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zoek, vind en win!
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 voor woensdag 16 december 2020 
het correcte aantal kerstballen door via 

Voor het eerst in 14 jaar komen we het 
eerste weekend van januari niet samen op 
het marktplein om te klinken op het nieuwe 
jaar. Ook daar steekt het coronavirus een 
stokje voor. Het zal wellicht nog een tijdje 
duren voor we weer in grote groepen kunnen 
samenkomen. Het gemeentebestuur voorziet 

Geen avondopening op donderdag 24 december 
2020 en donderdag 31 december 2020 omwille 
van kerstavond en oudejaarsavond. De loketten 
sluiten die dag om 12.30 uur, en die van het OCMW 
om 12 uur. We zijn telefonisch bereikbaar tot 15.30 
uur. De avondopeningen van het gemeentehuis 
tot 19.00 uur worden verplaatst naar dinsdag 22 
december 2020 en dinsdag 29 december 2020. 
Je kan op deze dagen een afspraak inplannen bij 
de milieudienst, burgerzaken, ruimtelijke ordening 
en wegenis en mobiliteit.

Het gemeentehuis en het administratief centrum 
van het OCMW zijn gesloten op:
•	 vrijdag 25 december 2020 (eerste kerstdag)
•	 vrijdag 1 januari 2021 (nieuwjaarsdag) 

De avondopening van het recyclagepark wordt 
verschoven naar dinsdag 22 december 2020 en 
dinsdag 29 december 2020, van 12.30 uur tot 19 
uur. Het recyclagepark is gesloten op:
•	 vrijdag 25 december 2020 
•	 zaterdag 26 december 2020 (tweede kerstdag)
•	 vrijdag 1 januari 2021 
•	 zaterdag 2 januari 2021 (tweede nieuwjaarsdag)

De huisvuilophaling van 25 december 2020 
wordt verplaatst naar zaterdag 26 december. De 
ophaling van 1 januari 2021 wordt verzet naar 2 
januari 2021. 

De Groene Lijn (0800 94 039 voor alle afvalvragen) 
kan je niet bereiken op:
•	 vrijdag 25 december 2020 
•	 vrijdag 1 januari 2021 

De administratieve diensten van Lokaal Dien-
stencentrum ’t Dorp en Lokaal Dienstencentrum 
Cogelshof zijn gesloten op:
•	 vrijdag 25 december 2020 
•	 vrijdag 1 januari 2021 

De buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof blijven 
deze dagen geopend. Omwille van het coronavirus 
werken de buurtrestaurants volgens een aan-
gepaste dienstverlening. Voor de meest recente 
informatie over de openingsuren en geldende vei-
ligheidsmaatregelen kijk je op www.metsense.be. 

De Braembibliotheek sluit een uurtje vroeger (om 
16 uur in plaats van 17 uur) op:
•	 donderdag 24 december 2020 
•	 donderdag 31 december 2020

De Braembibliotheek en het bibfiliaal Deuzeldlaan 
zijn gesloten op:
•	 vrijdag 25 december 2020 
•	 zaterdag 26 december 2020 
•	 vrijdag 1 januari en zaterdag 2 januari 2021 

Elkaar drie dikke nieuwjaarszoenen geven, 
zit er dit jaar niet in. Het ziet ernaar uit dat 
we deze feestdagen in een beperkte bubbel 
zullen vieren. 

Daarom vind je binnenin deze Info Schoten 
zes uitscheurbare kerst- en nieuwjaarskaar-
ten. Zo kan je je grootouders, beste vriend, 

Sluitingsdagen 
gemeentelijke diensten

wedstrijd@schoten.be en wie weet win jij wel 
één van de tien exclusieve Schotense kof-
fiemokken! De winnaars worden persoonlijk 
gecontacteerd. In het geval van meerdere 
juiste antwoorden worden de winnaars getrok-
ken door loting. Die warme chocomelk gaat 
smaken… 

die toffe neef of nicht… laten weten dat je 
ook aan hen denkt. 

De kaartjes werden specifiek voor deze 
gelegenheid ontworpen en zijn dus uniek voor 
Schoten. Scheur je kaartje (voorzichtig) los, 
pen een mooie boodschap neer en plak er 
een postzegel op. Verzenden maar! 

zeg het met een kaartje

Geen bubbels op marktplein 
daarom een passend cadeautje voor elk 
Schotens gezin. Wat het is, houden we nog 
even geheim. Je ontvangt de verrassing in 
het nieuwe jaar in de brievenbus. 

Het gemeentebestuur wenst iedereen prettige 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
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Rijden met Poppy is eenvoudig en vergelijk-
baar met het deelfietsensysteem van Mobit. 
Installeer de app en zoek naar een wagen of 
scooter. Ontgrendel de wagen of scooter met 
je app en start! Er zijn geen instapkosten, 
je betaalt enkel voor de duurtijd van je rit. 
Aan het einde van de rit breng je de wagen 
of scooter weer terug naar een van de twee 
afgebakende zones op ons grondgebied:
•	 Centrumgebied Markt: deze zone omvat 

ruwweg het gebied tussen het begin van 
de Paalstraat en de Sint-Cordulakerk. 

•	 Centrumgebied Deuzeld: deze zone omvat 
ruwweg het gebied tussen LDC Cogelshof, 
Irislei en de Eduard Steursstraat.

De zones waarbinnen je de auto of scooter 
weer kan achterlaten zijn duidelijk aangege-
ven in de app. De deelwagens hebben geen 
vaste standplaats en kunnen binnen de zone 
overal geparkeerd worden waar dat wettelijk 
is toegelaten..

Opgelet, om gebruik te kunnen maken 
van het systeem, moet je minstens 24 
maanden rijervaring hebben. Poppy biedt 
elektrische wagens en scooters aan, maar 
ook voertuigen die rijden op CNG of benzine. 

Meer informatie op www.poppy.be. Instal-
leer de app via de App Store (IOS) of via de 
Google Play Store (Android). 

Onze gemeente is een nieuwe straatnaam 
rijker: de Dauwaertlaan. Het bestuur koos deze 
straatnaam na advies van Heemkundige Kring 
SCOT. De locatie van de straat komt ruwweg 
overeen met ‘Den Dauwaert’, een toponiem 
(plaatsnaam) dat vroeger voor dit gebied 
gebruikt werd en ook terug te vinden is op 
oude pre-kadasterkaarten. 

Zo verbindt de Dauwaertlaan niet alleen de 
Zaatstraat met de Fluitbergstraat, maar ook 
het verleden met het heden. 

Overige (auto)deelsystemen 
in Schoten
De deelwagens van Poppy hebben geen vaste 
standplaats. Je lokaliseert ze door middel van 
de app. Andere autodeelaanbieders in Schoten, 
zoals Partago (www.partago.be/schoten) en 
Cambio (www.cambio.be), werken wel met 
een vast aanbod op een vaste standplaats. 
Een overzicht van alle autodeelsystemen 
is terug te vinden op www.autodelen.net/
autodeelaanbieders. 

GeMeenteLIjke SuBSIDIe
De gemeente voorziet een beperkte terugbeta-
ling van het inschrijfgeld of lidgeld (maximum 
€35), ongeacht het systeem dat je kiest.

GeMeenteLIjk AutODeeLPrOjeCt
Het gemeentebestuur heeft een eigen wagen-
park. Omdat de wagens na de kantooruren 
stilstaan, delen we twee energiezuinige 
dienstauto’s (op CNG en benzine) met onze 
inwoners. Alle info op www.schoten.be/
autodelen. 

(elektrisch) deelwagensysteem Poppy 
parkeert zich nu ook in onze gemeente
Goed nieuws voor de duurzame mobiliteit in onze gemeente. Voortaan kan je in Schoten 
ook gebruik maken van 'Poppy'. je herkent de wagens en scooters aan hun knalrode kleur.

Dankzij ‘de nieuwe blauwe zak’ kunnen we 
nóg beter doen. De tijd heeft immers niet 
stilgestaan. Verpakkingen zijn op twintig 
jaar tijd enorm veranderd. En dankzij nieuwe 
technologische ontwikkelingen kunnen we 
vandaag veel meer plastic verpakkingen 
recycleren dan vroeger.

15 kILOGrAM PLAStICS Per jAAr
In een gemiddelde ‘grijze’ container zitten 
per gezin nog ongeveer 15 kilogram plastics 
die momenteel niet in de blauwe zak mogen. 
De helft daarvan zijn verpakkingen (potjes, 
schaaltjes, folies…), die dankzij een extra 
inspanning nog een tweede leven zouden 
kunnen krijgen. Door de invoering van ‘de 

nieuwe blauwe zak’ wordt dit nu werkelijkheid 
en kan er jaarlijks 45 000 tot 50 000 ton méér 
plastics worden gerecycleerd. Minder afval in 
jouw huisvuilcontainer, meer recuperatie van 
grondstoffen en minder CO2-uitstoot: check, 
check, dubbelcheck! 

WAnneer?
De invoering van ‘de nieuwe blauwe zak’ 
gebeurt stap voor stap. Op die manier krijgt 
iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. 
Bij de invoering zijn immers heel veel verschil-
lende partijen betrokken: gemeenten, inter-
communales, ophaalbedrijven, sorteercentra, 
recyclagebedrijven… Om de verpakkingen 
die extra in de pmd-zak zullen mogen worden 

ingezameld, ook weer perfect te kunnen 
uitsorteren is een aanpassing aan de huidige 
sorteercentra nodig. Hiervoor wordt zelfs een 
nieuwe pmd-sorteerinstallatie gebouwd. 

Vanaf 1 maart 2021 starten we effectief met 
de toepassing van de nieuwe sorteerregels. Die 
nieuwe regels leggen we je de komende maan-
den nog grondig uit. Tot maart gelden overigens 
gewoon de huidige sorteerregels: enkel plastic 
flessen en flacons, metalen verpakkingen 
en drankkartons mogen bij het pmd-afval.

OuDe BLAuWe PMD-zAkken
Heb je nog een heleboel ‘oude’ blauwe pmd-
zakken in voorraad? Geen probleem, je mag 
die ook nog na maart 2021 blijven gebruiken. 
Vanaf de startdatum van ‘de nieuwe blauwe 
zak’ mag je ze voor ophaling aanbieden mét 
de extra plastic verpakkingen. 

www.igean.be

Hij komt, hij komt… ‘de nieuwe blauwe zak’!
De blauwe pmd-zak werd meer dan 20 jaar geleden ingevoerd in België . Door te 
sorteren en te recycleren kunnen we gebruikte verpakkingen opnieuw inzetten 
als grondstof . zo besparen we energie én stoten we minder CO

2
 uit . Maar… het 

kan altijd beter! Daarom komt vanaf maart 2021 ‘de nieuwe blauwe zak’ .

nieuwe straatnaam knip-
oogt naar het verleden
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Vanaf januari 2021 komt het ‘Schoon Volk’ 
wekelijks samen om aan de hand van 
Vlaamse liedjes, gedichten, toneelteksten, 
verhalen en zelfs tv-programma’s onze taal 
in te oefenen en vertrouwd te raken met 
onze dagelijkse cultuur. Dit alles in een 
kleinschalige groep, waar iedereen zich thuis 
voelt en waar af en toe ons plaatselijk dialect 
ook eens gesmaakt wordt.

