Poëzieweek 2020 in de Braembib
Op vrijdag 31 januari trapt de Braembib de
Poëzieweek 2020 op gang. De eerste bladzijde
wordt geschreven door Delphine Lecompte en
Mauro Pawlowski .

andere grote Belgische bands en projecten,
bewandelt sinds enkele jaren met zijn alter ego
Maurits Pauwels het pad van de humoristische
Nederlandstalige muziek.

Delphine Lecompte is één van de meest
relevante dichters van het moment. Haar
poëziedebuut viel in 2010 meteen in de prijzen
en sindsdien is ze blijven verbazen met haar
scherpe, vaak autobiografische gedichten. Met
haar rijke fantasie verheft Lecompte dagelijkse
taferelen tot absurde verhaaltjes met groteske
figuren en dieren. Alles overgoten met een
saus van fatalisme en zelfspot. Ze brengt haar
werk op ingetogen maar meeslepende wijze.

Samen vormen Lecompte en Pawlowski een
hilarisch maar niettemin indringend duo. Ze
stonden eerder al in de Arenbergschouwburg
in Antwerpen en voegen nu ook de Braembib
aan de tour toe. Een niet te missen avond
voor wie van poëzie houdt en voor wie er
binnenkort van zal houden. Afspraak vrijdag 31
januari in de Braembib. Een toegangsticketje
kost je vijf euro.

Mauro Pawlowski, voormalig gitarist van dEUS,
zanger-gitarist van Evil Superstars en talloze

Info & tickets:
schoten.bibliotheek.be/agenda
bibliotheek@schoten.be – 03 680 17 10

Krokusvakantie
in de bib
De school sluit een weekje haar deuren
tijdens de krokusvakantie, maar de bib zwaait
ze juist extra wijd open! Voor een compleet
overzicht van de activiteiten raadpleeg je
best de website en de Facebookpagina van
de bibliotheek. Wij maken je alvast warm
voor deze activiteiten:
• Op algemeen verzoek organiseren we opnieuw een nachtje in de bib! Van zondag
23 februari op maandag 24 februari 2020
kan je tussen de boeken komen logeren.
Wedden dat je nog nooit zo fijn gedroomd
hebt?
• Dinsdag 25 februari komen de Digitale Wolven kinderen van 5 en 6 jaar warm maken
voor technologie. Ze presenteren ‘Digisnacks’, waarbij jonge kinderen in aanraking komen met verschillende technieken
zoals het programmeren van een echte
robot, het programmeren van een app
en het maken van tovertekeningen door
gebruik te maken van ‘augmented reality’.
• Voor de iets oudere kinderen (vanaf 8 jaar)
die ook geïnteresseerd zijn in programmeren hebben we de workshop ‘Robots
Lego WeDo’ van Digitale Wolven in petto
op donderdag 27 februari 2020. Ze leren
een eigen robot tot leven te brengen door
hem te programmeren en leren hem vanop
afstand te besturen. Geen voorkennis?
Geen probleem! Aan de hand van een
grafische interface kan iedereen de robots
zelf programmeren.

Mauro Pawlowski – ©Radio 1

Delphine Lecompte – ©Radio 1
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Braembibliotheek,
Sint-Cordulaplein 13, 03 680 17 10,
Schoten.bibliotheek.be
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[ sociale tewerkstelling ]

“Opeens bevind je je op een zijspoor.
Het kan iedereen overkomen.”
Wanneer de weg naar werk plots onmogelijk lijkt, helpt het OCMW
je met verschillende activeringstrajecten weer op pad.
Een tijdje geleden ging het met Emiel (40) niet zo goed. Door lichamelijke klachten
kon hij zijn fysieke job niet meer uitvoeren, worstelde hij met een depressie en
belandde in een burn-out. “Ik was gewoon niet meer in staat om te werken.”
Na een intensieve begeleiding door het OCMW en Selab vond hij opnieuw zijn
plaatsje op de arbeidsmarkt.
“Door mijn burn-out en depressie was ik niet
meer in staat om te werken”, vertelt Emiel.
“Zo ben ik op een zijspoor geraakt.” Voor zijn
burn-out deed Emiel vooral fysiek werk in de
bouwsector of deed hij magazijnwerk. Door
aanhoudende lichamelijke klachten besefte
hij zelf dat hij op zoek moest naar een ander
soort werk: “Ik moest meer met mijn hoofd
gaan werken in plaats van met mijn handen.”
Hij vond een interessante job in een call center,
maar toen de sluimerende depressie in hem
toch de bovenhand nam, moest hij opgeven.

Therapie
“Omdat ik zelf ontslag had genomen, had ik
geen recht op een uitkering en kreeg daarom
na verloop van tijd een leefloon van het
OCMW”, vertelt Emiel. Het is van daaruit dat
Emiel zijn zogenaamde ‘activeringstraject’
startte. “Ik kwam bij een begeleider terecht
die de mogelijkheden met mij besprak. Haar
doel was natuurlijk om mij terug aan het werk
te krijgen. Zo heeft ze mij ingeschreven bij de
VDAB, een eerste stap.” Ook therapie kwam
aan bod, om Emiels depressie en burn-out

te kunnen verhelpen. “Daar heb ik mij eerst
een jaar volledig op geconcentreerd. Als je
de oorzaak van het probleem niet aanpakt,
blijf je sukkelen.”

Activeringstraject
“Vanuit de therapie werd er ook al op een
laagdrempelige manier naar werkervaring
gekeken. Zo deed ik vrijwilligerswerk, wat
voor mij echt een goede tussenstap was.”
Emiel deed vrijwilligerswerk bij een klusdienst,
werkte in het dienstencentrum en begeleidde
minder begaafde mensen op uitstappen zoals
sportdagen. “Langzaamaan kom je terug in het
ritme van een normale dag”, vertelt Emiel. “Je
moet dingen inplannen, je komt weer in contact
met mensen. Het opnieuw vinden van die
structuur heeft mij echt geholpen.”

Plan A
Plan A is een begeleidingstraject van het
OCMW in samenwerking met Selab, een
intergemeentelijke samenwerking op vlak
van lokale sociale economie. “Daar werd eerst

Leerwerkatelier biedt perspectief
Naast de samenwerkingsverbanden met SELAB heeft de
gemeente Schoten ook haar eigen leerwerkatelier. Het
leerwerkatelier biedt perspectief aan mensen met een lange
afstand tot de arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit twee
luiken: doe-sessies zoals tuinonderhoud, fietsherstellingen,
kleine klussen, schoonmaakwerk of stagedagen worden
afgewisseld met themasessies rond interimarbeid, zelfzorg,
computerlessen en sollicitatietraining. Natuurlijk worden
ook de persoonlijke arbeidsmogelijkheden in kaart gebracht.

Nieuw project: Stroom T
Gemeente Schoten gaat opnieuw een samenwerking met
SELAB aan voor het project Stroom T. Vanaf 1 oktober
2019 tot en met 31 december 2021 worden er tijdens zes
activeringstrajecten 48 mensen begeleid. De T in Stroom T
staat voor ‘Toekomst en Tewerkstelling’.

infoschotendecember
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op persoonlijk niveau gekeken: Wie ben je?
Wat kan je? Wat wil je? Van daaruit werden
coachingsessies gegeven, heel laagdrempelig
en zelfs gemoedelijk.” Tijdens Plan A wordt er
vooral gewerkt op de persoonlijke competenties en wensen van de deelnemers. “Ik besefte
dat ik meer met mijn hoofd wou gaan werken.”

Terugblik
“Het deelnemen aan het activeringstraject
heeft mij helpen inzien wat ik kan en wat
ik interessant vind”, vertelt Emiel. “En niet
onbelangrijk: ik kreeg er meer zelfvertrouwen
door.” Ondertussen is Emiel aan de slag
als administratief bediende in een groot
internationaal bedrijf. Zijn houding ten opzichte
van de arbeidsmarkt is door zijn burn-out en
het doorlopen van het traject veranderd. “Ik
begrijp nu beter wat mensen met een burn-out
doormaken. Je bent fysiek en mentaal niet in
staat om te werken. Het is iets wat je overkomt,
en waar je niet om vraagt. Het is belangrijk om
voor jezelf uit te maken wat voor jou belangrijk
en goed is. De vraag die ik mezelf gesteld heb
is: moet ik voltijds werken? Ik heb eindelijk
aan mezelf kunnen toegeven dat dat niet
hoeft. Halftijds of vier-vijfde werken is voor
mij ook prima.” Emiel legt nu meer de focus
op zichzelf en zijn eigen welzijn, dan op het
werken om te werken. “Dat leer je ook in de
activeringstrajecten: om meer jezelf centraal
te zetten en het werk werkbaar te houden. En
zo vind je de weg terug naar de arbeidsmarkt.”

