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Gezocht: 
straatnaam 
Het smalle steegje van de Paalstraat naar de 
parking ’t Ven werd een tijdje geleden vrolijk 
opgesmukt met professionele graffiti. En bin-
nenkort zal deze kleine maar drukbezochte 
doorsteek nog aangenamer worden om door 
te wandelen. Weldra zullen ook klimplanten 
het steegje op een milieuvriendelijke en 
positief akoestische manier versieren. 

De kers op de taart is natuurlijk een straat-
naam. Voorlopig zitten wij even zonder 
inspiratie, help jij ons uit de nood? Heb je een 
leuk of origineel idee? Geef het dan door aan 
ondernemen@schoten.be. De inwoner met 
het winnende idee mag als eregast aanwezig 
zijn bij de officiële opening, én ziet natuurlijk 
zijn of haar straatnaam blinken aan het steegje!

nummer nodig? 
even op de 
koelkast kijken
De oude magneten met handige nummers 
hebben een update gekregen. Ze kregen 
meteen ook een nieuw, modern jasje aan-
gemeten. Naast het telefoonnummer van 
het gemeentehuis en het OCMW vind je 
er onder andere ook de nummers van de 
wachtdiensten, de groene lijn, de politie 
en het antigifcentrum op terug. Hang de 
magneet dus op een goed zichtbare plaats, 
waar je in een opslag het juiste nummer ziet. 
Op de koelkast misschien? 

De magneet met handige nummers is gratis 
af te halen aan het onthaal. 

Gratis waterbus
Nog tot het einde van dit jaar kan je voor 
en na de werkuren gratis meevaren met 
DeWaterbus op het Albertkanaal. Zo kom 
je gratis en helemaal zen aan op je werk!

Een ticketje heen en terug naar Antwerpen 
kost normaal vijf euro. Door deze stunt kan 
je nu tussen 7 en 9 uur ’s ochtends en 16 en 
18 uur ’s avonds gratis DeWaterbus nemen 
op het Albertkanaal. Het Havenbedrijf hoopt 
zo meer mensen te verleiden DeWaterbus 
te nemen voor het woon-werkverkeer. Zeker 
wanneer binnenkort de eerste spade voor het 
Oosterweel-tracé in de grond gezet wordt, kan 
DeWaterbus een fijn filevrij alternatief zijn. 

Voor meer informatie en de actuele dienst-
regeling kijk je op de www.dewaterbus.be. 

Het project ‘Instamove Schoten’ wil leer-
lingen van de eerste en tweede graad 
secundair onderwijs aanmoedigen om vlak 
na schooltijd meer te bewegen. Aan de 
hand van bevragingen krijgen ze inspraak 
in het project. De jongeren kiezen dus zelf 
welke activiteiten de school organiseert. 
Elke school duidt een coördinator aan die 
de naschoolse sportactiviteiten organiseert. 
Zo gingen de leerlingen van het Sint-Cordula 
Instituut boogschieten en breakdancen, die 
van het Atheneum gingen zaalvoetballen.

Om het project te ondersteunen schonk de 
Vlaamse overheid 10.000 euro subsidies. Die 
subsidies kunnen zelfs oplopen tot 18.000 
euro als ‘Instamove’ een groot succes wordt 
en er genoeg deelnemers zijn.

Bij het opstarten van een zaak op oudere 
leeftijd komt er wel wat om de hoek kijken. 
Daarom organiseert Integraal VZW (de 50+ 
ondernemerswerking van UNIZO en Liantis) 
een praktische opleidingsreeks over het 
starten met een eigen zaak na je vijftigste. 

Tijdens de vierdelige namiddagsessies krijg je 
uitgebreid informatie over de startmodaliteiten, 
over je nieuwe zelfstandigenstatuut en de 
gevolgen op je pensioen en sociaal statuut. 
Maar je leert ook over financiële zaken zoals 
de bijdragenregeling in hoofd- en bijberoep, 
over je (aanvullende) sociale bescherming, 
subsidies en premies zoals de ‘transitiepremie 
45+’ en over kredieten en startersleningen. 
Verder krijg je een heleboel nuttige informatie 
over begeleidings- en ondersteuningsmoge-
lijkheden en het versterken van je onderne-
mersvaardigheden.