Dus, zeg jij ‘ja, ja, ja’ op bovenstaande vragen 
of ken je een anderstalige die graag zou 
meedoen? Maak dan snel een afspraak voor 
een gesprek en dan bekijken we samen of 
‘Schoon Volk’ iets voor jou kan betekenen.

Sociale Dienst – OCMW
Marleen Van Gils, 03 680 06 23 
Marleen.vangils@ocmwschoten.be 

Wereldlichtjesdag is ontstaan in 1997 in 
Amerika. Het is intussen uitgegroeid tot een 
wereldwijde herdenking van alle kinderen 
die, op welke leeftijd en om welke reden dan 
ook, zijn overleden. Om stipt 19 uur lokale tijd 
steken mensen een kaarsje aan. Omdat we in 
verschillende tijdzones leven is het idee dat 
er die dag, ieder uur ergens op aarde, kaarsen 
worden aangestoken. Hierdoor ontstaat een 
golf van licht. Zo wordt het leven van zij die 
een kind verloren even letterlijk wat lichter. 
Tegelijk is er ook het besef dat je niet alleen 
bent met je verdriet.

Programma 
In Schoten vindt de herdenkingsplechtigheid 
voor Wereldlichtjesdag normaal plaats op de 
begraafplaats. Tijdens een mooie herdenking 
op de vlinderweide kunnen mensen elkaar 

Er stonden zoveel straffe dingen op de 
culturele agenda, maar die werd in maart 
helaas volledig weggeveegd. Charlotte Klima, 
schepen van Cultuur en Erfgoed, is er het 
hart van in: “Schoten bulkt van het artistiek 
talent, dat is geen geheim. Het afgelopen 
jaar was voor tal van lokale artiesten en 
kunstenaars dan ook bijzonder zwaar. Niet al-
leen werden optredens en tentoonstellingen 
noodgedwongen geannuleerd, ook repeteren 
werd een stuk moeilijker.”

Grijp je podiumkans
De maatregelen hadden uiteraard een grote 
impact op het sociaal en cultureel weefsel 
van Schoten. Samenkomen en artistieke 
ideeën delen, dat kan voorlopig even niet. 
Verenigingen moeten de deuren sluiten voor 
hun leden. Kortom, ook sociale contacten 
worden aan banden gelegd door die lege 
culturele agenda. Bijzonder jammer, want 
het maatschappelijk belang van cultuur is 
net om mensen met elkaar te verbinden. 
Het zorgt voor minder stress, meer geluk 

een golf van licht
Op zondag 13 december 2020 vindt Wereldlichtjesdag plaats . een 
dag waarop mensen over de hele wereld lichtjes aansteken ter 
nagedachtenis van overleden kinderen . Ook in Schoten staan we 
traditiegetrouw stil bij deze herdenking, met aangepast programma .

ontmoeten, verhalen delen en steun bieden. 
Samen eren en herinneren we kinderen door 
om klokslag 19 uur een kaarsje te branden en 
te luisteren naar ingetogen muziek, troostende 
woorden en hartverwarmende gedichten. 
Helaas is 2020 geen normaal jaar. Gezamen-
lijke activiteiten en fysieke samenkomsten 
kunnen we met spijt in het hart niet laten 
doorgaan. 

zorg voor licht
De gemeente doet daarom een warme oproep 
aan alle inwoners van Schoten om op zondag 
13 december om 19 uur (buiten) een kaarsje 
te branden. Het blijft belangrijk dat we ook dit 
jaar onze overleden kinderen eren, medeleven 
tonen en stil staan bij het verdriet van alle 
getroffenen gezinnen. Zorg jij mee voor een 
golf van licht? 

Schotens talent gezocht!
Het was geen gemakkelijk jaar voor het culturele leven in Schoten. zowel voor als achter 
de schermen was het vreselijk stil. Het doek moest dicht, het licht ging uit. Artiesten 
zagen podiumkansen in rook opgaan en kunstenaars moesten een kruis zetten over hun 
welverdiende toonmomenten. Om onze creatieve Schotenaren een hart onder de riem de 
steken, willen we in 2021 zoveel mogelijk lokale artiesten en kunstenaars een podium geven. 

en een portie extra energie en zelfvertrouwen. 
Die ingrediënten kunnen we wel gebruiken, 
niet?

Om de lokale cultuurbeleving weer op smaak 
te brengen, biedt het gemeentebestuur 
podiumkansen en tentoonstellingsruimte 
aan artistieke Schotenaren. Zo hopen we de 
creatievelingen én het cultureel leven een 
vliegende start te geven van zodra het weer 
kan. De ruimte en de ondersteuning hebben 
wij, jij zorgt voor de afkruiding!

Praktische info
Voel jij de onweerstaanbare drang om weer 
op het podium te staan? Moet jouw werk 
tentoongesteld worden voor het grote publiek? 
Gaat je creatieve hart sneller slaan na het lezen 
van deze oproep? Dit is je kans! Overtuig ons 
waarom jij in 2021 een podium of toonmoment 
verdient. Stuur een originele inzending met 
motivatie naar vincent.jespers@schoten.be 
en wie weet schitteren jij en jouw werk volgend 
jaar op de planken in Schoten.

Schoon volk
Ben je anderstalig en wil je graag nederlands oefenen? 
Leer je graag onze Vlaamse cultuur beter kennen? kom je 
daarvoor graag samen in groep? Dan ben jij misschien wel 
de persoon die we zoeken voor ‘Schoon Volk’.

De ecoklas kreeg een metamorfose. Het is nu een gezellige plek om 
over natuur, milieu en duurzaamheid te leren. Wanneer kom jij langs 

met je klas?
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Dag lieve kinderen

Eerst en vooral: er zijn dit jaar 

geen stoute kinderen in Schoten! 

Wat is dit een vreemd jaar voor jullie. Ineens zag je je
 juf of 

meester alleen nog via de computer en liepen alle grote mensen 

met een mondmasker rond. Gelukkig heeft hulppiet Maarten zijn 

best gedaan om alles goed te regelen in Schoten. 
Hij kreeg dan 

ook een extra cadeautje van mij dit jaar. 

En niet alleen opa en oma kwamen minder vaak op bezoek. Ook 

ik heb jullie enorm hard gemist omdat ik door die stomme 

corona niet naar de Sinterklaasshow in Schoten kon komen. Mijn 

hulppieten dachten dat ze nu lekker lang in bed konden blijven 

liggen, maar daar heb ik toch een stokje voor gestoken en ze 

wat extra werk gegeven! Mijn kasteel in Spanje is nu helemaal 

gepoetst, de stoomboot kreeg een likje verf en de pakjesmachine 

werkt nu nog sneller. We hebben ook nieuwe recepten getest 

met onze snoepmachine. De pepernoten, snoepjes en c
hocolade zijn 

nu nog lekkerder. Dat kunnen jullie volgend jaar zeker proeven. 

Maar dan moet je wel braaf zijn!

Ik heb op 6 december wel gezien dat jullie mij, Slecht-Weer-Vandaag 

en mijn hulppieten niet vergeten zijn. Wat heb ik genoten van 

de vele tekeningen en lekkernijen die voor mij klaarstonden! En 

ook mijn speciale Sint-brievenbus zat vol
 met mooie kleurplaten 

uit Schoten. Dat heeft mij deugd gedaan. 

Nu zit ik weer in mijn kasteel in Spanje. Even rusten na h
et 

bezorgen van al die leuke pakjes. Volgend jaar ben ik er weer 

terug. Tot dan noteer ik in mijn geheim boek de namen van alle 

brave en stoute kinderen. Ik heb drie tips om zeker geen stout 

kindje te worden: luister altijd naar
 je ouders, ruim op tijd je 

kamer op en doe goed je best op school. 
Als dat lukt, ben ik er 

volgend jaar weer met pakjes. Beloofd!

Veel groetjes van
Sinterklaas, Slecht-Weer-Vandaag en alle h

ulppieten. 

De Sint kwam langs 
Omdat Sinterklaas dit jaar door het coronavirus niet kon optreden 
in Schoten, nam de Schrijfpiet met onze redactie contact op . Of 
we een brief van Sinterklaas wilden publiceren, en die zo aan alle 
Schotense kinderen konden bezorgen . Dat hoeft Sinterklaas maar 
één keer aan ons te vragen . 
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Leen een gratis 
laptop voor je 
schoolwerk
Online lessen, apps die handboeken 
vervangen en huiswerk online indienen via 
Smartschool. je hoort het: het onderwijs 
verloopt meer en meer digitaal. kunnen 
beschikken over een laptop of pc maakt 
voor vele leerlingen dan ook een groot 
verschil. Maar de aankoop van een computer 
is duur, en niet voor iedereen haalbaar. 

Gemeente Schoten biedt daarom de moge-
lijkheid aan scholieren van het secundair 
onderwijs om een laptop te lenen voor de 
periode van een schooljaar. Indien nodig kan 
de periode verlengd worden. Op de laptops 
werd een gratis kantoorsoftwarepakket 
(LibreOffice) geïnstalleerd, waarmee je alle 
Office-documenten zoals Word en Excel kan 
openen en bewerken. 

Heb jij een laptop nodig of ken je iemand 
die zo’n laptop kan gebruiken? Neem dan 
contact op met de dienst jeugd en gezin om 
de mogelijkheden te bespreken. Leerlingen 
kunnen de laptop, na een seintje via mail of 
telefoon, afhalen op de dienst jeugd en gezin.

Office-pakket
Heb je al een laptop maar moet je nog inves-
teren in een Office-pakket om programma’s 
zoals Word en Excel te kunnen gebruiken? 
Informeer dan eens bij je school naar een 
gratis licentie. Je kan ook opteren voor 
een gratis kantoorsoftwarepakket zoals 
LibreOffice.

CONTACT
Dienst jeugd en gezin
Sint-Cordulastraat 10
03 685 19 18
jeugddienst@schoten.be 
Onze diensten werken op afspraak. 

Geert, 39 jaar, werd geboren in Schoten en is 
dus een rasechte Schotenaar. Dat half jaartje 
dat hij in Engeland woonde, willen we hem 
graag vergeven. Zelf is hij kinderloos, maar 
wel trotse peter van zijn tweejarig neefje en 
hij geeft al een aantal jaar Vormselcatechese 
in de wijk Deuzeld. “Daar heb ik de leefwereld 
van elfjarigen beter leren kennen”, vertelt hij. 
Niet toevallig is het hoofdpersonage van zijn 
boek ook 11 jaar.

Hoofdstuk per hoofdstuk
“Het idee voor het boek ontstond tijdens de 
eerste lockdown in maart”, vertelt Geert. “Ik 
had een week verlof en al mijn plannen waren 
geannuleerd, dus wou ik een manier vinden 
om mij toch zinvol bezig te houden. Zo kwam 
ik op het idee om een verhaal te bedenken 
en hoofdstuk per hoofdstuk naar een paar 
familieleden te sturen, om op die manier 
toch wat met elkaar in contact te blijven.” 
Dat viel erg in de smaak: “Ik was blij verrast 
door de positieve reacties, en besloot om het 
manuscript op te sturen naar een Nederlandse 
uitgeverij die zich bezighoudt met ‘printing on 
demand’, waardoor ze ook onbekende auteurs 
een kans kunnen bieden. Een maand later 
kreeg ik het leuke nieuws dat ze mijn boek 
wilden publiceren!”