[ dienstverlening ]

Regel je administratie vanuit je luie zetel
Uitgebreid e-loket zorgt voor snellere digitale levering van documenten
Door een belangrijke automatisatie van het e-loket én de toevoeging van meer
mogelijkheden is het voor jou als burger nog gemakkelijker geworden om
van thuis uit in een oogwenk officiële documenten op te vragen. Check altijd
even www.schoten.be/loket om te na te gaan of het wel nodig is om naar het
gemeentehuis te komen.
Door de automatisering van het e-loket is
er voor het merendeel van de documenten
geen tussenkomst van een medewerker meer
nodig. Zo krijg je het opgevraagde document
enkele minuten na je aanvraag in je mailbox.
De enige voorwaarde is dat je je aanmeldt via
een beveiligde weg. Dat kan via de eID-reader,
de It’s Me-app of een token.

Ook zonder eID
Ook zonder eID, app of token blijft het gebruik
van het e-loket mogelijk. In dit geval zal er door
een medewerker wel nog een tussenkomst
gemaakt moeten worden. Het document wordt
dan per post opgestuurd naar het adres dat
aan jouw rijksregisternummer hangt. Op die
manier zijn we zeker dat vertrouwelijke en
persoonlijke documenten niet door eender wie
worden aangevraagd en verkregen. Houd in dit
geval rekening met een doorlooptijd van enkele
dagen om je attest te ontvangen.

Aanvragen voor anderen
Soms heb je een document voor je kinderen
nodig. Je kan via het e-loket ook gemakkelijk
documenten en attesten voor je gezinsleden

aanvragen. Je kan ook, onder bepaalde wettelijke voorwaarden, attesten en akten aanvragen
voor ‘derden’. Bijvoorbeeld wanneer je als
advocaat een aanvraag doet voor een klant.
Bij een aanvraag voor documenten die niet
voor jou persoonlijk zijn, zal een medewerker
altijd eerst even controleren of je wel echt
recht hebt op het aangevraagde document.
Houd ook in dit geval dus rekening met een
doorlooptijd van enkele dagen.

Uitbreiding
Meer goed nieuws: de attesten en documenten
die je kan opvragen via het e-loket zijn
uitgebreid. Eerder kon je onder andere al je
adreswijziging doorgeven, een attest van
nationaliteit en uittreksel uit het strafregister
via het e-loket opvragen. Vanaf nu kan je ook
alle akten van de burgerlijke stand opvragen:
• Akte van adoptie
• Akte van Belgische nationaliteit
• Akte van echtscheiding
• Akte van erkenning (postnataal)
• Akte van geboorte
• Akte van huwelijk
• Akte van nietigverklaring
• Akte van overlijden
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Woonstcontrole bij
adreswijziging gebeurt
voortaan papierloos
Een flinke stap vooruit in het elimineren van
overbodig papiergebruik: voortaan gebeuren
de processen achter de woonstcontrole bij
een adreswijziging digitaal. De wijkagent blijft
echter wél langskomen.
Voorheen werd elk dossier op papier bij de
verantwoordelijke wijkagent bezorgd, wat
bovenop de papierverspilling automatisch
voor een langere wachttijd zorgde. Dankzij
de automatisering van dit proces hoeft
er geen enkel document meer geprint te
worden als je je verhuis online via het
e-loket aangeeft.
Kom je je adreswijziging toch nog aan het
loket aangeven, zal er wel nog een papieren
formulier nodig zijn. Reden te meer om het
e-loket te gebruiken!

Voor de volledige lijst met
documenten die online
aangevraagd kunnen worden:
www.schoten.be/loket
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Ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past!
Ben je handig?

JA

Op Wielekes

Je onderhoudt mee de fietsjes en voert kleine
herstellingen uit. Je informeert de bezoekers
en handelt de inschrijvingen mee af.

NEE

Ligt je interesse bij klimaat en
duurzaamheid?

JA

Studeer je nog?

Raad Lokaal Mondiaal Beleid

JA

Gezocht: enthousiaste jongeren die willen
meewerken in werkgroepen rond klimaat
en ontwikkelingssamenwerking.

NEE

Kan je je meerdere keren per
jaar engageren?

Compostmeester

NEE

Als compostmeester ben jij het aanspreekpunt voor alles wat met compost te maken
heeft. Ook demonstraties of individueel
advies horen daarbij.

NEE

Workshopgever

Park Happening Schoten

JA

Een hart voor jongeren?

Je bent minimum 16 jaar en je
begeleidt kinderen tussen de 4 en 11
jaar met knutsel- en spelactiviteiten
gedurende de vakanties. Iedere
vrijdag staat er een leuke daguitstap
op het programma!

Kijk voor meer
vrijwilligersvacatures op
www.giveaday.be
Wij hebben jou
nodig!

Je bent minimum 18 jaar en wil
lagereschoolkinderen graag helpen
met rekensommen, taal of zelfs met
een woordje Frans.

JA

Ondersteun je graag ouderen?
NEE

Inleefhuis

Huiswerkbegeleiding

Animator Grabbelpas
NEE

Kan jij zelf bijenwasdoeken maken? Of ben
je creatief met oude T-shirts?
Elke workshop rond re- & upcycling, milieu
en duurzaamheid is welkom!

Er zijn verschillende onderdelen waarbij
we jouw hulp kunnen gebruiken: dagactiviteiten voor de kinderen, toog
overdag en ’s avonds, toezicht op het
terrein en kassa / ticketverkoop.

JA

Schrikt fysiek werk je
niet af?

Leer jongeren wat het leven echt
kost door middel van een interactieve rondleiding in het Inleefhuis.

Ben je graag op de baan?
NEE

NEE

Handicar

JA

Je beschikt over een rijbewijs en rijdt met het
aangepaste voertuig van het OCMW rolstoelpatiënten naar hun bestemming: de dokter,
familie of vrienden.

Medewerker cafetaria
Voor de dienstencentra 't Dorp en Cogelshof zijn we op zoek naar een medewerker voor in de cafetaria en voor de
ondersteuning van de maaltijden. Je
schept de borden vol en helpt achteraf
met afwassen.

Minder Mobielen Centrale
Je beschikt over een rijbewijs en een eigen
personenwagen en vervoert personen die
zelf niet voor hun verplaatsing kunnen
zorgen.

[ de warmste week ]

De Warmste Week in Schoten
Dat de Schotenaren een warm hart hebben, is al meermaals bewezen. Ook dit
jaar werden er weer heel veel acties ten voordele van verschillende goede
doelen voor De Warmste Week op touw gezet in onze gemeente. Wij maakten
een kleine selectie, een volledig overzicht vind je op www.dewarmsteweek.be.
het goede doel op de sfeervol verlichte piste.
Je bent verzekerd en krijgt vrije toegang om
rondjes te lopen. Als sporter of supporterkan je
een vrije bijdrage doen in de inzamelingston.
Verschillende drank- en eetkraampjes, acts en
muziek zorgen voor de sfeer en gezelligheid.
De opbrengst van het sportieve evenement
gaat naar CKG Koraal - Horst, het Centrum voor
Kinderzorg en Gezinsondersteuning.
• Woensdag 18 december 2019 van 17u tot 21u
• Atletiekpiste Louis Wouters, Park van Schoten

Kerstconcerten Academie
Dit jaar steunt de Academie van Schoten
de jonge vzw Njoko Boka. Deze vzw richt
schoolprojecten op in Gambia, waar meer dan
de helft van de bevolking nog analfabeet is. Wil
je dit project een duwtje in de rug geven? Kom
dan zeker langs op één de hartverwarmende
concerten!
• Kerstconcert Koningshof
Dinsdag 17 december – 19u30
O.L.V Koninginkerk
De leerlingen van wijkafdeling Koningshof
nemen je mee op een sprookjesachtige en
muzikale reis.
• Kerst Folkbal
Dinsdag 17 december 2019 – 19u – groot
Auditorium Academie
De folkmuzikanten van de Academie zorgen
voor een warme kerstsfeer en aanstekelijke
liederen op hun kerstbal. Iedereen is welkom om mee te zingen en dansen!
• Kerstconcert
Vrijdag 20 december – 20u
Sint-Cordulakerk
Traditiegetrouw sluiten we het jaar af met
het Kerstconcert van de Academie in de
Sint-Cordulakerk. Maak jij er mee een
liefdevolle kerst van?
Voor deze concerten hoeven geen tickets
gekocht te worden. Je geeft wat je kan
als vrije bijdrage. Meer informatie op www.
schoten.be/academie