Ondernemen na je vijftigste 
“na je vijftigste moet je niet meer aan een eigen zaak beginnen .” Ook al 
gehoord? Voelt het alsof je leven is voorbijgeraasd en je de ondernemerstrein 
hebt gemist? Integraal VZw zorgt ervoor dat je je ondernemersdroom toch nog 
kan waarmaken met een praktische opleidingsreeks .

laat je informeren
Vijftigplussers die dromen van een nieuwe 
carrière als zelfstandige ondernemer, kunnen 
deelnemen op twee plaatsen in Vlaanderen 
(Berchem - Syntra Campus Antwerpen en Roe-
selare – Liantis-kantoor). De informatiereeks 
gaat eind november 2019 van start. Deelname 
is gratis, vooraf inschrijven is wel verplicht.

Wens je meer informatie of in te schrijven, 
mail dan je naam en adresgegevens naar 
marc.gommers@integraalvzw.be, bel naar 
02 21 22 221 of schrijf je in via de website 
www.ondernemen50plus.com (rubriek ‘Ons 
Aanbod – Start 50+’). 

Ondernemen in Schoten
Klaar om je reis als ondernemer aan te vatten? 
Kom dan zeker eens langs bij Sara Vermoere, 
stafmedewerker lokale economie. Zij helpt je 
op weg met je zaak in Schoten. Na een positief 
gesprek kan je een gratis starterspakket 
aanvragen (Lees meer over het starterspakket 
op pagina 9).

ondernemen@schoten.be
Sara Vermoere
Stafmedewerker lokale economie
03 680  33 35

Jongeren in beweging 
met ‘Instamove’

Ook 50-plussers 
zitten niet stil
Enkele gemeenten uit onze regio organi-
seren samen de ‘sporteldagen’. Tijdens 
deze dagen kunnen 50-plussers samen 
van sport genieten. Je kan kiezen uit 
een ruim aanbod van gekende en nieuwe 
sporten waarbij bewegen op eigen tempo 
centraal staat. 

Donderdag 14 november is het de beurt 
aan Schoten. Dan kan je van 9 tot 16u 
proeven van verschillende sporten in 
sporthal Vordensteyn: zumba, badminton, 
koersbal, kubb, tafeltennis, lijndans… 
Een dagje sporten kost 10 euro inclusief 
broodjeslunch. Op voorhand inschrijven 
via Gitte Vanwesenbeeck: 03 680 10 74 
of gitte.vanwesenbeeck@schoten.be.  Alle 
details op www.schoten.be/sportaanbod.
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Van midden juni tot begin juli schreven de 
Schotense gemeenschapswachten en politie 
maar liefst 11 pv’s uit voor sluikstort, goed 
voor 1 250 euro aan boetes. Ook de rekening 
voor het opruimen werd gepresenteerd aan 
de vervuiler, dat kostte hen, bovenop de 
boete, 500 euro extra aan opruimbelasting.  

Bijkomend werden er door de politiezone 
tijdens deze periode ook nog twee pv’s op-
gesteld voor ‘kaartjesstekers’: personen die 
kaartjes tussen je raam steken met de vraag 
je auto te mogen kopen. Deze pv’s brachten 
elk nog 180 euro naar de boetekas. Wie 
van zijn afval af wil, kan in Schoten terecht 
in het recyclagepark Den Breker. Sommige 
fracties kan je er zelfs gratis wegbrengen. 
Sluikstorten kan nooit een optie zijn en wordt 
niet getolereerd door onze diensten. 

Het recyclagepark is geopend op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 9u tot 15u30, 
op donderdag van 12u30 tot 19u en op 
zaterdag van 8u30 tot 15u.

Roger ging te rade bij een diefstalpreven-
tieadviseur die hem vertelde dat goede 
beveiliging niet noodzakelijk duur is. Kleine 
aanpassingen zoals het vervangen van 
gewone raamkrukken door krukken mét slot 
of het plaatsen van buitenverlichting met 

Er beweegt wat in Schoten. Letterlijk, want 
onze gemeente mag jaarlijks een duizendtal 
nieuwe gezinnen verwelkomen. Om deze 
nieuwe inwoners welkom te heten en meteen 
een vliegende start in Schoten te geven, 
stelde de communicatiedienst samen met 
de stafmedewerker lokale economie een 
heus welkomstpakket samen. Daarin vinden 
nieuwe inwoners een heleboel nuttige 
informatie: van de splinternieuwe infogids 
tot brochures over premies en deelfietsen, 
maar ook de laatste nieuwe Info Schoten, 
de huisdierensticker en enkele leuke 
gadgets zoals een ecologische balpen en 
een magneet met handige nummers.