Mysterieuze serre
Het verhaal gaat over Erik, een jongen die 
tijdens de zomervakantie gaat logeren bij 
zijn gepensioneerde oom omdat zijn ouders 
geen tijd voor hem hebben. “Die oom blijkt 
een heel interessante en sympathieke figuur 
te zijn, die zijn neefje een onvergetelijke 

vakantie bezorgt”, glimlacht Geert. “In zijn 
tuin staat een grote serre vol met exotische 
planten en dieren, die natuurlijk enorm tot 
Eriks verbeelding spreekt. Oom Bernhard heeft 
ook nog twee bijzondere huisdieren, met wie 
ze samen een spannend avontuur beleven.” 
Maar er zit meer achter het fijne kinderverhaal: 
“Kinderen hebben veel meer behoefte aan 
volwassenen die tijd voor hen vrijmaken 
dan aan materiële zaken zoals speelgoed. 
Ik wil ouders die het boek samen met hun 
kinderen lezen, laten beseffen dat er weinig 
nodig is om kinderen een onvergetelijke tijd te 
bezorgen. Gewoon hun fantasie laten werken 
en aandacht aan hen besteden!” 

Volgend boek
Schrijver Geert heeft de smaak te pakken en 
is ondertussen al bezig aan een nieuw boek: 
“maar daar ben ik nog wel een tijdje mee 
zoet”, lacht hij. “Om al een tipje van de sluier 
te lichten: het gaat over een middeleeuwse 
jongen die graag ridder wil worden, maar eerst 
een spannende en gevaarlijke zoektocht moet 
ondernemen.” Wij zijn alvast benieuwd. 

Lockdown inspireert 
Schotenaar Geert schreef een kinderboek
‘Op vakantie bij oom Bernhard’, zo heet het debuutkinderboek van Schotenaar 
Geert Janssens . Toen in maart het coronavirus zijn verlofplannen saboteerde, 
besloot hij een verhaal te schrijven . Het resultaat is een grappig, ontspannend 
en prachtig geïllustreerd boek voor jong en oud .

OP VAkAntIe BIj OOM BernHArD
Geert janssens – 15,99 euro
te koop via boekscout.nl of te bestellen via 
elke erkende boekhandel op basis van het 
ISBn-nummer: 978 946 403 7227. 
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[ jonge helden ]

De jonge helden van Schoten
Helden komen in alle mogelijke vormen . Dat ze niet zo heel groot moeten zijn, 
bewijzenJon, Jonida, anissa, Drin en Oliver . Deze kleine superhelden maken elk 
op hun eigen manier Schoten een beetje mooier en veiliger!

afvalheld
Oliver is 8 jaar oud en wil later graag 
de baas worden van een pretpark dat 
‘FrislandtM’ heet. tot de eerste achtbaan uit 
de startblokken schiet, trekt hij met zijn 
zelfgebouwde recycle-wagen de Schotense 
straten op om zwerfvuil op te ruimen. 

Waarom is zwerfvuil opruimen belangrijk 
voor jou?
“Omdat ik goed voor de aarde wil zorgen. Ik 
wil niet dat de aarde stuk gaat”, vertelt Oliver. 
“Maar eigenlijk vind ik het ook wel leuk om te 
doen. Ik ben ermee gestart na mijn verjaar-
dag. Toen kreeg ik van mijn Bonnie en Opa 
Rikkie een Go-Kart cadeau. Daar wou ik iets 
heel speciaals mee maken. Iets dat niemand 
anders doet!” De zelfverklaarde afvalheld 
is duidelijk trots. “Ik kwam op het idee om 
een recycle-wagen te maken. Papa heeft 
mij geholpen met de plakaatjes te maken.”

Hoeveel kilo zwerfvuil heb je al opgeruimd?
“Ik denk 10 kilogram. Al zeker drie volle vuil-
niszakken. Ik kom het vaakst afval tegen in de 
speeltuin van Bloemendaal”, vertelt hij. “Daar 
vind ik heel veel plastic en papier. En ook 
sigarettenpeuken!” Oliver trekt een gezicht. 
“Stop met sigaretten roken! Dat is slecht 
voor het milieu, maar ook voor je lichaam!”

Heb je een boodschap voor sluikstorters?
(roept) “Stop er onmiddellijk mee of anders 
bel ik de politie! Het is slecht voor het milieu, 
en ik wil dat de wereld blijft bestaan. Doe je 
afval in de vuilbak of neem het mee terug 
naar huis.”

Is jouw kamer ook zo netjes opgeruimd?
“Ik vind van wel, maar mijn mama vindt van 
niet”, lacht Oliver. 

Wil je afvalheld Oliver helpen of zelf een 
zwerfvuilactie organiseren? We onder-
steunen je met gratis zwerfvuilprikkers, 
handschoenen en vuilniszakken. Vraag je 
materialen aan via www.schoten.be/zwerf-
vuilactie. Organiseer je een opruimactie 
met je vereniging of school? registreer je 
actie dan via www.mooimakers.be en maak 
kans op een mooie beloning. De gemeente 
Schoten is overigens door Mooimakers ge-
selecteerd om in de komende jaren samen 
een efficiënt sluikstortbeleid uit te werken. 

Wat is er precies gebeurd?
“Het waren de buren die ons verwittigden van 
de brand”, vertelt Anissa. “ De barbecue op het 
terras was in brand gevlogen. Ik ben snel mijn 
broer Drin uit de keuken gaan halen en heb met 
hem de tv afgezet, stopcontacten uitgetrokken 
en ben dan vlug naar buiten gegaan.” 

“Toen ik hoorde dat er brand was, heb ik 
geroepen dat iedereen naar buiten moest 
gaan”, zegt Jonida. “Onze papa’s waren druk 
bezig met hoofdschakelaars af te zetten en 
de brand te blussen. We hebben alle buren 
verwittigd en zijn dan naar buiten gegaan. De 
papa’s bleven nog als enige binnen. Jon heeft 
toen 112 gebeld, verteld waar we woonden en 
wat er was gebeurd.”

“Toen ontplofte plots de gasfles van de 
barbecue.” Jon herinnert zich dit moment nog 
heel goed en wordt een beetje stil. “Ik dacht 
dat ik mijn papa en mijn nonkel nooit meer 
zou zien. Ik heb toen teruggebeld naar 112 
en gevraagd om een ambulance.” 

Gelukkig kwamen beide papa’s op tijd naar 
buiten. De papa van Jon had wel een wonde 
aan zijn voet. “Toen de ambulance kwam, 
wou papa niet mee omdat hij bij ons gezin 
wou blijven, maar ik heb hem gezegd dat ik 
wel voor mama, broer en zus zou zorgen”, 
vertelt Jon trots. 

“Gelukkig is er niemand zwaargewond of dood”, 
zeggen de neefjes en nichtjes samen. De 
brand heeft een grote indruk op hen gemaakt. 
“We zijn heel hard geschrokken, en soms 
wat bang als we sirenes horen”, vertelt Drin. 
“Gelukkig mogen wij altijd praten met iemand 
van het CLB.”

Jullie hebben iets fantastisch gedaan: je 
familieleden gered uit een brand. Hoe komt 
het dat je wist wat je moest doen?
“Wij gaan allemaal naar school in Sint-Cordula”, 
vertelt Jon. “Daar hebben we meerdere 
brandoefeningen per jaar.” “Dat klopt”, vullen 
Anissa en Jonida aan. “Zowel aangekondigd 
als niet aangekondigd. Zo wisten we perfect 
wat we moesten doen.”

Wat moet je precies doen bij een brand?
“Het is belangrijk om kalm te blijven en 
iedereen zo snel mogelijk naar buiten te 
krijgen”, weet Drin. “Als je panikeert, weet je 
niet meer wat je doet. Ga dus kalm naar buiten 
en bel 112. En trek de tv uit, dan kan hij niet 
ontploffen”, voegt hij toe. 

“We zijn heel blij dat we op school geleerd 
hebben wat we moesten doen”, zegt Anissa. 
“Het is heel belangrijk dat iedereen dit weet!” 

De alertheid van Jon voorkwam zelfs een 
tweede keer erger. “De avond van de brand 
ging ik met mama en papa terug naar het 
appartement, om te kijken of we nog spullen 
konden meenemen”, vertelt Jon. “Ik hoorde 
toen een knisperend geluid en wist dat dat 
niet normaal was. Opnieuw heb ik mama en 
papa naar buiten geleid. Papa geloofde mij 
eerst niet, maar plots zagen we het vuur 
weer opflakkeren. Ik heb toen opnieuw 112 
gebeld.” 

Deze jonge helden konden dankzij hun kalme 
optreden erger voorkomen. Weet jij wat je 
moet doen wanneer er brand uitbreekt? Op 
www.belgium.be/huisvesting vind je een 
compleet stappenplan.

Het moest een mooie zomerdag in augustus zijn. Het gezin van jon (11 jaar), jonida (13 jaar) en rajan (4 
jaar) hebben bezoek van hun tante, nonkel en neefje Drin (10 jaar) en nichtje Anissa (12 jaar) wanneer plots 
de barbecue in brand vliegt en een enorme brand veroorzaakt. Dankzij het alerte en snelle handelen van de 
kinderen, kan iedereen het vandaag navertellen. 

“We zijn heel blij dat we op school hebben 
geleerd wat we moesten doen”
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Hoe worden de locaties bepaald? 
“Eerst werden alle locaties in kaart gebracht 
waar er plaats is voor nieuwe bomen”, vertelt 
Katrijn. Een huzarenstukje waarbij gelukkig 
enkele collega’s te hulp schoten. “Al snel 
bleken heel wat straten en pleintjes in 
aanmerking te komen. Te veel zelfs om dit jaar 
nog te laten aanplanten! Daarom hebben we 
ons nu in eerste instantie vooral toegespitst 
op verstedelijkt gebied. Daar is het ‘hitte-effect’ 
door klimaatsverandering het grootst. Bomen 
zijn natuurlijk overal waardevol, maar op die 
locaties kunnen we nu een groter verschil 

maken.” Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het 
bij deze 65 plaatsen zal blijven. “In de volgende 
jaren komen zeker nog andere straten aan 
bod”, belooft de groendeskundige. 

Hoe worden de boomsoorten bepaald? 
Zomaar een boom neerplanten en klaar? In 
werkelijkheid gaat het er iets anders aan toe. 
Katrijn legt uit: “Er zijn heel veel verschillende 
boomsoorten en elke soort heeft dan ook 
nog eens specifieke eigenschappen. Je kan 
dus niet zomaar een boom op eender welke 
locatie zetten! We volgen hiervoor een stap-
penplan. Eerst kijken we naar locatie: is de 
standplaats verhard of onverhard? Hoe groot 
is de beschikbare ruimte voor de kroon?”