Film en flensjes
Ook het Cultuurcentrum De Kaekelaar organiseert weer een warme actie. Op zondag 15
december kan je er om 11 uur komen kijken
naar de grappige familiefilm ‘De Fabeltjeskrant: De Grote Dierenbos-spelen’. Voor de
grommende magen zijn er achteraf lekkere
pannenkoeken. Groot en oud kan zich ook nog
uitleven met verschillende knutselactiviteiten.
De opbrengst gaat naar TEJO Brasschaat Schoten – Kalmthout.
• Zondag 15 december 2019 om 11u
• Inkomprijs: 5 euro voor volwassenen, 4 euro
voor kinderen onder de 12 jaar
• Meer informatie op ccschoten.be

Bake A Wish
De leerlingen van de tweede graad beroepsonderwijs van het Sint Cordula Instituut verkopen
koekjes. Niet zomaar koekjes! De leerlingen
deden alles zelf: zoeken naar een lekker
recept, de koekjes bakken, het ontwerpen

van de verpakking én het maken van de
verpakking door middel van zeefdruk. Je mag
er dus van op aan gaan dat deze koekjes
met veel liefde gemaakt zijn. De opbrengst
gaat naar Make-A-Wish, een organisatie die
hartenwensen van kinderen die vechten tegen
een levensbedreigende ziekte vervult.
• De verkoop van dit harde werk gaat door op
woensdag 11 en donderdag 12 december 2019.
Houd een oogje open voor de kraampjes van
de leerlingen in het Schotense straatbeeld!
• Een pakje zelfgebakken koekjes kost 2 euro.

Koffie met Tante Kaat
Op vrijdag 13, dinsdag 17 en vrijdag 20 december 2019 komt Tante Kaat naar De Kringwinkel
Schoten voor een gezellige namiddag met
koffie en gebak. Iedereen is welkom om samen
met haar een tasje te drinken vergezeld van
een gezellige babbel. De opbrengst van deze
gezellige koffieklets gaat naar Appel & Ei, de
sociale kruidenier van Schoten.
• Vrijdag 13, dinsdag 17 en vrijdag 20 december
2019 in de namiddag van 13u30 tot 16u
• De Kringwinkel Schoten, Venstraat 151a

Wolkensnoep
Margot organiseert voor Boven De Wolken een
zoete actie. Ze kwam door de vroeggeboorte
van haar petekind Cas in aanraking met deze
vzw. Ze wil nu graag iets terugdoen en verkoopt
daarom snoeppakketjes in drie lekkere varianten: ‘Cherish the Moment’ (kersensnoepjes),
‘Boven de Wolken’ (wolkensnoepjes) en
‘Thanks for Popping by’ (zoete popcorn). Wie
graag zijn steentje bijdraagt, mag dus voor een
keertje zondigen voor het goede doel!
• De snoeppakketjes kosten 2 euro per stuk.
• Bestellen: margotvermeren@hotmail.com.

Schoten Loopt Warm
Trek je sportschoenen al maar aan! Na een
geslaagde eerste editie in 2018, organiseert
de sportraad opnieuw ‘Schoten Loopt Warm’.
Kom op woensdag 18 december 2019 naar
de atletiekpiste Louis Wouters in het Park van
Schoten en wandel, loop, spring of huppel voor
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[ streekproduct ]

“Goede smaak geef je door”

©foto's Evlier

Specerijenzout van Evlier erkend als streekproduct
Zaatstraat 2. De buitenkant van het gebouw aan het kanaal doet een toevallige
passant niet vermoeden wat voor een rijke geschiedenis achter de gevel
schuilt. Rasechte Schotenaren daarentegen, weten dat specerijenspecialist
Evlier daar al sinds de jaren ’50 haar gekruide wortels heeft. En het is al bijna
net zo lang dat het Specerijenzout van Evlier in de Belgische huishoudens en
slagers gebruikt wordt.
Een familiebedrijf zoals Evlier, zo bestaan er
niet veel meer. Het is ondertussen de derde
generatie die aan het roer van de specerijenfabrikant staat. Zo blijft authenticiteit een
belangrijke factor: de geheime samenstelling
van het Specerijenzout werd in de loop der
jaren slechts één keertje lichtjes gewijzigd om
te kunnen beantwoorden aan het veranderde
smaakpatroon van de klanten.
Het herkenbare busje met blauw-rode dop werd
ooit nog met de hand getekend door een van
de oprichters. Dat was Florent Van Schependom, die zijn inspiratie destijds bij de glazen
limonadeflessen en het Michelin-mannetje
haalde. “In het begin vulden we die potjes met
de hand”, herinnert zoon Bob Van Schependom
zich, tweede generatie zaakvoerder. “Met een
lepeltje en een piepklein trechtertje vulden
we ze stuk voor stuk. In de fabriek hing een

grote stofwolk van de specerijen. Stofmaskers
en afzuiging kenden we niet. Een beestenstiel
was dat!”

Nonkel Mil
De oprichting van Evlier gebeurde eerder
toevallig, vertelt Bob. “Mijn vader Florent was
kapper en kreeg mevrouw van Lier vaak bij
zich in de stoel. Zij stoefte dat haar man Emiel
zo’n goede zaken deed en van ’s morgens tot
’s avonds laat op de baan was.” Wat Emiel van
Lier toen verkocht was een product dat ervoor
zorgde dat vleeswaren beter bewaard bleven.
“Het vlees zag er plots een stuk appetijtelijker
uit in de toonbank, de slagers en beenhouwers
waren direct verkocht. Dat wekte natuurlijk
interesse bij mijn vader”, lacht Bob. “Hij was
toen 24 jaar oud en zag dat succes ook wel
zitten. Zijn nieuwsgierigheid was geprikkeld
en hij ging een paar keer mee met Emiel van
Lier, voor mij beter gekend als ‘nonkel Mil’, en
zag dat Emiel zijn product inderdaad als zoete
broodjes verkocht.” Ook Florent zag dat het
goed was en stapte mee in de zaak.

“We krijgen wekelijks telefoon
van mensen die vragen waar ze
‘dat busje van de bomma’ kunnen
kopen.”
Met Emiel van Lier, Florent Van Schependom
en nog een derde vriend, Maurice Senecaut
die de productie verzorgde, was Evlier geboren
in 1947. De heren zetten een netwerk van
vertegenwoordigers op en bleven zelf ook nog
de boer op gaan met hun producten.
“Emiel en Florent vertrokken met hun wagen
en aanhangwagen volgeladen met producten,
en kwamen pas terug als alles verkocht was”,
glimlacht Bob. “Dat kon een dag of twee, drie
duren.” Het netwerken gebeurde toen nog
op de ouderwetse manier: in de cafés die
naast de slachterijen lagen. “Daar werd goed
gedronken en dan ging de verkoop natuurlijk
ook een stuk vlotter”, knipoogt Bob. Jaren later
levert Evlier over heel België aan slagers en
vleesverwerkers en is de typische smaak van
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het Specerijenzout niet meer weg te denken
uit de Belgische huishoudens.

‘Nu in één handeling!’
“Vroeger kenden de mensen enkel zout, peper
en nootmuskaat”, vertelt Bob. “Mijn vader had
het idee om het gebruik ervan te verfijnen.
Zo ontstond het Specerijenzout: zout, peper,
nootmuskaat en aromatische kruiden voor
een extra toets. Die geheime mengeling en
verhouding zorgt voor de herkenbare Evliersmaak.” Met andere woorden: in één handeling
was je gerecht perfect gekruid. “Dat stond ook
vroeger zo op de affiches: ‘Gedaan met zoutvat,
peperbusje enzovoort: in één handeling geeft
Specerijenzout Evlier de ideale smaak aan
alle gerechten’.”
Niet enkel het gebruiksgemak, maar ook de
herkenbare smaak wordt door de Belgische
gezinnen gesmaakt. “We krijgen wekelijks
telefoon van mensen die vragen waar ze ‘dat
busje van de bomma’ kunnen kopen”, vertelt
Karine die sinds kort de marketing van Evlier
verzorgt. “Dat heeft veel te maken met onze
typische – onveranderde en authentieke
– smaak die mensen ook herkennen. Ons
Specerijenzout is een generatieverbindend
product: goede smaak geef je door.”