Er sprongen ook heel wat lokale bedrijven op 
de kar. In hun welkomstpakket vinden nieuwe 
Schotenaren dan ook een gulle sponsoring 
van onder andere Bosto, Hallmark, Evlier 
en Go4Jobs. Verder zorgden ook Bode van 
Schoten, De Kaaspoort, Vivance, Sportoase, 
Soepservice, De Keersmaeker, Droes’Art en 
Binnen 24 Uur voor een fijne welkomstpro-

een bewegingssensor kunnen al een groot  
verschil maken. Roger volgde de adviezen 
van de preventieadviseur, en werd daarvoor 
beloond met het allereerste Schotense cer-
tificaat, dat hij officieel op het gemeentehuis 
in ontvangst mocht nemen.   

Ontvangers van het Certificaat Inbraak Veilig 
krijgen een certificaat en een gevelplaatje. 
Het gevelplaatje toont aan dat door de be-
woner hard ingezet is op inbraakwerende 
middelen en moet potentiële inbrekers dus al 
ontmoedigen. Een woning die het certificaat 
ontvangt, is minstens 3 minuten bestand 
tegen inbraak. Onderzoek wijst immers uit 
dat inbrekers na gemiddeld 3 minuten hun 
inbraakpoging staken, omdat het risico op 
betrapping dan te groot wordt. Ontvang jij 
het volgende certificaat?

Voor meer informatie of voor een aanvraag 
diefstalpreventief advies, kan je bij de dienst 
integrale veiligheid terecht via iv@schoten.
be of 03 680 23 57.

Het best beveiligde huis
In juli reikte de gemeente Schoten het eerste ‘Certificaat Inbraak Veilig’ uit . Dat 
is een certificaat voor goed beveiligde woningen . De woning van Schotenaar 
roger, die het certificaat mocht ontvangen, is voor 99% inbraakveilig . 100% kan 
natuurlijk nooit worden gegarandeerd .

1 Dag niet
Naar jaarlijkse gewoonte voert de politie 
een hele week actie van 14 tot 20 oktober 
tijdens de campagne ‘1 Dag Niet’. Tijdens 
deze week wordt er door de lokale politie 
extra ingezet op toezicht en controle van 
passanten. Ook wordt er voor de derde keer 
op rij een inbraakpreventieve wijkwandeling 
georganiseerd. Na wijkwandelingen in wijk 
Deuzeld en het Centrum, is dit jaar de wijk 
Koningshof aan de beurt. Deze avond worden 
de bewoners van deze wijk begeleid door de 
Lokale Politie en de diefstalpreventieadviseurs 
tijdens een interactieve wandeling vol tips 
en advies. Inwoners van de wijk Koningshof 
werden al op de hoogte gebracht van de 
inschrijvingsmogelijkheden. Geen inwoner van 
wijk Koningshof? Niet getreurd, in de volgende 
jaren komen de andere wijken aan de beurt. 

pop-up diefstalpreventie-
advies op de markt
Ook in het kader van de campagne ‘1 Dag 
Niet’ staan de Lokale Politie en de dienst 
integrale veiligheid met een pop-upkraam op 
de zaterdagmarkt van 19 oktober (10u-12u). 
Kom er inbraakpreventief advies inwinnen of 
leg meteen je afspraak vast met een van de 
aanwezige diefstalpreventieadviseurs. Verder 
kan je ook je fiets laten graveren, informatie 
inwinnen over de BIN-werking, BE-Alert, en 
nog zoveel meer! 

motiebon. Dit alles wordt netjes samengevat 
door een welkomstbrief van burgemeester 
Maarten De Veuster.

Vanaf nu zal ieder nieuw gezin bij inschrijving 
bij de dienst bevolking het pakket ontvangen. 

Schoten lanceert welkomstpakket 
voor nieuwe inwoners
en slaat daarvoor de handen ineen met de lokale middenstand

De sluikstorter betaalt 
meer dan 5000 euro aan boetes en 
belastingen op drie weken tijd

Het gevelplaatje dat inbrekers moet afschrikken.