Dan staat de groendeskundige voor de kwestie: 
‘inheemse of uitheemse bomen’? “Het liefst 
werk ik met inheemse boomsoorten omdat 
die bomen voor veel meer insecten, vogels 
en kleine zoogdieren voedsel, nestplaats en 

208 nieuwe bomen op het openbaar domein 
schuilplaats bieden in vergelijking met hun 
uitheemse neefjes. Maar we houden rekening 
met klimaatadaptie en zetten ook in op 
uitheemse soorten die bestand zijn tegen hete 
en droge zomers.” Daarnaast worden, waar 
mogelijk, de inwoners van de straat betrokken 
bij de boomkeuze.

kan ik bomen in mijn straat aanvragen?
“Momenteel pakken we de heraanplant vooral 
structureel aan”, vertelt Katrijn. “Op basis van 
de in kaart gebrachte beschikbare locaties 
gaan we stelselmatig aan de slag. Daar zullen 
we de komende jaren nog mee zoet zijn.” Dat 
wil niet zeggen dat suggesties niet welkom 
zijn: “Al kunnen we geen beloftes doen naar 
termijnen. We willen alle straten een kans 
geven en bekijken waar de aanplant het 
meeste nodig is.” 

Milieudienst – 03 685 04 62
milieudienst@schoten.be

Van de amerlolaan tot de Fluitbergstraat 
en van de Plutostraat tot de zilvervosdreef 
en alles daartussenin: op maar liefst 65 
locaties worden nieuwe bomen aangeplant . 
Wij stellen 3 snelle vragen aan katrijn, onze 
gemeentelijke groendeskundige .

kan er meteen van de nieuwe natuur genoten 
worden?
Na de aanplant heeft het bosje even tijd nodig 
om te groeien, daarom wordt er een omheining 
rond geplaatst. Er wordt wel een poortje en een 
pad doorheen het Tiny Forest® voorzien, zodat 
je er voorzichtig in kan wandelen. 

zeg niet zomaar ‘tiny Forest®’ tegen een 
minibos
Om een Tiny Forest® te mogen heten, moet je 
minibos aan heel wat kwaliteitsvoorwaarden 
voldoen. Partner GoodPlanet Belgium onder-
steunt het gemeentebestuur hierin. 

•	 Milieudienst – 03 685 04 62
 milieudienst@schoten.be
•	 GoodPlanet Belgium
 www.goodplanet.be 

Tweede Tiny Forest® 
schiet wortel in de Marsstraat
Het allereerste Tiny Forest® in Schoten werd pas in maart dit jaar aangeplant . 
Maar daardoor zijn onze aanplantkriebels nog lang niet gestild . Toen een 
braakliggend terrein in de Marsstraat verleidelijk naar ons lonkte, waren we 
verkocht: hier komt een tweede minibos! 

Met de aanplant van ons eerste Tiny Forest, 
op Campus Kajee, hadden we meteen een 
Belgische primeur te pakken. Binnenkort 
worden we de eerste Belgische gemeente met 
twee minibossen. Zo doen we onze groene 
gemeente weer alle eer aan. 

Wat is een tiny Forest®?
Even kort herhalen: een Tiny Forest® of 
‘minibos’ is een dichtbegroeid, inheems bos 
ter grootte van 200 vierkante meter. Dat is 
ongeveer even groot als een tennisbaan. 
Daarop worden minstens 600 bomen geplant. 
Dat lijken veel bomen voor een kleine op-
pervlakte, maar door deze slimme methode 
groeit het bos op maar liefst 10 jaar uit tot een 
volwaardig ecosysteem. De bomen dwingen 
elkaar om zo snel mogelijk te groeien in de 
strijd om zonlicht. 

Ter vergelijking: een normaal bos heeft vaak tot 
100 jaar tijd nodig om volwassen te worden. 

Wat maakt het zo speciaal?
Een Tiny Forest® is tot wel 30 keer dichter 

begroeid en maar liefst 100 keer zo biodivers 
dan een traditioneel bos. Dat komt omdat 
het bos bestaat uit 25 verschillende soorten 
inheemse bomen. Inheemse planten zijn beter 
bestand tegen ziektes en trekken op hun beurt 
weer meer insecten, vogels en andere dieren 
aan dan exotische planten. 

Daarnaast zijn er de gekende voordelen van 
een bos: het vergroot de waterbergingscapa-
citeit bij overvloedige neerslag, het verbetert 
de luchtkwaliteit en biedt verkoeling bij grote 
hitte. En dat komt de buurtbewoners alleen 
maar ten goede!

Waar komt het tweede tiny Forest®?
Nog dit jaar krijgen 600 boompjes een nieuwe 
thuis in de Marsstraat. Het terrein mogen we 
gebruiken van eigenaar De Ideale Woning. 

Buurtbewoners, scholen en organisaties uit 
de buurt worden nog uitgenodigd op een 
officiële opening, maar dat zal gezien de 
coronamaatregelen ten vroegste in het voorjaar 
van 2021 zijn. 
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Brengt mee het Cogelspark 
naar de 21e eeuw!

[ openbaar domein ]
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Domein 
Vordenstein
Domein Vordenstein krijgt voor 2020-2021 
opnieuw de ‘Green Flag Award’ toegekend. 
Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor 
duurzaam beheerde parken. Groene ruimten 
erkend met een Green Flag Award vind je over 
heel Europa, maar ook in Australië, Nieuw-
Zeeland en Mexico. Ook vorig jaar kreeg het 
prachtige domein dit label toegekend. 

Breng mee het Cogelspark naar de 21e eeuw

Met majestueuze bomen, mooie grasvelden en 
een speeltuintje heeft het park alles in huis 
om een fijne ontmoetingsplek voor inwoners 
van de wijk Deuzeld en bij uitbreiding alle 
Schotenaren te zijn. Toch is dat nu niet het 
geval. Door het gesloten karakter van het 
park en de verstopte toegang is deze groene 
zone écht een verborgen parel. Daarom breken 
we het park open. Letterlijk én figuurlijk, 
want ook jij kan je toekomstvisie voor het 
Cogelspark met ons delen. Aan de hand van 
een co-creatietraject waarbij jij al je ideeën, 
tips en suggesties kan delen, gaan we aan 
de slag en geven we het park zo terug aan 
de (buurt)bewoners. 

Geen idee is te gek
Een gedeelde moestuin, een openluchtkantoor 
of misschien zelfs wel een openluchtmuseum. 
Er zijn nog zoveel mogelijkheden! Heb jij 
suggesties over wat je binnenkort graag in 
het Cogelspark ziet of doet? Deel ze dan 
met ons. Alle ideeën mogen nog tot en met 
donderdag 31 december 2020 bezorgd worden 
aan cogelspark@schoten.be. De architecten 
van TEEMA architecten gaan in 2021 met de 
tips aan de slag. Wie weet zie je jouw droom 
binnenkort verwezenlijkt in het Cogelspark!

tip: Facebookpagina ‘Cogelspark Schoten’. 

Het Cogelspark werd in de jaren ’70 aange-
legd door de befaamde Schotens tuinarchi-
tect Jacques Wirtz . Vandaag, een halve eeuw 
later, wil het gemeentebestuur de groene 
long in de wijk Deuzeld nieuw leven inblazen 
en klaarstomen voor de toekomst . Daarbij 
zijn we benieuwd naar jullie ideeën!
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“Tijdens de eerste coronagolf hingen mensen massaal een wit laken op als steunbetuiging aan de zorgkundigen . ik wil een warme oproep doen om deze keer massaal de zorgparking-sticker aan te brengen . Daarmee help je ons écht .”

zorgparkings
Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers 
vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de 
woning van hun patiënt en verliezen daardoor 
veel tijd. Zelfstandig verpleegkundige Ghislain 
Porters zit soms met de handen in het haar 
wanneer hij weer eens kostbare tijd verliest 
tijdens het zoeken naar een parkeerplaats. 
“We hebben steeds meer patiënten, en 
steeds minder tijd. Het snel vinden van een 
parkeerplaats kan voor ons écht een verschil 
maken. Zo kunnen we onze patiënten de tijd, 
zorg en aandacht geven die ze verdienen, 
zonder bang te zijn voor een boete of weg-
getakeld te worden.”

Hoe werkt het?
Een Zorgparking is een parkeerplaats, bij-
voorbeeld voor een oprit of garage, die je ter 
beschikking stelt van zorgverleners. Tijdens 
hun huisbezoek kunnen ze dan hier parkeren. 
“Veel mensen in Schoten hebben een garage 
of oprit”, merkt Ghislain op. “Het zou voor ons 
zoveel betekenen moesten ze uit solidariteit 
met de zorgverleners hun oprit voor ons 
openstellen.” Schotenaren die toelating geven 
om voor hun oprit of garage te parkeren, kun-
nen dat aantonen door de Zorgparking-sticker 
zichtbaar aan te plakken. Dokters en verplegers 
zien dan snel dat ze zich op die plaats mogen 
parkeren. 

Moet je toch plots dringend weg? Dan kan 
je bellen naar het gsm-nummer dat op de 
kaart achter de voorruit van de auto staat. 
De zorgverstrekker verplaatst de auto dan zo 
snel mogelijk. 

Doe mee!
Help onze zorgverleners helpen en stel je oprit 
of inrit voor je garage beschikbaar. Zeker nu we 
massaal thuiswerken is de parkeerdruk hoger 
dan ooit tevoren. Een Zorgparking-sticker vraag 
je aan via communicatie@schoten.be. 
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nIeuW: CALIStHenICS-FItneSS
Sinds november staat er in het gemeentepark 
een gloednieuwe openluchtfitness te blinken. 
Een veelzijdig klimtoestel waar je jezelf tot 
het uiterste kan drijven door bijvoorbeeld 
jezelf op te trekken aan de bar. Deze manier 
van fitnessen, waarbij je je eigen lichaam 
als weerstand gebruikt, wordt ook wel eens 
‘calisthenics’ genoemd. Wie zien we binnenkort 
in het ‘barpark’ trainen? 
tip: er zijn verschillende apps met calisthenics-
oefeningen. Zo hou je je training gevarieerd 
en uitdagend!
LOCAtIe: gemeentepark, naast de voetbalvelden
tOeGAnG: vrij toegankelijk 

BuItenFItneSS
Leef je helemaal uit op vier openluchtfitnes-
stoestellen waar je 5 verschillende kracht- en 
cardio-oefeningen kan uitvoeren. Er hangen 
geen gewichten of weerstand aan de appara-
ten, je gaat telkens aan de slag met je eigen 
gewicht. Alle onderdelen zijn gemaakt van 
roestvrij staal en kunnen dus tegen een stootje.
Welke spieren de toestellen juist belasten en 
hoe je de oefeningen moet uitvoeren, lees 
je op een uitgebreid infobord aan de muur. 
De oefeningen staan telkens ook met een 
duidelijke prent uitgelegd op de toestellen zelf. 
LOCAtIe: Sporthal Vordensteyn en LDC Cogelshof
tOeGAnG: vrij toegankelijk

tAFeLtennIS
Hoe zit het met jouw topspin en zijspin? 
Tafeltennis – of pingpong – is een olympische 
sport en best moeilijk om technisch volledig 
onder de knie te krijgen. Komt de volgende 
olympisch kampioen uit Schoten? Wij dagen 
jou uit! Op verschillende locaties in onze 
gemeente vind je tafeltennistafels waar je 
naar hartenlust kunt oefenen. De batjes en de 
pingpongballetjes breng je zelf mee of kom je 
lenen in sporthal Vordensteyn.
LOCAtIe: gemeentepark (ter hoogte van Riddershoeve), Gelmelenpark, 
LDC Cogelshof 
tOeGAnG: vrij toegankelijk

LOOPrOuteS
Joggers, snelwandelaars en hardlopers kunnen 
terecht op een van de twee omlopen in Scho-
ten. Of stel je eigen route samen in je buurt!
LOCAtIe: loopomloop in gemeentepark en sportpark de Zeurt. 
tOeGAnG: vrij toegankelijk 

FIetS- en WAnDeLrOuteS
Doe je het liever rustig aan? Bekijk dan 
eens onze fiets- en wandelroutes. Met zeven 
wandelroutes en negen fietsroutes, variërend 
in afstand en thema, zit er voor ieders wat wils 
tussen. Bekijk alle routes op www.schoten.be/

routes. Wist je dat er ook tien wandelingen 
werden uitgewerkt die ook makkelijk toegan-
kelijk zijn voor rolstoelgebruikers? Je vindt ze 
op www.schoten.be/wandeling. 
LOCAtIe: over het hele grondgebied
tOeGAnG: sommige routes kosten geld en kan je kopen bij de dienst 
toerisme (Balie vrije tijd, Sint-Cordulastraat 10). Andere routes zijn 
vrij te downloaden via wwww.schoten.be/route. 