Erkenning
Het was Karine die contact op nam met VLAM,
het Vlaams Centrum voor Agro- & Visserijmarketing die de erkenning van streekproducten
op zich neemt. “Ik herkende het Specerijenzout
ook als het ‘busje’ van vroeger dat bij mijn
grootmoeder op tafel stond. Daarnaast vond
ik dat dit product het label ook echt verdient.”
Na een onderzoek door VLAM waarbij er werd
gekeken of er aan de voorwaarden van een
streekproduct voldaan werd, kwam het nieuws
dat het Specerijenzout zich nu naast Filet
d’Anvers tot de Schotense streekproducten
mag rekenen. Streekproducten moeten aan
vijf criteria voldoen waaronder minimaal 25
jaar bestaan en algemeen aanvaard worden
door de lokale bevolking als traditioneel
streekeigen product.

De drie oprichters van Evlier: (vlnr) Maurice Senecaut, Emiel van Lier en Florent Van Schependom.

Kwaliteit
“Velen hebben ons geprobeerd na te apen,
maar daar is niemand in geslaagd”, glundert
Christophe Van Schependom, een van de
huidige zaakvoerders. “Wij wijken niet af
van ons geheim recept en ook niet van onze
leveranciers”, vertelt hij. “Zo zouden wij ook
bijvoorbeeld nootmuskaat in goedkopere
landen kunnen halen of de noten ter plekke
laten vermalen tot poeder voor een fractie
van de kost. Maar het is juist omdat wij onder
andere onze noten zélf breken en vermalen,
en daarom zo goed als de volledige keten in
handen hebben, dat ons product zo kwalitatief
en authentiek is. Van elk busje zijn de ingrediënten hetzelfde, op identieke wijze bewerkt
en van dezelfde oorsprong.”

“Velen hebben ons proberen na
te apen. Het is niemand gelukt.”
“De erkenning als streekproduct is natuurlijk
een fijne bekroning voor het product”, vertelt
Karine. “Het geeft ons bovendien ook de per-

Tijdslijn
1947: oprichting Evlier door Emiel van Lier, Florent Van
Schependom en Maurice Senecaut
1957: vestiging fabriek in Schoten
1958: lancering Specerijenzout
1965-1970: de tweede generatie doet haar intrede. Zonen
Tony en Harry van Lier en zonen Bob en Freddy van
Schependom nemen het roer over.
Jaren ’90: de derde generatie, zonen Marc van Lier
en Christophe Van Schependom, komen werken in het
familiebedrijf. De derde generatie heeft ondertussen al
ongeveer tien jaar de fakkel in handen.

fecte gelegenheid om ons Specerijenzout nog
eens extra in de markt te zetten. Zo lanceerden
we de website www.specerijenzout.be,
waar je alles kan lezen over de geschiedenis
van het Specerijenzout en de veelzijdigheid
ervan. Wij mikken erop een herkenbare maar
unieke smaak te zijn voor nog veel toekomstige
generaties!”

Evlier
Het Specerijenzout is maar een klein
onderdeeltje in het productengamma van
Evlier. Je kreeg vast bij de beenhouwer al
wel eens een klein zakje specerijen mee voor
bijvoorbeeld de kip of stoofvlees.
Evlier richt zich vooral op vleesverwerkers,
en maakt specerijenmengelingen die dan
op hun beurt weer worden verwerkt in de
slager zijn eigen producten. Wie benieuwd
is naar het gamma van Evlier kan terecht
op www.evlier.be.

Win!
Water in de mond bij de gedachte van een
lekker omelet besprenkeld met Specerijenzout? Nostalgie naar de bomma die een
boterham met rosbief en Evlier-kruiden at?
Speciaal voor de lezers van Info Schoten
gaf Evlier ons 12 busjes Specerijenzout om
weg te geven. Het enige wat jij moet doen is
een mailtje sturen naar laura.delandsheer@
schoten.be. Een onschuldige hand trekt op
6 januari 2020 de winnaars. De gelukkigen
worden persoonlijk verwittigd.

15

6 6
6

infoschotendecember

[ gros ]

“Ik wil graag iets teruggeven aan anderen”
Student Kunstwetenschappen zet zich in voor de nieuwe
Raad voor lokaal en mondiaal beleid
Elena Vanden Abeele (21), student Kunstwetenschappen, stapt mee in de nieuwe
Raad voor lokaal en mondiaal beleid. Met een duidelijk doel voor ogen wil ze haar
steentje bijdragen: “Ik wil luisteren naar wat de jonge inwoners van Schoten
graag veranderd zien.”
even grote kunstliefhebber als natuur- en
dierenliefhebber. Ik doe ook vrijwilligerswerk in
het dierenasiel van Schoten en vind het fijn om
naast dat engagement binnen de gemeente,
ook de functie in de raad op te nemen.”
“Wat de ontwikkelingssamenwerking betreft,
ben ik dankbaar om in een welvarend land als
België te zijn geboren. Het mag dan misschien
een cliché zijn, maar ik wil daarom graag iets
teruggeven aan anderen.”
Heb je al grote toekomstplannen die je wilt
uitvoeren met de raad?
“Ik woon erg graag in Schoten en na een week
studeren in het ‘stenige’ Leuven ontspant het
me om terug tussen de bomen te zijn en te
gaan wandelen in een van de parken in de
buurt. Eerst en vooral vind ik dus dat het groen
in Schoten zeker behouden of zelfs uitgebreid
moet worden.”
Elena is een echte dierenvriend.

Wat houdt de Raad voor lokaal en mondiaal
beleid juist in?
“De Raad voor lokaal en mondiaal beleid
probeert de gemeenteraden en werkingen
van zowel milieu als ontwikkelingssamenwerking met elkaar te verbinden. Dat mag
op het eerste zicht nogal vergezocht lijken,
maar beide aspecten hebben wel degelijk
invloed op elkaar. Denk bijvoorbeeld aan
de klimaatopwarming en de stijging van de
zeespiegel, grote periodes van droogte of
slechte luchtkwaliteit. Vaak ondervinden
diegenen die het (financieel) moeilijk hebben
daar de grootste nadelen van, zowel bij ons
als in het zogenoemde ‘Zuiden’.”
“De gemeente wou graag de samenstelling
van deze raden verjongen en daardoor haar
kijk verbreden, daarom worden jongeren erbij
gevraagd. Samen met mijn ‘collega’ Dorien
Auman geven we de raad advies en zullen
we ook gerichte projecten of acties uitvoeren.”
Waarom was je geïnteresseerd om jezelf te
engageren voor deze raad?
“Mijn studiegebied Kunstwetenschappen
mag dan wel ver liggen van milieu en ontwikkelingssamenwerking, toch ben ik een
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“Daarnaast geloof ik in een verdere uitbouw
van de mobiliteit en het openbaar vervoer. Ik
vind het zo spijtig dat het vanuit Schoten niet
zo makkelijk of snel is om met het openbaar
vervoer in Antwerpen te geraken. We zijn
tenslotte toch een randgemeente van de stad!
Vroeger stopte er zelfs een tram in Schoten.”
“Maar dat is natuurlijk mijn eigen ervaring.
Ik hoop vooral te kunnen luisteren wat
de (jonge) inwoners van Schoten graag
veranderd of behouden zien. En vooral met
wat meer betrokkenheid van de inwoners
naar het klimaatbeleid zou ik al heel blij
zijn. Veel mensen voelen zich bedreigd door
maatregelen voor het klimaat. Ze zijn bang te
moeten inboeten op levenskwaliteit, terwijl
ik geloof dat deze maatregelen er vooral zijn
om onze levenskwaliteit te verbeteren! Zie
het als een win-win situatie. Een voorbeeld
uit mijn eigen ervaring is de verpakkingsvrije
winkel in Leuven waar ik mijn boodschappen
doe als ik op kot zit. Naast het ecologische
aspect, ondervind ik ook andere voordelen:
ik kan er in kleine hoeveelheden voeding
kopen - ik kook dan ook enkel voor mezelf
én het wordt dan snel slecht dan in een grote
hoeveelheid-, ik heb amper (plastic)afval en
daardoor ook weinig gedoe met hopen vuilnis,
er hangt een gezellige buurtsfeer die je in

16

6 6
6

grotere supermarkten niet meer vindt én het
ondersteunt lokale boeren en initiatieven.”
De raad is een eerste kennismaking met
politiek. Heb je ambities voor een politieke
carrière?
“Politieke ambities heb ik momenteel niet,
al kan dat natuurlijk altijd veranderen. Ik
heb in het algemeen nog geen concrete,
vooropgezette plannen over wat ik later wil
doen. Ik probeer gewoon nu, tijdens mijn
studiejaren, zoveel mogelijk ervaring op te
doen en dat zie ik in deze functie als lid van
de raad zeker vervuld.”
“Politiek en cultuur waren en zijn vaak ook
erg nauw met elkaar verbonden, ook al is het
niet altijd even duidelijk. Denk maar aan de
oude staatsportretten of vandaag dichterbij:
de Kaekelaar en de gemeentebibliotheek.
Ook om die reden vind ik het leerrijk om van
binnenuit een kijk te hebben op de werking
van een politiek orgaan.”