Het rijkelijk gevulde welkomstpakket voor nieuwe 
inwoners.
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Dat Circus Barones weer is neergestreken in 
Schoten, kan je bijna niet missen. De herkenba-
re, ronde rood-gele circustent met wapperende 
vlaggen zorgt voor een vrolijke kleurtoets op 
het anders grijze Havenplein. Misschien zag je 
de bontgekleurde papegaaien al hun vleugels 
strekken boven onze gemeente, of hoorde je 
de lama’s en kamelen gezellig hummen tegen 
elkaar. Of zag je Clown Patatje al kattenkwaad 
uithalen bij de acrobaten? Wat er zich afspeelt 
achter het doek en rondom de tent hoort net 
zozeer bij de magie van het circus als de show. 

We ontmoeten circusdirecteur Richard Korittnig 
in zijn woonwagen naast de grote circustent. 
Denk maar niet aan een krakkemikkige Bassie 
en Adriaan-caravan en vergeet ook maar 
het oubollige beeld van een kleine houten 
caravan met paarden. Richard woont in een 
grote, hypermoderne luxevariant. Compleet 
met uitgeruste keuken en breedbeeldtelevisie 
groter dan onze redactrice. Als Circus Barones 
Vlaanderen doorkruist, doet ze dat in stijl. 

“wat de mensen het liefst zien? 
Dieren .”

traditie sinds 1848
Bij Richard stroomt circus door het bloed. Al 
sinds 1848 wordt er een circus gerund in 
zijn familie. “Het is een lange traditie”, vertelt 
Richard met een hoorbaar Duits accent. Als 
jonge knaap leerde hij de kneepjes van het 
vak van zijn vader. “Alle kinderen worden er 
ingegooid. Het is dan ook geen werk, maar 
een stiel voor het leven.” 

Ook zijn drie zonen toeren en werken mee 
in het circus. “Circus is de beste school die 
je kan krijgen. Je leert alles: van mechanica 
tot elektriciteit tot het herstellen van vracht-
wagens en het spreken van andere talen. Je 
krijgt misschien geen diploma, maar je kan het 
allemaal. Ik heb niet één beroep, maar twintig.”
De circusdirecteur werd als het ware ge-
boren met de handen uit de mouwen. “Het 
circusleven is hard werken. Zwaar werken. 
Maar daartegenover staat het rondtrekken: 
je ziet verschillende steden en gemeenten. 
Het is werk en vakantie tegelijk. Geen dag is 
hetzelfde. Soms is het vervelend, maar meestal 
is het fantastisch.”

kinderen blij, ouders blij
Circus Barones zelf bestaat al sinds 2002 en 
bouwde doorheen de jaren naam en faam 
op. “Wat ons onderscheidt is dat we een 
familiecircus zijn met de nadruk op kinderen”, 
zegt Richard. “Wanneer ouders met hun gezin 
naar het circus gaan, is dat in de eerste plaats 
om de kinderen een plezier te doen.” Toch 
vindt Circus Barones een mooie balans om 
mensen van alle leeftijden te amuseren. “Ook 
volwassenen en tieners zijn vaak onder de 
indruk wanneer de show afgelopen is. Er zitten 
ook hele mooie acts voor volwassenen in. Dat 
kinderen van amper twee jaar oud 120 minuten 
kunnen blijven stilzitten voor de show, is dan 
een mooi pluspunt voor iedereen”, lacht hij. 

“Het is een stiel voor het leven .”

malafide gezelschappen
Richard groeide op in het circus en zit dus in 
de unieke positie om de evolutie doorheen de 
jaren te schetsen. “Het is er niet gemakkelijker 
op geworden”, zucht hij. “Vroeger had je als 
circus een bevoorrechte positie. De politie 
kneep al eens een oogje dicht en de gemeente 
had geen tonnen papierwerk nodig om een 
terrein vrij te maken. Het circus werd met open 
armen ontvangen en was volksvermaak van 
de puurste vorm.” 