PetAnqueBAnen 
Focus je liever op behendigheid? Dan is petan-
que misschien wel iets voor jou. Met maar liefst 
zeven netjes aangelegde petanquebanen kan 
iedere liefhebber een balletje gooien. 
LOCAtIe: Gelmelenpark, Schijnparklaan, Lariksdreef, LDC Cogelshof, 
LDC ’t Dorp, Curielaan en Begonialaan (aan speeltuin Bloemendaal)
tOeGAnG: Op bepaalde uren spelen er vaste petanquegezelschappen. 
Volgende petanquebanen zijn niet vrij tussen 13.30 uur en 17 uur:
•	 Schijnparklaan:	maandag,	donderdag	en	zondag
•	 LDC	Cogelshof:	dinsdag,	vrijdag	en	zondag
•	 Curielaan:	maandag	en	woensdag

Turnkring Sint-Jozef
turnkring Sint-jozef viert dit jaar een belangrijk jubileum: 
hun 100-jarig bestaan. ter ere van deze verjaardag schreef 
bestuurslid Paul Schoenmaekers de volledige geschiedenis 
van de turnkring neer. “Ik schat dat doorheen de jaren meer 
dan 5.000 Schotenaren lid zijn geweest van onze turnkring. 
De kans is dus groot dat je in het boek een van je vrienden, 
familieleden of jezelf tegenkomt!”

Paul was naar eigen zeggen geen ‘uitblinker’ wanneer hij met 
sport startte in 1962 bij Turnkring Sint-Jozef. Toch groeide hij 
uit van turner tot trainer, bestuurslid én jurylid. Gezien zijn 
interesse in geschiedenis als lid van de heemkundige kring 
Scot en zijn jarenlange ervaring binnen de club, was hij de 
aangewezen persoon om de historie van Turnkring Sint-Jozef 
neer te pennen. “Het zou immers jammer zijn, moest dit 
allemaal zomaar verloren gaan”, aldus Paul. 

“Vooral over de beginjaren was het moeilijk informatie te 
vinden”, vertelt hij. “Even was er zelfs twijfel over de stichtings-
datum van de turnkring. Die was volgens de ene bron 1919 
en volgens de andere 1920 of 1922. Gelukkig kreeg ik hulp 
van de medewerkers van Scot, het scherpe geheugen van de 
recent overleden Louis Wouters en ook van Jozef Caals. De 
familie Caals speelde immers een belangrijke rol in de jaren 
’20 en ’30 in de turnkring. Op een bepaald moment zaten 
er zelfs vijf ‘Caalsen’ in het bestuur”, weet het bestuurslid. 

HyMne AAn De VLAG
Ook de historische vlag (zie foto) die nog steeds in het bezit 
is van de turnkring, werd in 1933 geschonken door voorzitter 
Frans Caals. “Dat ging gepaard met een groot turnfeest”, 
vertelt Paul. Bekend componist en Schotens organist Arthur 
Verhoeven schreef speciaal voor die gelegenheid een ‘hymne 
aan de vlag’ voor het trompetterkorps van de kring. 

uItGeBreID nASLAGWerk
Het boek is 200 bladzijden dik en telt meer dan 250 illustraties 
en foto’s. “Naast de geschiedenis (met hier en daar een anek-
dote) van de turnkring, zijn er ook aparte hoofdstukken over 
onze vlag, het uniform, de Vriendenkring, het clubblad enzo-
voort”, legt Schoenmaekers uit. Ideaal leesvoer voor iedereen 
die ooit zelf turnde of iemand kende bij Turnkring Sint-Jozef. 

100 jaar turnkring Sint-jozef Schoten 1920-2020
Paul Schoenmaekers // 25 euro (gratis levering)
Te bestellen via storting op de BE03 0012 1754 2784 met 
als mededeling ‘jubileumboek’ en je adres, of door te mailen 
naar jubileumboek@turnkring.be. 
www.turnkring.be

Openluchtsportaanbod 
Fitnesscentra, zwembaden en sporthallen zijn voorlopig gesloten . in 
Schoten hoeft dat niet te betekenen dat je tot de sofa verbannen wordt . 
er zijn namelijk een hele hoop sportmogelijkheden in openlucht . 

Schoten sportief!
Het gemeentebestuur zet in op sportbe-
oefening. Door te investeren of zelf extra 
sportinfrastructuur aan te leggen.
•	 kunstgrasveld Club koningshof: de 

voetballers van Club Koningshof konden 
rekenen op een stevige investerings-
subsidie van 120.000 euro voor de 
aanleg van hun kunstgrasveld.

•	 De calisthenics-apparaten in het 
gemeentepark werden in november 
geplaatst. De kostprijs van 20.000 
euro werd door het gemeentebestuur 
gedragen.

•	 In 2021 en 2022 wordt de focus van 
de investeringen gelegd op de derde 
sporthal in onze gemeente. 

•	 In de loop van 2021 werken de sport-
dienst en de jeugddienst aan een 
speel- en sportruimteplan. Zo zie je 
binnenkort in één oogopslag waar je 
terecht kan om te spelen, te sporten en 
te ontspannen.

Sportverzekering 
Ga jij graag sporten in Schoten? Regel-
matig fietsen of een toertje lopen? Niet 
in clubverband, maar op je eentje of met 
je bubbel. Sporten wanneer het je past? 
Sluit je aan bij de sportverzekering ‘Zeker 
Sporten’. Met de sportpakketten van Zeker 
Sporten krijg je naast een sportverzekering 
ook deskundig sportadvies en fitte tips. Je 
bent al verzekerd vanaf 20 euro per jaar. 
Meer info: www.zekersporten.be/schoten. 
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David vliegt er meteen in met een les rattenbe-
strijding. “Vroeger werden ratten gevangen met 
vallen of klemmen”, vertelt David. “De laatste 
jaren maken we gebruik van ‘knabbelblokjes’. 
Dat zijn blokjes gemaakt van rundervet en 
gifkorrels. De gifkorrels zijn eigenlijk bloed-
verdunners. Deze zorgen ervoor dat de ratten 
inwendige bloedingen krijgen en uiteindelijk 
sterven. Dat doen ze altijd in hun eigen ‘huis’, 
waar ze op hun gemak zijn.”

Pvc-buizen
De knabbelblokjes worden uit voorzorg in 
speciale pvc-buizen gestoken. “De buizen 
hebben een klein gaatje langs de zijkant”, 
vertelt David. “Zo kunnen egels, honden, katten 
en andere dieren er niet aan. Het gebeurt wel 
af en toe dat we een dode muis terugvinden en 
één keer vonden we een eekhoorn. Maar dat is 
echt uitzonderlijk. De buizen zijn ook voorzien 
van een sticker die de mensen waarschuwt 
voor het blokje. Raak het blokje of de buis zeker 
niet aan met blote handen.” Wie dat toch (per 
ongeluk) doet, moet onmiddellijk zijn handen 
grondig wassen. 

knabbel, knabbel
Elke twee weken trekken David en een collega 
op pad met een adreslijst in de hand. “Hierop 
staan de locaties waar men ratten heeft ge-
signaleerd en er buizen liggen. We controleren 
telkens alle buizen om te kijken of er aan de 
blokjes geknabbeld werd. Wanneer we zien dat 
er stevig aan geknabbeld is, hangen we er een 
nieuw blokje in. Soms wordt er wekenlang niet 
aan geknabbeld. Dan weten we dat de situatie 
daar onder controle is en halen we de buis weg.” 

“Helaas wil dat niet zeggen dat de ratten dan 
nooit zullen terugkomen. Soms krijgen we 
jarenlang geen klachten meer, soms komen 
ze na een maand weer terug. En dan komt de 
rattenvanger weer langs”, lacht hij. 

“Veel mensen vinden ratten akelig, 
maar ze spelen ook een belangrijke 

rol in ons ecosysteem.”

ecosysteem
Veel mensen vinden ratten akelige beesten. 
“Toch spelen ratten een belangrijke rol in 
het ecosysteem”, zegt Dirk Vercammen van 
de milieudienst. “Ze ruimen alle organisch 
afval op en ook andere dode dieren.” Het 
wordt pas problematisch als de populatie 
ratten de overhand neemt. “Meestal is de 
reden niet ver te zoeken: een kippenhok 
waar onbeperkt voedsel wordt gegeven, een 
slecht onderhouden composthoop waar vlees 
op gedropt wordt, voedsel voor de kat in een 
bakje… Ratten zijn present waar er voedsel 
is. Dus kijk zeker eens in de omgeving rond.”

Wegenwerken
Maar niet alleen deze zaken zijn verantwoor-
delijk voor de aanwezigheid van ratten. “De 
laatste tijd krijgen we iets meer meldingen 
over ratten of worden we aangesproken 
wanneer we op pad zijn”, pikt David in. “Dat 
wil niet per se zeggen dat er ook meer ratten 
zijn dan anders. De oorzaak hiervan ligt vaak 
bij openbare werken, bouwwerken of hevige 
regenval. Die kunnen de aanleiding geven dat 
ratten gaan migreren. 

“aaaarrgh, een rat!” 
Geen nood, de rattenvanger is al onderweg
Met hun kleine zwarte kraaloogjes, spitse snuit en lange kale staart zien ze er 
behoorlijk eng uit . Daarnaast bewegen ze zich razendsnel en knabbelen ze aan 
zowat alles wat ze tegenkomen . We hebben het natuurlijk over de bruine rat . De 
redactie van info Schoten ging op stap met David augustus, de ‘rattenvanger’ 
van de gemeente die de beestjes goed in toom houdt .