Vraag je subsidie nu aan
Zelf een project op poten gezet in het Zuiden?
Ben je bijvoorbeeld een schooltje aan het
bouwen of voorzie je een dorp van water
en elektriciteit? Dan kom je misschien in
aanmerking voor een subsidie voor ontwikkelingshulpprojecten.

Meer informatie
Annelies Verijke, 03 685 04 62
annelies.verijke@schoten.be

Startschot 23 januari 2020
De nieuwe Raad voor lokaal en mondiaal
beleid wordt op donderdag 23 januari 2020
officieel op gang getrapt in cultuurcentrum
De Kaekelaar. Bevoegde schepenen Walter
Brat en Véronique d’Exelle vertellen er aan
de aanwezigen de toekomstplannen van de
nieuwe raad. Verder komt ook Dos Winkel
van Sea First vertellen over de vervuiling
van de oceaan.
Verder zijn er een heleboel interactieve
standjes, interessant voor jong en oud. Zo
kan je bijvoorbeeld als een vis door een
zee van plastic zwemmen, om het probleem
eens van op de eerste rij mee te maken.
Of ontdek de gruwelijke waarheid achter
wegwerpplastic met de film A Plastic Ocean.

[ milieu ]

Versla mee het asbestbeest!
De Vlaamse Regering heeft de doelstelling om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Tegen dan moeten alle risicovolle asbesttoepassingen uit alle
gebouwen verdwijnen. Een hele klus, want asbest is een materiaal dat heel
populair was in de bouwsector van 1945 tot in de jaren ‘80.
En juist omdat het veel gebruikt werd, is de
kans dus ook groot dat het in je huis verwerkt
zit. Het had immers heel wat nuttige eigenschappen: het was sterk, slijtvast, isolerend,
brandwerend én goedkoop. Jaren later weten
we dat asbest kankerverwekkend kan zijn.
Daarom is het sinds 2001 een verboden
product. Alle vezelcement leien en golfplaten
van voor 1990 zijn asbesthoudend, maar ook
leien en golfplaten die geplaatst werden tussen
1990 en 2000 kunnen asbest bevatten. In
het laatste geval kan enkel een deskundige
of laboanalyse het risico bepalen.
Geen paniek: asbest is alleen gevaarlijk als je
de asbestvezels inademt. Deze vezels komen
vrij bij beschadiging van het materiaal, wanneer
het in slechte staat is of bij bewerking zoals

zagen, slopen, slijpen, snijden… Bijvoorbeeld:
dak- en gevelbekleding zoals asbesthoudende
golfplaten of leien verouderen door de wind,
regen en hagel. Daardoor brokkelt het af en
komen de vezels vrij. Met het blote oog kan
je ze niet zien.

Gratis ophaling
Gemeente Schoten start in samenwerking
met IGEAN en OVAM met de inzameling aan
huis van hechtgebonden asbestmateriaal.
Dat is ‘vast asbest’ waarbij de vezels nog
stevig vast zitten. Denk maar aan golfplaten,
leien of buizen. Niet-hechtgebonden asbest,
waarbij de vezels dus los zitten, moet je altijd
door een erkende asbestverwijderaar laten
verwijderen. Een bekend voorbeeld hiervan
is muurpleister.
Dankzij deze samenwerking kan je aan een
laag tarief big bags, plaatzakken, containers en
bijbehorend beschermingsmateriaal bestellen
om het asbest uit je woning te verwijderen.
Een bekwame ophaler komt het asbestafval
bij je thuis ophalen. Zo hoef je zelf niet naar
het recyclagepark te rijden en is er dus geen
risico op het achterblijven van asbestvezels
in je (aanhang)wagen.
Ophaling aan huis: www.igean.be/asbest
Info over asbest: www.asbestinfo.be

Hoe gezond is jouw grond?
Kom het te weten dankzij De Grote Grondvraag en check snel hoe het gesteld is met de
kwaliteit van de grond waar je woont, werkt of speelt.
Als we praten over klimaat en milieu dan
denken we vaak aan lucht- en waterkwaliteit,
afvalverwerking, energie en mobiliteit. Van
even groot belang is de kwaliteit van de grond
waarop we leven, maar nog niet iedereen is
zich al bewust van wat er in de grond kan

zitten. Nochtans heeft de kwaliteit van de
grond waarop je leeft een grote impact op je
levenskwaliteit. Met De Grote Grondvraag helpt
Vlaanderen grondeigenaars bij het controleren
en indien nodig saneren van hun grond.

Operatie Proper
Iedereen houdt van een propere buurt,
want een propere buurt is een mooie buurt!
Zet jouw school, vereniging of club zich in
tegen zwerfvuil? Ben je een leerkracht,
vrijwilliger van een groep jongeren en wil
jij je engageren voor een propere buurt?
Ga dan aan de slag met Operatie Proper!
Met Operatie Proper willen we jou ondersteunen in de strijd tegen zwerfvuil!

Actiepunten
Via mooimakers.be maak je een account aan
en doorloop je zeer eenvoudig een vragenlijst. Je geeft aan welke punten je al aanpakt
of welke acties je het komende schooljaar zal
ondernemen. Denk aan een opruimactie of
het gebruik van een brooddoos verplichten.
Heb je zelf leuke ideeën? Stuur ze in en we
bekijken ze samen. Je kiest zelf wat voor jou
belangrijk én haalbaar is!

Materiaal
Natuurlijk hoef je zelf niet te investeren in
opruimmateriaal. Dankzij de aanmelding
van jouw actie kan je op de gemeentelijke
dienst der werken prikkers en vuilniszakken
ophalen. Je krijgt een mail wanneer de
spullen voor je klaar liggen.
Het verzamelde materiaal dat je als school of
vereniging opruimde wordt gratis opgehaald
door de gemeente. Zet je als individu een
zwerfvuilactie op, dan mag je het vuil
gratis naar het recyclagepark brengen in
zwerfvuilzakken.

Voor wat hoort wat
Met jullie inzet maken we Schoten mooier,
daarvoor willen we jullie op het einde van de
rit graag bedanken! Zo eindig jij niet alleen
met een proper (school-)terrein maar ook
met een prachtige beloning: een cheque die
je opnieuw kan investeren in, op en rond
jullie terreinen of buurt.

www.mooimakers.be/operatie-proper
www.schoten.be/zwerfvuilactie

Kleurcode
Op www.degrotegrondvraag.be zoek je je
grond op. Als blijkt dat de grond waar je woont
of werkt een risicogrond is, geeft OVAM (de
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest) stap voor stap aan wat
je moet doen om de grond terug gezond te
maken.

www.degrotegrondvraag.be
degrotegrondvraag@ovam.be
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[ wegenwerken ]

Verbreding Albertkanaal: Metropoolstraat
In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De
Vlaamse Waterweg nv in het verbreden van het kanaal en het verhogen van de
bruggen. Het Albertkanaal wordt ter hoogte van de Metropoolstraat gemiddeld
15 meter breder. Fase 1 van de werken startte in september en zal dit jaar nog
afgerond worden. In 2020 is het de beurt aan de laatste fase.
Het kanaalvak tussen Wijnegem en Antwerpen wordt aangepast tot een klasse ‘VIbbevaarbaarheid’. Dit wil zeggen dat het kanaal
bevaarbaar wordt voor schepen tot 10.000
ton en tot vier lagen containers. Dat zijn een
heleboel vrachtwagens die van de weg gehaald
kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren
wordt het Albertkanaal verbreed en verdiept,
en worden de oevers aangepast.
Het kanaal wordt ter hoogte van de Metropoolstraat gemiddeld 15 meter breder. Over een
strook van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook
een nieuwe kaaimuur aangelegd. De werken
verlopen in twee fases, waarvan de eerste fase
eind dit jaar afgerond zal zijn.