Richard hekelt het toegenomen papierwerk, 
maar is vooral boos dat andere malafide 
gezelschappen de goede naam van het circus 
hebben bezoedeld. “Die andere ‘circussen’ 
maken het voor ons alleen maar lastiger”, 
mijmert hij. “Ze vragen bijvoorbeeld geen 
vergunningen voor het uithangen van affiches, 
slaan piketten waar het niet mag, brengen 
schade toe of zorgen voor overlast. Of ze 
brengen een slechte show, waardoor mensen 
zich bekocht voelen. Helaas zijn wij daar mee 
de dupe van, en mogen we soms niet meer 
komen in gemeenten waar zij ook gepasseerd 
zijn.” De circusdirecteur ijvert dan ook voor een 
zwarte lijst: “Houdt een circus zich niet aan 
de regels? Zet het dan op een zwarte lijst en 
geef hen volgende keer geen toelating meer.” 
Hij schudt zijn hoofd: “Maar in de praktijk is 
het vaak zo dat als één circus het verprutst, 
de rest ook niet meer mag komen. Terwijl wij 
ons wél aan de regels houden.”

“Dieren, comedy en sensatie: 
dat is de essentie van circus”
kom dat zien, kom dat zien! kijk je ogen uit wanneer lenige acrobaten gracieus 
doorheen de tent vliegen en de inmiddels beroemde Clown patatje op een 
vliegend tapijt zijn intrede maakt en je meevoert in een fabelachtige sprook-
jeswereld waar alles kan…  

Circusdirecteur Richard Korittnig voor zijn circustent.

Humor en spannende acts: Circus Barones heeft het allemaal.
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“Soms horen we wel eens: ‘het circus is niet 
meer van deze tijd’”, zegt Richard. “Ik vind 
dat larie. De dieselmotor is niet meer van 
deze tijd, maar het circus is een cultuur. Op 
Vlaams niveau snappen ze het, en willen ze 
het circus erkennen als immaterieel erfgoed.”  
Hij zwaait streng met zijn vinger: “Circus is een 
volksvermaak dat al honderden jaren bestaat. 
Ik ben er zeker van dat het nog honderden 
jaren zal blijven bestaan.”

Voor de traditionele circussen komt hun 
dagelijkse leven en manier van werken 
onder andere door strengere regels en meer 
papierwerk steeds meer onder druk te staan. 
Een erkenning zou voor deze circusgemeen-
schap niet alleen een morele opsteker zijn, 
maar ook een waardering betekenen van hun 
manier van leven en werken. “De erkenning 
zou het voor ons weer gemakkelijker kunnen 
maken om bij gemeenten aanvraag te doen.”  

Circusdieren: 
een netelige kwestie
De vraag die op ieders lippen brandt: kan dat 
nog wel, dieren in het circus? Richard wordt 
een beetje geïrriteerd door de vraag. “Onze 
dieren hebben steeds een zalig leven. Ze 
hebben een uitloop en mogen op het gras. 
Onze dieren zien ons graag en wij zien onze 
dieren graag. Toen er een verbod kwam op 
wilde dieren in het circus, heb ik met pijn in 
het hart mijn tijgers moeten afstaan. Het was 
prachtig om te werken met die beesten.” 

“Ik ben er zeker van dat het circus 
nog honderden jaren zal bestaan .”

Alsmaar meer protesten van onder andere PETA 
(People for Ethical Treatment of Animals) en 
GAIA (Global Action in the Interest of Animals) 

Surprise!
Circus Barones liet zich dit jaar inspireren 
door de meest bekende sprookjes. Clown 
Patatje is je gastheer en voert je mee door 
sprookjesland op zijn vliegend tapijt. Ook een 
bekende Engelse dame zal haar opwachting 
maken. Zoals de titel van de show doet 
vermoeden, blijft de rest een verrassing. Toch 
lichten we nog één tipje van de sluier op: 
Circus Barones strikte namelijk een primeur. 
Vier Hongaarse dames brengen voor de eer-
ste keer in Vlaanderen hun adembenemende 
act, hoog in de nok van het circus. 

Nog tot 20 oktober op het Havenplein.
Tickets zijn te koop aan de kassa vanaf 1 uur 
voor de start van de voorstelling. Betalen 
kan contant of met bancontact. Betalen met 
kredietkaarten is niet mogelijk. 

zorgden voor een verbod op wilde dieren in 
het circus in 2014. Daarmee was de tijd van 
tijgers, leeuwen, olifanten of andere wilde 
dieren in het circus definitief voorbij. Slechts 
een bepaald aantal dieren is nog toegestaan 
in het circus. Exotische maar gedomesticeerde 
soorten als kamelen, buffels en lama’s en klas-
sieke gezelschapsdieren als honden, paarden, 
kippen en ganzen mogen nog wel gehouden 
worden in circussen, op voorwaarde dat de 
dierenverblijven voldoen aan de wettelijke 
normen. “Hierop worden we dan ook iedere 
keer gecontroleerd door het Ministerie van 
Volksgezondheid.”