Help, toch een rat! 
Op private (kmo-)gronden moet je de ratten 
zelf bestrijden met rattenvallen of gif. Zorg 
er dan wel voor dat kinderen, huisdieren of 
andere wilde dieren zoals egels of vogels 
er niet aan geraken. Dat kan door de gels 
of korrels enkel te leggen in een met 
een sleutel afsluitbare gifdoos. Deze is 
verkrijgbaar in dezelfde winkel waar je het 
gif kocht. Opgelet, het kan weken duren 
vooraleer je de effecten begint te merken. 
Je moet dus volhouden. 
 
Op het openbaar domein komt de gemeen-
telijke dienst der werken de ratten ‘vangen’. 
Heb je een klacht, dan wordt deze doorge-
stuurd naar de gemeentelijke rattenvanger. 
De kans is reëel dat er in je buurt al rattengif 
ligt, maar het kan dus even duren vooraleer 
het effect hiervan merkbaar is.

Hoe vermijd 
ik aantrek van 
ratten?
Geen voedsel = Geen ratten
•	 Geef kippen steeds een kleine portie 

zaden en granen.
•	 Heb je een hond of kat? Geef ze ofwel 

binnen eten, ofwel neem je overschot weg.
•	 Heb je een composthoop? Pak deze 

dan op de juiste manier aan. Gooi er 
bijvoorbeeld geen vleesresten of gekookt 
eten op. De geur daarvan trekt  ratten (en 
ander ongedierte) aan. Je kan hierover 
een gratis e-boek downloaden via www.
natuurpunt.be.

•	 Geef vogels verantwoorde (winter)voeding 
en hang deze hoog genoeg.

 

Laat geen afvalzakken in 
de tuin staan
•	 Gebruik meteen je gft-container (compos-

teerbaar afval) of je bordeaux container 
(en laat het afval niet buiten liggen). 

•	 Zet elke 14 dagen je gft-container buiten.
 

Terras, kippenhok of 
houtstapel op paletten?
•	 Zorg dat ratten niet onder de paletten 

geraken. Gebruik desnoods opgerold 
kippengaas (onder het palet?) 

 

Meer InFOrMAtIe
Milieudienst – 03 685 04 62
milieudienst@schoten.be
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De gouverneur neemt deze beslissing in 
de eerste plaats om samenscholingen te 
vermijden, maar ook om ervoor te zorgen 
dat er geen brandwondenslachtoffers in 
het ziekenhuis terechtkomen. De zorg staat 
immers nu al onder druk. Bij het ter perse 
gaan van deze Info Schoten is er nog geen of-
ficieel wetgevend document, maar gouverneur 

De afgelopen maanden merken we een lichte 
stijging van het aantal fietsdiefstallen. Het 
gaat vaak om duurdere fietsen, die zelfs op 
slot waren. We geven je daarom enkele tips 
om fietsendieven slim af te zijn! 
•	 Dé gouden regel: zorg ervoor dat jouw 

tweewieler steeds op slot is, ook al is het 
maar voor even. 

•	 Gebruik een tweede of zelfs derde slot. 
Het kost dieven meer tijd om meerdere 
sloten te forceren. Bovendien zijn veel 
dieven ‘gespecialiseerd’ in één soort 
slot. Sommigen kunnen bijvoorbeeld een 
ringslot met kettingslot volledig demon-
teren. Gebruik daarom twee, of zelfs drie, 
verschillende sloten. Bijvoorbeeld een 
ringslot in combinatie met een beugel- en 
kettingslot.

•	 Bevestig je fiets steeds aan een vast 
object zoals een fietsenrek, hek of veran-
keringselement. Zo voorkom je dat je fiets 
gewoon opgetild en meegenomen wordt. 

•	 Staat jouw stalen ros in de achtertuin, 
naast het huis, in de garage of het 
tuinhuis? Zorg er dan voor dat deze plaats 
niet vrij te betreden is. Je raadt het al: doe 
je garage, tuinhuis of poort op slot!

Laat je fiets gratis graveren of labelen. Op 
www.schoten.be/fietsdiefstalpreventie 
vind je hierover alle informatie. Noteer 
relevante gegevens zoals het framenummer, 
graveercode, merk, type en kleur en bewaar 
bij een nieuwe fiets het aankoopbewijs goed. 
Maak een foto van je fiets. 

Ondanks al deze maatregelen tóch het 
slachtoffer geworden van een fietsdief? 
Doe dan zeker aangifte bij Lokale Politie 
Schoten. Het politiekorps werkt op afspraak 
voor niet-dringende meldingen. Een afspraak 
maken kan via www.politieschoten.be of 
telefonisch via 03 680 12 70. Een aangifte 
van fietsdiefstal kan ook online via www.
policeonweb.be.

Laat je fiets 
niet aan zijn 
(s)lot over!
Maak het dieven niet gemak-
kelijk: gebruik een tweede of 
zelfs derde slot .

Berx was in haar laatste communicatie erg 
duidelijk. Denk dus twee keer na voor je duur 
vuurwerk aankoopt. 

Alle actuele informatie vind je op www.
schoten.be/vuurwerk. Wij kennen alvast 
veel dieren(vrienden) die op hun beide oren 
kunnen slapen!

#ikknalzonderVuurwerk: 
vuurwerkverbod
Het nieuwe jaar zal deze keer zonder vuurwerk verwelkomd worden . Gouver-
neur van de provincie antwerpen, Cathy Berx, is van plan een vuurwerkverbod 
uit te vaardigen . Dat wil zeggen dat je tijdens de eindejaarsfeesten geen 
vuurwerk mag afsteken . Wie dat toch doet, riskeert een boete .

13
6   6

6



[ corona ]

infoSchotendecember

Cultuur, jeugd en sport
De sectoren cultuur, jeugd en sport lijden 
zwaar onder de coronapandemie. Dat weet 
ook de Vlaamse regering. Ze stelt daarom een 
eenmalig noodfonds ter beschikking van deze 
drie sectoren. Schoten ontvangt van het fonds 
ongeveer 450.000* euro. Daarmee proberen 
we zoveel mogelijk verenigingen te helpen 
en de effecten van de coronacrisis zoveel 
mogelijk te verzachten.

87.000 euro wordt verdeeld over de vereni-
gingen die zich inzetten voor ‘jeugd en gezin’. 
Dat zijn onder andere: jeugdhuis Kaddish, 
jeugdbewegingen, speelpleinen, KIOS, partners 
die zich inzetten voor kunstbeoefening…

34.000 euro werd gereserveerd voor onderwijs. 
Daaronder valt bijvoorbeeld de aankoop van 
laptops voor de uitleendienst (zie pagina 6
van deze Info Schoten), tussenkomst in 
de aankoop van materiaal en de befaamde 
mondmaskerpochetjes met ‘niet zagen, 
gewoon dragen’ die iedere scholier in onze 
gemeente in september kreeg.

Het welzijn van onze jongeren wordt niet uit het 
oog verloren. We trekken 41.000 euro uit om 

hen in deze moeilijke periode te ondersteunen. 
Zo wierven we extra jongerencoaches aan, 
lanceerden we een project ‘mentaal welbe-
vinden’ en zorgden we deze zomervakantie 
voor ontspanning via de doeboekjes en de 
uitleenpunten.

Sportverenigingen mogen rekenen op een 
verhoging van hun subsidies. Er werd 135.000 
euro verdeeld over de Schotense sportclubs.

Ook de socio-culturele verenigingen mogen op 
hun deel rekenen: 63.000 euro. Hun subsidies 
werden verhoogd.

Daarnaast werd onder andere voor een veilig 
cultuurprogramma gezorgd afgelopen zomer, 
werd een ‘lege stoelen-toelage’ in het leven 
geroepen voor verenigingen die normaal 
grotere publieksevenementen organiseren, 
wordt lokaal talent gesteund en wordt het 
aanbod van de bib rond de digitale kloof en 
leesbevordering uitgebreid. Ook nog goed voor 
zo’n 66.000 euro.

cultuurdienst@schoten.be
sportdienst@schoten.be 
jeugddienst@schoten.be. 

Wijkverenigingen
Wijkverenigingen zijn een belangrijke schakel 
tussen de Schotenaar en het bestuur. Zij 
krijgen in 2020 alvast 25 procent van het 
subsidiebedrag dat ze in 2019 ontvingen.

dominiek.dilien@schoten.be. 

kwijtschelding huurgelden
Bepaalde verenigingen en organisaties die 
huur aan gemeente Schoten betalen voor 
lokalen en repetitieruimten, moesten dat dit 
jaar niet doen. 

cultuurdienst@schoten.be 
sportdienst@schoten.be 

Horeca en handelszaken
De maatregelen die genomen werden om de 
verspreiding van het virus te beperken, zijn ook 
zwaar voor de horeca en lokale middenstand. 
Daarvoor lanceerden we in juni de Schoten 
Schenkt-bon, een waardebon van 10 euro voor 
iedere Schotenaar die besteed kan worden 
bij de meeste lokale handelaars. Daarmee 
injecteert het gemeentebestuur 340.000 in de 

lokale economie én geven we ook de inwoners 
een klein duwtje in de rug. Heb jij je Schoten 
Schenkt-bon nog niet gebruikt? Je bon is nog 
geldig tot en met 31 maart 2021. 

Bijkomend vind je op www.schoten.be/koop-
lokaal een overzicht van alle horecazaken die 
afhaalgerechten aanbieden en winkeliers die 
hun aanbod ook (tijdelijk) online verkopen. 
Steun onze lokale economie en koop lokaal! 

ondernemen@schoten.be. 

zorg en welzijn
Niet alleen onze reguliere zorg staat onder 
druk, ook onze mantelzorgers hebben het 
zwaar. Met een steun van 8.000 euro belonen 
we iedere Schotense mantelzorger voor hun 
inzet met een waardebon van 10 euro en 
creëren we ‘troostplekken’. Dat zijn mooie, stille 
plekjes waar we een bank zullen plaatsen, waar 
je even tot rust kan komen. 

socialedienst@ocmwschoten.be.

Sociale steun
Sommige Schotenaren kunnen de knoopjes 
moeilijk aan elkaar knopen. De coronacrisis 
heeft daar niet aan geholpen. Sommige 
Schotenaren zagen hun inkomsten verdwijnen 
of verminderen, terwijl de facturen wel bleven 
komen. 

Van de federale overheid kregen we een 
subsidie van 124.000 euro om kwetsbare 
gezinnen en alleenstaanden hulp te bieden bij 
onbetaalde facturen als gevolg van beperking 
van de middelen (wanneer bijvoorbeeld 
het inkomen daalt of wegvalt), hulp voor 
energiegebruik, hulp bij huisvesting… 

Vanuit de Vlaamse Overheid kregen we een 
extra subsidie van 58.000 euro die we extra 
inzetten bij onze maatschappelijke dienst-
verlening. We trekken onder andere budget 
uit voor consumptiebonnen voor kwetsbare 
doelgroepen en verhoogden het leefloon met 
50 euro per maand tot en met december 2020. 

socialedienst@ocmwschoten.be.