Fase 2: geen omleiding
Fase 2 van de werken start begin 2020
iets voorbij het opleidingencenter van VDAB
tot aan de Hoogmolenbrug. Er wordt er een
nieuwe riolering en een nieuwe weg aangelegd
buiten de bestaande rijweg. Goed nieuws: het
verkeer kan tijdens deze werken gewoon op
de bestaande rijweg blijven rijden. Tijdens een
à twee weekends worden de aansluitingen
van de bestaande naar de nieuwe rijweg
gerealiseerd. Van zodra dat gebeurd is, kan het
verkeer over de nieuwe rijweg rijden.
Daarna starten de werken aan de nieuwe
oever. Deze oever wordt gebouwd vanop de

Eerste resultaten Straatvinken

Wegenwerken zijn weersgevoelig. Door regen,
vriezen of zelfs extreme hitte kunnen bepaalde werken niet uitgevoerd worden. Daardoor
kunnen voorziene planningen opschuiven.
Alle actuele informatie vind je daarom online:
www.schoten.be/wegenwerken.
oude rijweg. Als deze nieuwe oever klaar is
zal ook nog een nieuw jaagpad aangelegd
worden. Tot slot wordt de bestaande, oude
oever uitgebroken en starten de uitgravingen
om de kanaalverbreding te realiseren.
Tijdens fase 2 kan het verkeer altijd door, ofwel
over de bestaande ofwel over de nieuwe rijweg.
Het is mogelijk dat er op bepaalde stukken
versmalde rijstroken worden toegepast of dat
het verkeer beurtelings wordt geregeld met
lichten. De werken voor fase 2 starten vanaf
begin 2020 en eindigen eind 2020.

Busomleidingen
in je mailbox

Op 16 mei van dit jaar telden we weer massaal het verkeer in
onze straat voor het Straatvinkenproject.
De eerste resultaten zijn ondertussen bekend. Benieuwd
hoe het verkeer in jouw straat evolueerde ten opzichte van
2018? Ga dan snel een kijkje nemen op de interactieve kaart
op straatvinken.datylon.com. Op 14 mei 2020 straatvinken
we weer opnieuw.

infoschotendecember

Altijd een actueel overzicht

Tip: schrijf je in op de omleidingsnieuwsbrief
van De Lijn, zo ben je steeds op de hoogte
van eventuele omleidingen op jouw buslijn:
www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnesacties/nieuwsbrief-omleidingen/.
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[ wegenwerken ]

Nieuw kruispunt Merksemsebaan

Verbeterde verkeersveiligheid compenseert 1,5 jaar hinder
Volgend jaar start het Agentschap Wegen en Verkeer met belangrijke herinrichtingswerken op de Merksemsebaan en de Deurnesteenweg in Wijnegem. Deze
ingreep maakt de weginfrastructuur tussen de gemeentegrens met Wijnegem
en de Bijkhoevelaan klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug.

Veilige verkeersdoorstroming
Die nieuwe Hoogmolenbrug komt ongeveer
200 meter ten westen van de huidige brug
te liggen en zal daar een nieuwe aansluiting
met de Bisschoppenhoflaan/Merksemsebaan
vormen. Het nieuwe kruispunt zal volledig
conflictvrij geregeld worden om de veiligheid
van alle weggebruikers te verbeteren.
Samen met de aanleg van het nieuwe kruispunt wordt heel de zone tussen de grens van

Modernisering van het Albertkanaal
loont voor iedereen
In de voorbije decennia werd het Albertkanaal alsmaar
belangrijker voor containervervoer. De Vlaamse Waterweg nv
investeert volop in de verdere uitbouw van dit transport over
water. Concreet bouwt het een nieuwe Hoogmolenbrug met
een ruimere doorvaarthoogte ruim 200 meter verderop richting
Deurne. Daardoor kunnen schepen met tot wel 4 lagen containers probleemloos onder deze nieuwe brug varen. Ook weggebruikers hebben baat bij dit project. Automobilisten genieten
na afloop van de werken van een nieuwe verbinding met de
Merksemsebaan en de Metropoolstraat. Fietsers krijgen een
hoogwaardige verbinding tussen beide oevers met een doortrekking van het fietspad tot de schoolomgeving van Schoten.

www.vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug
www.schoten.be/hoogmolenbrug

Wijnegem in het oosten en de Bijkhoevelaan
(ter hoogte van Banden Donckers) in het
westen aangepakt. De bestaande kruispunten
met de Deurnesteenweg en de Bijkhoevelaan
worden ook heringericht.
Voor een vlottere aansluiting met de nieuwe
Hoogmolenbrug wordt de Deurnesteenweg
ten zuiden van de Merksemsebaan verlegd.
Fietsers kunnen na afloop van de werken
genieten van bredere, vrijliggende fietspaden
en veiligere oversteekplaatsen.

Hinder
De werken duren tot september 2021. Eind
januari 2020 zullen de voorbereidende werken
van start gaan. Deze zijn meteen ingrijpend.
De werken starten aan de noordzijde van
de Merksemsebaan waar de aannemer de
rechterrijstrook inneemt. Verkeer in de richting
van Deurne moet er over één rijstrook de
werfzone voorbij rijden. In de loop van maart
verplaatsen de nutswerken zich naar de
overkant en is er slechts één rijvak richting
Wijnegem beschikbaar.
De rijbaan wordt tijdens de werken aan het
kruispunt (start half 2020) herleid naar één
rijstrook in elke rijrichting. Het verkeer moet
geen omleiding volgen. Houd wel rekening
met ernstige vertragingen. DeWaterbus kan
een fijne filevrij alternatief zijn van en naar
Antwerpen en Wijnegem: www.dewaterbus.be.

Aankomende
werken in 2020
Naast de aanleg van de fietspaden op de
Botermelkbaan, de verbreding van het
Albertkanaal met bijhorende werken op de
Metropoolstraat en het plaatsen van de
nieuwe Hoogmolenbrug staan er in 2020
nog wat andere werken op de planning.

Voorjaar
• Vernieuwen van de voetpaden en de weg
in Kruispadstraat tussen Theofiel Van
Cauwenberghslei en Venstraat.
• Asfaltherstellingen in verschillende straten
en aanbrengen van een nieuwe toplaag in
asfalt in de Bosnimfdreef, Botermelkdijk,
Constant Neutjensstraat en Frans Reinemundlei.

Zomer
• Aanbrengen van snelheidsremmende
maatregelen in de Schijnparklaan.

Najaar
• Weg- en rioleringswerken Borkelstraat.
• Weg- en rioleringswerken Leeuwenrikenlei,
Kwikstaartlei en Rosierslei.
De bewoners van de betrokken straten worden tijdig op de hoogte gebracht van de werken in hun straat. Kijk voor meer informatie
op www.schoten.be/wegenwerken.

Zo ziet het kruispunt met de nieuwe Hoogmolenbrug en de Bisschoppenhoflaan er binnenkort uit.
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[ centrumontwikkeling ]

Centrumhernieuwing in
volle ontwikkeling

Forumgebouwen

De plannen rond de renovatie van de Forumgebouwen en het Gelmelenhof
krijgen stilaan vorm. De gemeenteraad keurde unaniem de aanstelling van een
studiebureau goed. Dat studiebureau zal, in samenwerking met de gemeente,
de totaalvisie op de vernieuwing van het centrum in kaart brengen.
De plannen van het Gelmelenhof zijn al
afgewerkt. Het Gelmelenhof zal de nieuwe
thuishaven voor de afdeling Beeldende
Kunsten van de Academie Schoten worden
én zal worden uitgebreid met een aanbouw
met verschillende ateliers. Ook wordt de
kruipruimte van het Gelmelenhof uitgegraven
en omgetoverd tot bergruimte. De nieuwe
centrale lift zal een bereik hebben tot in die
kelder. In de plannen rond de vernieuwing en
uitbreiding van het Gelmelenhof zit ook de
volledige restauratie van de gevel en het dak
opgenomen.

Volledige renovatie
De voltallige gemeenteraad en de raadscommissie kozen voor een volledige renovatie
van het Gelmelenhof. Het gemeentebestuur
is zich bewust van de extra kosten dat dit
met zich mee zal brengen. “De renovatie
van het Gelmelenhof is belangrijk voor onze
toekomst. Het is belangrijk dat we deze
investering nu maken voor onze kinderen en
kleinkinderen van later, zodat ook zij en nog
veel toekomstige generaties kunnen genieten

van wat het Gelmelenhof hen te bieden heeft”,
motiveert burgemeester Maarten De Veuster.  
Met de renovatie en de uitbreiding van het
Gelmelenhof investeert het gemeentebestuur
in cultuur en onderwijs. Als alles vlot verloopt
zullen de eerste werken aan het Gelmelenhof
in het najaar van 2020 kunnen beginnen.
De renovatiewerken aan de Forumgebouwen
zullen niet veel later starten. De kosten voor de
renovatie van beide gebouwen wordt geraamd
op 8,5 miljoen euro.
De toekomstplannen van het Gelmelenhof en
de voorlopige plannen voor de Forumgebouwen werden alvast unaniem positief onthaald
door de gemeenteraad. De plannen werden
opgemaakt door het team van architect Joeri
Carion van WOLLAERT+PARTNERS.

Infomarkt
Het gemeentebestuur staat erop dat de
Schotenaren tijdig en correct geïnformeerd en
betrokken worden. Daarom zal er een infomarkt
georganiseerd worden. Meer info hierover volgt
op een later tijdstip.

Op de finale plannen van de Forumgebouwen
is het nog even wachten, maar de grote
krijtlijnen staan samen met de eerste visualisaties wel al op papier. In het huidige ontwerp
zijn er alvast twee toegangen verwerkt, één
aan de Markt en één in de Gelmelenstraat.
In die laatste zal ook het laden en lossen
gebeuren. Belangrijk om weten is dat de
zijde van de Markt visueel behouden blijft.
Ook de gaanderij blijft behouden in haar
oorspronkelijke staat.
Verder worden er ongeveer 280 tot 300
zitplaatsen in de nieuwe theaterzaal voorzien. De foyer van de theaterzaal krijgt een
open karakter met zicht op de Markt langs
de voorkant en zicht op het Gelmelenhof
langs de achterkant. Er komt onder andere
ook een danszaal op het gelijkvloers en een
polyvalente ruimte met een artiestenloge.
De gemeente wil duidelijk leven brengen
op het marktplein en zal investeren in het
gemeenschapsleven. Op het gelijkvloers van
de forumgebouwen zal ruimte voor horeca
voorzien worden. “Zo investeren we in een
bruisend centrum”, aldus de burgemeester.
Tot slot zal er gezorgd worden voor een
dichtere verbinding met het Gelmelenhof
door middel van grote glazen ramen. Zo wordt
er op een transparante, visuele manier connectie tussen beide historische gebouwen
gecreëerd. Ook wordt er de nodige aandacht
besteed aan groeninvulling.

Een artistieke impressie van hoe het Gelmelenhof er zou kunnen uitzien.

infoschotendecember
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[ mama cafÉ ]

Moeilijke slaper of tepelkloven?
Het Mama Café gaat geen topic uit de weg
Het Mama Café is een gezellige ontmoetingsplek voor vrouwen die moeder
worden of zijn. Het geeft ze de kans even te ontsnappen en te praten met
gelijkgestemden die weten wat het is om met een chronisch slaaptekort en
boordevol vragen een kleintje op te voeden.
Zo kunnen mama’s er terecht om ervaringen en
tips te delen en krijgen ze er deskundig advies
van specialisten in de kraamzorg. Gastvrouw
van dienst Elke (vroedvrouw) en haar team
van deskundige vrijwilligers zorgen voor de
organisatie en de invulling van het Mama Café.

Ervaringen delen
Info Schoten stuurde mama’s Livine en Vera
op pad. Livine werd in mei voor de eerste
keer mama van zoontje Lewis. Vera werd in
augustus voor de derde keer mama, ook van
een flinke zoon: Florian. Beide dames gingen
voor de eerste keer naar het Mama Café.

“De omgeving en geborgenheid
van het Mama Café zorgen
ervoor dat je onbekommerd kunt
genieten van je kleintje.”
- Vera
“We voelden ons meteen welkom”, steekt
Livine van wal. “We werden hartelijk ontvangen
en kregen meteen een drankje en een lekker
pompoensoepje aangeboden. Er waren nog
drie andere mama’s met hun kindjes waarvan
de leeftijd varieerde van 13 weken tot 1 jaar
oud. Bij sommige mama’s was het net zoals
bij mij hun eerste kindje, bij andere al hun
tweede of derde. Ondertussen werd er rustig
borstvoeding gegeven. Wat een openbaring! Er
zijn maar weinig plekken waar je dit ‘open en
bloot’ kan doen zonder dat er vreemd gekeken
wordt. In het Mama Café was het - terecht doodnormaal.”

De mama's vinden steun en helpen elkaar met het moederschap.

Borstvoeding
“Zelf had ik wel wat vragen over het geven van
borstvoeding, slapen en het omgaan met kritiek of meningsverschillen”, zegt Livine. “Mijn
zoontje Lewis ligt ietsje onder de groeicurve
en ik kreeg daarom van Kind en Gezin het
advies om al iets vroeger te starten met
groentenpapjes. Toch voelde ik mij daar niet
goed bij. De deskundigen in het Mama Café
hebben me gerustgesteld dat borstvoeding nog
altijd een van de beste dingen is die je je kind
kan bieden tot de leeftijd van zes maanden en
dat ieder kind zijn eigen curve volgt. Er is dus
helemaal geen reden om te panikeren! Er werd
echt goed geluisterd naar mijn bezorgdheden
en ik kreeg een duidelijk en ondersteunend
antwoord op al mijn vragen.”

“Er werd borstvoeding gegeven,
en niemand die daar vreemd van
opkeek. Wat een openbaring!”
- Livine
Mama Vera beaamt: “Ervaringen kunnen delen,
verhalen uitwisselen en professionelen die
je hierin steunen en uitleg geven: het geeft
je als moeder vertrouwen dat je op de goede
weg bent. Wat ik er vooral uit mee neem is dat
je als mama vooral je eigen weg en je eigen
gevoel moet volgen.”

Geborgenheid
“Iedere zwangerschap, bevalling en kraamtijd
is anders. Ook voor mij als mama van Florian,
met een derde zoon op rij”, vertelt Vera.
“De eerste maanden na de geboorte van mijn
oudste zoon voelde ik me door voltijds thuis
voor een baby te zorgen soms wat afgesneden
van de wereld. Wat zou het leuk geweest
zijn om dan af en toe eens naar een Mama
Café te kunnen ontsnappen! Ondertussen bij
mijn derde zoon weet ik de intimiteit en het
volop terugplooien in je eigen gezin tijdens de
kraamtijd enorm te waarderen. Want zes jaar
later zit ik in een strikte school- en dagroutine
en is het strijden om een momentje me-time
samen met Florian op te eisen. En zo een
momentje kon ik gelukkig nog eens beleven
in het Mama Café.”
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Mama Vera met zoontje Florian.

“De omgeving en geborgenheid van het Mama
Café zorgen ervoor dat je onbekommerd kunt
genieten van je kleintje. Niet alleen voor mij,
maar voor iedereen waren Florian zijn verrukte
en verliefde lachjes na zijn voeding dan ook
hartverwarmend”, glimlacht Vera.
Verder werd er ook gepraat en gelachen over
de ludieke situaties die je kan meemaken
met een kindje. “Zo ging het bijvoorbeeld over
de keer dat Lewis een windje had gelaten in
bad en dat ik toen even bang was dat het bad
volledig als toilet gebruikt was. Gelukkig ging
het toen maar om een onschuldig windje”,
lacht Livine. En moest het nog niet duidelijk
zijn, taboes horen in het Mama Café niet thuis.
Zo werd er door de deelnemers onder andere
ook over tepelkloven en wel héél erg volle
pampers gepraat.

Ontspannen
Beide dames zijn het erover eens: het Mama
Café is een fijne plek om als jonge of zelfs
ervaren mama een bezoekje te brengen en in
een heel gemoedelijke sfeer een babbeltje te
slaan met andere mama’s en deskundigen. “Ik
ga graag nog eens terug”, zegt Livine en ook
Vera knikt: “Het was een fijne ervaring. Wie
weet kunnen onze zoontjes elkaar daar binnenkort beter leren kennen. Het is immers ook
een heel fijne ontmoetingsplek voor kindjes!”