*De bedragen in dit artikel werden afgerond 
om de leesbaarheid te bevorderen. 

kan jij hulp gebruiken?
Is je inkomen drastisch verminderd of wegge-
vallen? Wacht niet te lang met je hulpvraag. 
Maak een afspraak met maatschappelijk 
werker Tom Van Battel en hij bekijkt samen 
met jou je situatie door middel van een 
inkomsten- en uitgavenonderzoek. 

tom.vanbattel@ocmwschoten.be
03 680 06 12

Samen komen we erdoor
Deze coronasteun voorziet gemeente Schoten
De coronacrisis treft ons allemaal zwaar . Waar het kan, probeert het bestuur ver-
enigingen en individuele Schotenaren zo goed mogelijk te helpen . een overzicht .

We moeten wat voorzichtiger 
zijn met onze knuffels tijdens 
de feestdagen.

Maak ze de moeite waard.

Schoten.indd   84 10/11/2020   19:44
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Hulpplatformen en 
praktische hulp
SCHOten HeLPt
Op dit platform kan je je hulpvraag stellen als 
je nood hebt aan ondersteuning. Of je nu op 
zoek bent naar een wandelmaatje, iemand die 
je boodschappen doet, de hond uitlaat of een 
brief voor je schrijft: het platform koppelt een 
vrijwilliger aan jouw specifieke vraag. 
Stel je hulpvraag via www.schotenhelpt.be of via 03 680 06 45.
Graag helpen? Je kan jezelf ook aanmelden als vrijwilliger. 

BuurtGerICHte zOrG
De gemeentelijke dienst buurtgerichte zorg 
volgt voornamelijk onze senioren op. Door 
briefrondes, belrondes, ondersteuning van 
onze woonzorgcentra, maar ook door het 
opvolgen van concrete hulpvragen. 
Help je graag mee? Geef een seintje via buurtgerichtezorg@schoten.
be of bel naar de zorglijn: 03 680 06 45.

FreD en FrIeDA
Een warme glimlach, iemand waaraan je je 
verhaal kwijt kan, een luisterend oor, een 
begrijpende blik … Kortom: iemand die er voor 
je is en aan je denkt. Zo iemand is een buddy, 
een zorgzame Fred of Frieda. Op dit platform 
kan je je melden als vrijwilliger om buddy te 
worden van een senior die behoefte heeft aan 
sociaal contact. Je kan een virtuele buddy 
worden (bellen, schrijven...) of echt op bezoek 
gaan binnen de geldende coronamaatregelen. 
Word een Fred of Frieda via www.fredenfrieda.be. 

HeLP De HeLPerS
Ben je door de coronacrisis (technisch) 
werkloos geworden en wil je ondersteuning 
bieden aan de zorgsector? Alle hulp is 
welkom, want het water staat hen aan de 
lippen. ‘Help de helpers’ brengt de zorgsector 
en vrijwilligers/extra werkkrachten bij elkaar. 
Medische en niet-medische profielen worden 
op basis van hun ervaring en beschikbaarheid 
onmiddellijk gematcht aan de noden van 
zorg- en welzijnsvoorzieningen. 
Bied je hulp aan via www.helpdehelpers.be 

Het rODe kruIS
Woonzorgcentra en andere instellingen 
worden geconfronteerd met toenemende 
taken en personeelsuitval. Zij kunnen extra 
helpende handen goed gebruiken. Rode Kruis-
Vlaanderen stuurt daarom tijdelijk vrijwilligers 
uit naar instellingen en organisaties waar er 

nood is naar extra hulp of ondersteuning. Word 
crisisvrijwilliger, en help mee de druk op de 
zorg te verlichten.
Registreer je via crisisvrijwilligers.rodekruis.be. 

zOrG VOOr je Buren
Heb jij een buur die risicopatiënt of moeilijk te 
been is? Wil jij mensen uit je buurt uit de nood 
helpen door kleine boodschappen voor hen te 
doen? Hang dan de ‘Helpende handen’-poster 
op of steek ze in de betreffende brievenbus-
sen, zodat ze hun hulpvraag aan jou kunnen 
stellen. Zo helpen we elkaar vooruit in deze 
moeilijke tijd. 
De poster vind je op de achterflap van deze Info Schoten. Nog eentje 
nodig? Download ze dan via www.schoten.be/helpendehanden. 

Psychologische 
ondersteuning
APP ‘HOuVASt’ rODe kruIS
Dankzij deze app krijg je actiegerichte tips 
en bouw je aan je zelfvertrouwen om andere 
mensen te helpen die het psychisch moeilijk 
hebben. Je leert er bijvoorbeeld signalen her-
kennen die aangeven dat iemand psychische 
problemen heeft en tips om iemand bij te 
staan en te begeleiden naar verdere hulp. 
Daarnaast geeft de app ook jou tips om zelf 
om te gaan met schokkende gebeurtenissen, 
zoals deze coronacrisis. Met een zelfzorgplan 
en een dagboek wil de app je eigen welzijn 
versterken. 
Download de app via www.rodekruis.be/ehbp. 

OPVOeDInGSWInkeL
Voor ouders en kinderen is deze periode 
allesbehalve gemakkelijk. Heb je in deze 
moeilijke tijden vragen over de opvoeding 
van je kind(eren) of nood aan een luisterend 
oor? De Opvoedingswinkel luistert graag 
naar jouw verhaal en zoekt uit waarmee ze je 
kunnen helpen. 
De Opvoedingswinkel is bereikbaar via 0491 34 57 99 (iedere werkdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur) of opvoeding@schoten.be.

WIj rOuWen Mee
Hoe kan je een afscheid op afstand toch 
dichterbij brengen? Wat kan je als familielid 
of vriend doen? Welke mogelijkheden zijn er 
om in deze periode van afstand toch nabijheid 
te brengen? Op die vragen vind je hier een 
antwoord.
www.wijrouwenmee.be 

Specifiek voor jongeren
tejO (therepeuten voor jongeren)
Zie je het even niet meer zitten? Het TEJO-
huis is open op afspraak. De professionele 
therapeuten gaan met jou in gesprek. Anoniem, 
als je dat wilt. 
Maak een afspraak voor een fysiek of digitaal gesprek via www.tejo.be. 

WAtWAt
Als je jong bent zit je ongetwijfeld met 1001 
vragen. Hoe raak je van je verlegenheid af? 
Wat betekent GDPR? Wat is dat coronavirus 
nu eigenlijk? WATWAT is er voor iedereen die 
het even niet weet. 
www.watwat.be 

jAC
Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar 
met al hun vragen en problemen. Op hun 
website kan je op een makkelijke manier met 
een medewerker chatten.
www.caw.be/jac 

nOk nOk
Jongeren tussen 12 en 16 jaar vinden op 
de website van Nok Nok tips, opdrachten en 
verhalen om je goed in je vel te voelen. Ook bij 
een dipje of een tegenslag kan je hier terecht.
www.noknok.be 

CHeCk jezeLF
Mentaal fit blijven? Deze website zet je op 
weg, in coronatijden én daarbuiten! Met 
tips, oefeningen en verhalen van (bekende) 
Vlamingen voor jongeren vanaf 16 jaar.  
www.checkjezelf.be 

AWeL
Awel luistert naar kinderen en jongeren. Bellen, 
mailen of chatten: welke voorkeur je ook hebt, 
een vrijwilliger zal naar je luisteren. Je mag 
jouw tijd nemen en alles vertellen wat je wil.
www.awel.be 

teLeBLOk
Een aanspreekpunt tijdens de examenperiodes 
in januari en juni voor studenten en mensen in 
hun omgeving via een gratis en anonieme chat. 
Elke avond tussen 18.00 en 23.00 uur bieden 
vrijwilligers een luisterend oor. De chat is heel 
laagdrempelig en anoniem en dat maakt heel 
wat moeilijkheden gemakkelijk bespreekbaar.
www.teleblok.be 

[ corona ]

Verlies je mentale gezondheid en 
die van anderen niet uit het oog 
De coronapandemie sleept al enkele maanden aan . Het is meer dan normaal 
om je gestrest, angstig, boos of zelfs depressief te voelen . Of misschien sta 
je wel meer dan ooit klaar voor je medemens? Of je nu wil helpen of geholpen 
worden, er zijn verschillende organisaties en initiatieven waarbij je terecht kan . 
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[ wegenwerken ]

infoSchotendecember

Hoe zou het nog 
zijn met…
De Mobitfietsen in Schoten? Anderhalf jaar 
na de lancering van de deelfietsen wordt 
het systeem goed door jullie gebruikt. We 
legden al 15.517 ritjes af, en trapten zo 
maar liefst 54.427 kilometer bij elkaar. Dat is 
een ritje rond de aarde! Samen bespaarden 
de deelfietsgebruikers 15.900 kilogram 
CO2-uitstoot. Goed bezig! Meer informatie 
op www.mobit.eu.

We maken ineens van de gelegenheid gebruik 
om een gescheiden riolering aan te leggen. 
Bij een gescheiden rioleringsstelsel wordt 
het afvalwater van het propere regenwater 
gescheiden. Het afvalwater wordt afgevoerd 
naar de rioolzuiveringsinstallatie. Het regenwa-
ter voeren we af naar waterlopen of grachten 
in de buurt. Zo worden grondwaterreserves 
aangevuld én voorkomen we wateroverlast 
bij hevige regenbuien. Win-win!

InFILtrAtIe +40%
We kozen voor zoveel mogelijk infiltreerbare 
zones. Zo worden de parkeerstroken en voetpa-
den in waterdoorlatende materialen aangelegd. 
Een goede zaak voor het grondwater in deze 
buurt.

Meer COMFOrt VOOr BeWOnerS
Momenteel bestaat de rijbaan uit betonplaten. 
Dat is binnenkort verleden tijd, want de 
volledige Borkelstraat wordt heraangelegd in 
asfalt. Dat rijdt niet alleen aangenamer, het 
veroorzaakt ook minder trillingen waardoor 
bewoners minder last hebben van het verkeer. 

In het noordelijke stuk van de Borkelstraat 
(tussen Ridder Walter van Havrelaan tot aan 

het kruispunt met de Horstebaan) komen 
verkeerskussens om de snelheid van de 
weggebruikers te minderen.

VeILIG FIetSen en WAnDeLen
Ook aan de fietsers en voetgangers werd ge-
dacht. Het huidige fietspad en voetpad zijn in 
slechte staat en worden daarom opnieuw mee 
aangelegd. Het voetpad wordt aangelegd in een 
waterdoorlatende verharding en het fietspad 
in roodbruin asfalt. De voet- en fietspaden ter 
hoogte van de Neerhoeve en Alfons Heulens-
straat worden verhoogd doorgetrokken zodat 
het afslaand verkeer afgeremd wordt. 

GrOtere BOMen
Herinner je je de kleine boompjes nog die 
in de Borkelstraat stonden? De bolacacia’s 
werden intussen ter voorbereiding van de 
werken verwijderd. Ze waren in slechte staat 
en stierven af omdat ze niet levensvatbaar 
zijn boven op een voetpad. 