Meer informatie
Het Mama Café vindt plaats in zaal Gelmelen,
Gelmelenstraat 127 op elke tweede en vierde
woensdag van de maand van 8u30 tot 11u30.

www.facebook.com/mamacafeschoten.
Elke (vroedvrouw): 04 98 08 94 30
elke.de.keulenaer@gmail.com
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[ instagram ]

pieterbiesemans

#autumn #fall #leaves #trees #park #forest #sun
#schoten #antwerpen #castle #walk #walking
#hiking #nature #outdoors

esthetiek_inge

frankvandenbergh

enzo_cuypers

tulipbloemen

You can be a unicorn and be yourself!
Fluo dag op school, zichtbaar zijn.
#zichtbaar #fluodag #unicorn #bevisible #beyou
#fluo #protection#bloemendaal #schoten
#brasschaat

Het was al lang aan het kriebelen,
moest dringend nog eens in de natuur
.#schoten#gemeenteschoten #paddestoelen
#mushrooms #mushroomseason
#mushroomphotography

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!

eftelingsenj

Happy Halloween! Happy Halloween !
#eftelingsenj #halloween #halloweenweken2019
#halloweenmarkt #schoten #it #pennywise
#fakeblood #scary#eng #happyhalloween
Models @jensen_cost & @saartje_you_know

infoschotendecember

#halloween #schoten best verkleed koppel

Christmas prep
#christmas #prep #flowershop #tulipbloemen
#vincethebulldog #schoten

saransen

auteurpascaleperard

#nofilter #nomansland #woonboot #schoten

22

6 6
6

So proud of my son (13), who had the honour and great
fun playing work of Jef Neve tonight in his presence!
#start2play book presentation Academy GAMW
#Schoten #Brasschaat #jefneve"

[ academie ]

Lokaal acteertalent op het podium
In maar liefst drie verschillende gratis voorstellingen brengen de leerlingen
Woord het beste van zichzelf. Laat je meevoeren door hun verhalen en
omverblazen door hun talent. Van artistieke proza tot expressieve scènes:
deze jongeren (en volwassenen) kunnen het allemaal.

En dan nu aan het woord

easthamsdeli

#easthamsdeli #schoten #halloween
#kinderkookatelier #kinderworkshops
#kinderfeestjes

Laat je verrassen door grappige en ontwapenende
collages van poëzie, proza en toneel over uiteenlopende thema’s. Samenspel en spelplezier staan in
de kijker. Voor velen de eerste ervaring op een groot
podium in een echte theaterzaal. Een optreden van
jongeren uit de derde graad woord.
woensdag 22 januari 2020, 19u – CC De Kaekelaar

Woordspelingen
Verwacht je aan knappe staaltjes van diepzinnige,
maar ook grappige literaire teksten. Een avond vol
variatie vanuit de disciplines spreken, vertellen en
spelen. Een optreden van de vierde graad woord
en de volwassenen. Voor sommigen een eerste
podiumervaring, voor anderen een echte artistieke
uitdaging.
maandag 3 februari 2020, 20u - CC De Kaekelaar

Ieder zijn zegje

voidthedoomedone

T'is de Flor. Most people that live/grew up in Schoten
will recognize this man.
#void #voidr #kaddish #jeugdhuis
#jeugdhuiskaddish #pastoorflor #portrait #paint
#painting #brush #pencil #art #2900 #schoten"

Jong talent uit de klassen Woordatelier springt
de scène op en laat zien wat ze allemaal kunnen,
durven en willen spelen. Een explosieve voorstelling
met super enthousiaste kinderen. Elke klas brengt
een kort optreden. De nadruk ligt op samenspelen,
expressiviteit en natuurlijk spelplezier.
maandag 16 maart 2020, 18u30, groot auditorium
Academie Schoten

Een klassieker

het nieuwjaarsconcert van
Academie Schoten
Zet samen met de Academie het nieuwe jaar
feestelijk in met een nieuwjaarsconcert. Op het
programma staan zowel bekende klassiekers als
het werk van eigen componisten.

flamingoow

Uitwaaien
#schotensevaart #herfst #koud
#vitamientjesopdoen #schoten

Dirigent Walter Mertens en orkest Pas de Quoi zijn
een vaste waarde op dit muzikale feest. Dit jaar
maakt ook het blokfluitensemble onder leiding
van Pieter Campo zijn opwachting en kunnen jullie
jazzensemble Combo onder leiding van Niko Deman
aan het werk zien.
Afspraak op zaterdag 18 januari 2020. Voorstellingen om 14u en 16u in CC De Kaekelaar, SintCordulastraat 10. Tickets kosten 2 euro en kan je
reserveren via https://www.schoten.be/academie.
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Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier
met vegetale inkten. Verantwoordelijk uitgever is het
college van burgemeester en schepenen.
Redactie: Laura Delandsheer, Siebe Nicolaï, Dominiek
Diliën en Kelly Coucheir.
Opmaak: X-OC // Cover: Zologie
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.

Openbaarheid van bestuur
Je kan de agenda’s en besluiten van onze bestuursorganen online raadplegen via Meeting.burger: schoten.meetingburger.net. Op dit platform lees je de recente stukken
van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn,
schepencollege en vast bureau. Voortaan kan je ook naar
de tussenkomsten van de gemeenteraadsleden luisteren
op schoten.notubiz.nl/.

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)

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
infoschotenmaart

[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda
Maandag 9 december
Dinsdag 10 december
Dinsdag 10 december
Woensdag 11 december
Donderdag 12 december
Zondag 15 december
Dinsdag 17 december
Donderdag 19 december
Zondag 22 december
Dinsdag 7 januari
Woensdag 8 januari
Donderdag 9 januari
Zondag 12 januari
Maandag 13 januari
Dinsdag 14 januari
Woensdag 15 januari
Zondag 19 januari
Donderdag 30 januari
Zondag 2 februari
Dinsdag 4 februari
Donderdag 6 februari
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari
Maandag 17 februari
Dinsdag 18 februari
Woensdag 19 februari
Donderdag 20 februari
Zondag 23 februari
Dinsdag 25 februari
Donderdag 5 maart
Zaterdag 7 maart
Donderdag 12 maart
Zaterdag 14 maart
Zaterdag 14 maart

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

De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Op locatie
Kasteel van Schoten
Kasteel van Schoten
Op locatie
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
Op locatie
De Kaekelaar
Op locatie
Koningshofkerk
Braembibliotheek
De Kaekelaar

Cold War
Bauhaus
Cold War
Mannetje Tak (4+)
Genoeg!
De Fabeltjeskrant (3+)
Achter de schermen van de Kathedraal
Tutu Puoane & Ewout Pierreux
Lieselot De Wilde & Sofie Vanden Eynde
Opera van Antwerpen
Sue me modderfokker
Beat It (12+)
Boom (3+)
The Favourite
The Favourite
Gordon & Paddy (4+)
Chiaroscuro
Dethleff
Vergeet mij niet
Edgar Degas
And They Spoke in Anthems
Een Jihad van liefde
Zoon
If Beale Street could talk
If Beale Street could talk
Phantom Boy (8+)
T.A.N.I.A
Geloof mij maar niet (6+)
Van Eyck, een optische revolutie
The Wetsuitman (14+)
De Chocolaterie
Stef Kamil Carlens (solo)
Stempels maken uit gom (6+)
Dierenplezier aan zee (2+)

Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Cursus i.s.m. Amarant
Uitverkocht
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Muziektheater door Baar
Uitverkocht
Kinderfilm i.s.m. Gezinsbond Schoten en ’s Gravenwezel
Uitstap
Uitverkocht
Kasteelconcert
Uitverkocht
Aperitiefconcert
Uitverkocht
Uitstap
Uitverkocht
Theater door SKaGeN
Dans door Nevski Prospekt
Kindertheater door Cie Quand Je Serai Grand-E i.s.m. Gezinsbond
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Aperitiefconcert
Laatste tickets
Jongerentheater door De Mannschaft
Theater door Carry Goossens/Fakkeltheater
Cursus i.s.m. Amarant
Kasteelconcert
Theater door Rashif El Kaoui & Amara Reta
Uitverkocht
Muziektheater door Raf Walschaerts
Laatste tickets
Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Film i.s.m. HV
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Theater door Theater Malpertuis
Laatste tickets
Aperitiefconcert Door Astria Oboe Trio
Uitverkocht
Uitstap
Laatste tickets
Jongerentheater door Het Kwartier en Villanella
Workshop
Uitverkocht
Muziek
Uitverkocht
Workshop
Uitverkocht
Kindertheater
Laatste tickets