In de nieuwe Borkelstraat zijn plantvakken 
voorzien. Daarin planten we in het eerst-
komende plantseizoen zwarte elzen. Deze 
inheemse berk wordt groter en breder, is 
winterhard en kan goed de wind verdragen. 

nieuwe uitstraling voor de Borkelstraat
De Borkelstraat is een belangrijke ontsluitingsweg in onze gemeente en is volledig versleten . Het gemeentebestuur 
en water-link investeren daarom samen 2 miljoen euro in de renovatie van de Borkelstraat . De straat wordt veiliger 
en aangenamer voor de bewoners . 

Borkelstraat afgesloten 
voor doorgaand verkeer 
vanaf januari 2021
De werken aan de Borkelstraat verlopen in 
drie fases. De eerste fase, waarbij er gewerkt 
werd aan de aansluiting op het kruispunt van 
de Ridder Walter van Havrelaan, voorzien we 
af te ronden voor de kerstvakantie. De vol-
gende fase gaat van start in januari. Tijdens 
de werken is de Borkelstraat afgesloten voor 
doorgaand verkeer. 

•	 Fase 2 van 11 januari tot april/mei 2021: 
Borkelstraat tussen Ridder Walter van 
Havrelaan en Churchilllaan. Het doorgaand 
verkeer volgt een omleiding via de Ridder 
Walter Van Havrelaan en Churchilllaan.

•	 Fase 3 van april/mei tot oktober/no-
vember 2021: Borkelstraat tussen Ridder 
Walter van Havrelaan en Horstebaan. 
Er is een algemene omleiding voorzien 
voor doorgaand verkeer via het kruispunt 
Ridder Walter van Havrelaan en Vorden-
steinstraat. 
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[ wegenwerken ]
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Werken nog in 
uitvoering
•	 Weg- en rioleringswerken Botermelkbaan: 

er wordt voorzien deze werken af te ronden 
in april 2021, behoudens onvoorziene 
omstandigheden

•	 Weg- en rioleringswerken Borkelstraat: in 
januari start fase 2 en in april/mei fase 3. 
Je leest er alles over op pagina 6 van deze 
Info Schoten.

Werken die in 
uitvoering gaan
Voorjaar
•	 Weg- en rioleringswerken in de Leeuweri-

kenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei. Er wordt 
gestart na de kerstvakantie, in januari. 

•	 De eerder aangekondigde voetgangersbrug-
gen over sas 6 en sas 8 worden in de eerste 
helft van 2021 geplaatst. Bewoners die in 
de wijk achter de sassen wonen, moeten 
dan niet langer omlopen om naar hun 
bushalte te gaan.

•	 Fietsparcours De Zeurt: het zogenaamde 
‘pumptrack’ komt er op vraag van de 
Schotense BMX-ers. 

•	 In april voeren we enkele asfaltherstel-
lingen uit in diverse straten: Bosschaert 
de Bouwellei, Amerlolaan, Wijngaardlaan, 
Papenaardekenstraat (deel Voorkempenlaan 
– Deurnevoetweg). 

•	 Snelheidsremmende maatregelen Verbert-
straat (deel rotonde tot Wijnegembaan): 
in het voorjaar nemen we de bestaande 
drempel weg en vervangen we deze door 
drie verkeerskussens en een spookbord. 

najaar
•	 De voet- en fietspaden in de Hendrick 

Consciencestraat worden komende zomer 
onder handen genomen. De straat krijgt 
vrijliggende voet- en fietspaden en de rijweg 
krijgt een nieuwe laag asfalt. 

•	 Weg- en rioleringswerken Papenaarde-
kenstraat: de Papenaardekenstraat wordt 
over de volledige lengte een fietsstraat. 
De straat krijgt bij heraanleg daarom een 
roodbruin asfalt. 

•	 Weg- en rioleringswerken Sluizenstraat: dit 
zijn voorbereidende werken voor de latere 
weg- en rioleringswerken aan de Villerslei. 

•	 In het najaar nemen we ook de parking 
van de Riddershoeve onder handen: de 
parking is versleten en aan vernieuwing 

We verbeteren onze infrastructuur
Onze dienst wegenis en mobiliteit heeft een uitdagend takenlijstje samengesteld voor 2021 . De bewoners van 
de betrokken straten worden uiteraard tijdig op de hoogte gebracht van de werken in hun straat, maar we geven 
hier al een overzicht van de verschillende werken die voor volgend jaar ingepland staan .

toe. We pakken meteen de riolering aan en 
ontharden het deel achter Parkiet. 

•	 Renovatie afgeschafte Eethuisbeek (Stan-
islas Meeuslei en André Ullenslei): de 
afgeschafte Eethuisbeek wordt omgevormd 
tot een regenwaterafvoer.

•	 Weg- en rioleringswerken laterale wegen 
Churchilllaan. De bewoners kregen inspraak 
in het project door middel van een enquête. 

Verder op de 
planning
In samenwerking met NV De Vlaamse Waterweg 
plaatsen we driekleurige verkeerslichten aan 
brug 13. Een concrete planning is nog niet 
bekend, maar wat wel vast staat, is dat de 
werken zullen gebeuren tijdens de renovatie 
aan brug 13. 

een actueel 
overzicht
Alle informatie over wegenwerken in ontwerp 
en in uitvoering vind je op www.schoten.be/
wegenwerken. 
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[ inStagram ]

wimwilri
De Scheldeprijs in corona-tijden... 
#scheldeprijs #schoten #corona2020

femkemeeusen
Social distance babbels zijn nu nog waardevoller.
#corona #blijvenbewegen #wandelen #schoten 
#schotencity #park #herfst #herfstkleuren 
#socialdistance

natalliaww
#schoten #halloween #fun #blijfthuis

frankvandenbergh
Prachtig Park 
#schoten #schotenleeft #gemeenteschoten

hannahgrs
Making memories with you is my favorite thing to do
#2prettybestfriends #Sunday #weekend #potd 
#vordenstein #schoten #bestfriends #love #nature

vordensteinvrijwilligers
Vorig jaar “Green Flag Award 2019-2020”. 
Ook dit jaar zijn we in de prijzen gevallen...
#Vordenstein #vordensteinpark #schoten 
#natuurinbeweging #vordensteinvrijwilligers

infoSchotendecember

inge_vercauteren
Knutselen met kids 
#warmsteweek #radio1 #vrt #radio2 #schoten 
#deuzeld #dewarmsteweek #vuur #samen 
Wie doet mee? X

deschepperschoten
Missing our awesome team already! 
#takeaway #takeout #corona #samentegencorona 
#takecareofyourself #brasserie #schoten 
#brasseriedeschepper #topteam #supportyourlocals

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!
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petrixvt
#abracadabra #happyhalloween with #thekids! 
@yogahomeschoten #singingteacher 
#singinglessons #stayhealthy #halloweencostume 
#schoten #schotenleeft #info #smilebright

tom_thetraveladdict
Moody autumn shots. LOVE. 
#schoten #belgium #antwerpen #belgie #nature 
#naturephotography #autumn #autumnvibes 
#herfst #colour #iloveautumn #beautiful 
#destination #staycation #staysafe

shauniedw
I think the best part of being a mom is when your 
little boy looks up at you and just smiles or stares, 
that feeling is indescribable. #cody #baby #boy 
#bestfeeling #forever #love #schoten #antwerp 
#happy #mom

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense gemeen-
tebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier 
met vegetale inkten. Verantwoordelijk uitgever is het 
college van burgemeester en schepenen.

Contact opnemen met Info Schoten kan via laura.
delandsheer@schoten.be, 03 680 09 76, of schriftelijk 
via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.

Redactie: Laura Delandsheer, Siebe Nicolaï, Dominiek 
Diliën, Kelly Coucheir en cultuurdienst // Opmaak: X-OC 

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 bestuursorga-
nen online raadplegen via Meeting.burger: schoten.mee-
tingburger.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/.

WIj Werken OP AFSPrAAk
De diensten van het gemeentehuis en het OCMW werken 
op afspraak. Voor een afspraak met de sociale dienst 
van het OCMW contacteer je info@ocmwschoten.be of 
bel je 03 680 06 40. Voor alle andere afspraken maak 
je online een afspraak via www.schoten.be/afspraak 
of bel je tijdens de openingsuren naar 03 680 09 00. 

e-LOket
Veel attesten en formulieren kan je online aanvragen 
via ons e-loket: www.schoten.be/loket.

Handige nummers
Gemeentehuis  03 680 09 00
Bevolkingsdienst 03 680 09 05
Burgerlijke stand 03 680 09 20
Dienst Vrije Tijd 03 680 23 48
Jeugddienst 03 685 19 18
Milieudienst 03 685 04 62
Inspraak 03 680 09 77
OCMW 03 680 06 40
Sociale dienst 03 680 06 40
Dienst pensioenen en 
sociale premies 03 680 07 75
LDC ’t Dorp 03 680 07 77
LDC Cogelshof 03 644 67 94
Politie 03 680 12 70
Brandweer 03 685 32 29
Bibliotheek 03 680 17 10
Groene Lijn (afvalvragen) 0800 94 039

De Dag van de Academies 2021 zet in op meer 
‘crossroads’: wegen die kruisen, die verbinden, die 
mensen aanmoedigen om hun talent te volgen. 
Samen met alle andere academies in Vlaanderen 
en Brussel maken we dat op een originele manier 
concreet tijdens heel wat (digitale) activiteiten. 
Breng jezelf in beweging, bezoek onze website voor 
meer info over activiteiten en voel je verbonden met 
Academie Schoten.
 

Crossroads
Dag van de academies op 6 februari 2021
Ondanks de huidige coronamaatregelen durft de academie positief vooruit 
te blikken op 6 februari 2021! Die dag zetten alle Vlaamse academies hun 
opleidingen, leerlingen en leerkrachten in de etalage . Ook onze academie 
gooit die dag de deuren (virtueel) wijd open om alle geïnteresseerden onder 
te dompelen in het fijne avontuur dat kunstonderwijs heet . 

De Blinkgalerij
Op afstand samen musiceren, tekenen, acteren, 
dansen, schilderen... Hoe blijven we verbonden 
en delen we ons muzisch werk? Dat was de vraag 
die de leerlingen van de Academie zich in mei 
stelden. Het antwoord: de online Blinkgalerij! 

Op deze plek ontmoeten de leerlingen elkaar 
en laten ze hun muzisch werk blinken. In mei 
ontpopten de werken van grote en kleine kun-
stenaars aan de Academie zich tot blikvangers 
in de ‘Blinkgalerij’. Nu de lessen in de Academie 
beperkt worden, halen ze de digitale collectie 
beeld-, geluids- en filmfragmenten van onder het 
stof. Wil je graag meegenieten van het thuiswerk 
van onze Schotense leerlingen? Surf dan naar 
www.academieschoten.be en klik op ‘Blinkga-
lerij’. Van pianovirtuozen tot beeldhouwers en 
Picasso’s in spe: onze Schotense Academie barst 
duidelijk van het talent. 

19
6   6

6



Beste buur,
Mijn naam is 
Mijn telefoonnummer is 
Heb je iets nodig van de winkel of de
apotheek en kan je zelf niet gaan: aarzel
dan niet om me te contacteren via   
SMS/Whatsapp/Telefoon!

SPONTANE
HELPENDE
HANDEN

VERSPREID SOLIDARITEIT, GEEN VIRUS!

#SAMENTEGENCORONA
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