“Wat de mensen het liefst zien? Dieren”, vertelt 
Richard. “Hoe meer dieren in het circus, hoe 
beter voor het publiek. Vul dat aan met goede 
comedy en een tikkeltje sensatie en dan heb 
je het succesrecept voor een circus.” 

De wereld wordt steeds digitaler. Toch blijft 
Circus Barones weg van 3D-effecten. “Live 
is live”, zegt Richard. “Maar we maken sinds 
enkele jaren wel gebruik van laser- en 
lichteffecten.”

Buitenland
Voorlopig blijft Circus Barones in Vlaanderen. 
“We hebben hard gewerkt om hier een goede 
naam op te bouwen”, zegt Richard. “Waarom 
zouden we helemaal opnieuw beginnen in 
het buitenland?” Als de circusdirecteur zich 
over de grenzen verplaatst, is het voor een 
welverdiende vakantie. Toch zag hij als jonge 
knaap bijna heel Europa met het circus van zijn 
vader, en zelf werd hij geboren in Oostenrijk. 
Toen Richard met zijn eigen circus startte, 
besloot hij in Vlaanderen te blijven. “Maar 
als in België ooit een volledig verbod komt 
op circusdieren, dan ben ik weg”, zweert hij. 

De rood-gele circustent kan maar één ding betekenen: Circus Barones is daar!
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Aanvraag 
indienen

Beslissing
ontvankelijkheid

Indiening definitieve 
projecten

Jury
verslag

Einde
stemming

Beoordelingsperiode
ontvankelijkheid

Verdere uitwerking
ontvankelijke projecten

Evaluatie
door de jury

Stemming
door bewoners

Bekendmaking
winnaars

Uiterlijk 
1 december 2019

31 december 2019 1 april 2020 15 mei 2020 1 juni 2020

Zin in een inspirerende babbel ? Kennismaken met andere initiatiefnemers? Op zoek naar samenwerking? Wil je een idee aftoetsen?
Kom naar het inspiratiecafé op 5 november 2019 om 20 uur in De Kaddish. Schrijf je wel even in via katty.michielsen@schoten.be 

Schotense klimaatactieplan: schoten.be/klimaat
Indienen project, nalezen reglement en voorwaarden: schoten.be/klimaatkapitaal

Gemeentelijke milieudienst: Katty Michielsen: 03 644 90 28 of katty.michielsen@schoten.be

Een haardroger die aangedreven wordt door 
een hometrainer. Goed bedacht. Milieuvrien-
delijk is het zeker. En ook nog gezond. Maar 
het kan nog beter!

We zijn op zoek naar innovatieve ideeën die 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
de realisatie van ons klimaatbeleid. Heeft 
jouw idee een langdurige impact op de 
biodiversiteit, de luchtkwaliteit, duurzame 

mobiliteit, milieuvriendelijke energie? Zie je 
bepaalde mogelijkheden, eventueel met je  
vereniging, bedrijf of buurt? 

Doe mee en dien je aanvraag in voor 
1 december 2019 via www.schoten.be/
klimaatkapitaal. 

Als jouw idee in aanmerking komt, heb je tijd 
tot 1 april 2020 om het verder uit te werken, 

te budgetteren en te verfijnen. Daarvoor kun 
je steun krijgen van experts. 

De definitieve projectvoorstellen worden 
beoordeeld door een onafhankelijke jury 
én door de Schotenaren via een online poll. 
Onze jury zal daarbij vooral letten op de 
milieu-impact, samenwerkingen en haalbaar-
heid. De weerhouden projecten krijgen een 
projectsubsidie van maximaal 20.000 euro. 

Projecten die zorgen voor 
meer groen, minder verharding, 

betere luchtkwaliteit, dier-
vriendelijke omgeving.

Water
Projecten die zorgen voor 

waterinfiltratie en hergebruik, 
minder waterverbruik,… 

Projecten die aanzetten tot 
duurzamer verplaatsings-
gedrag, minder uitstoot, 

Projecten rond hernieuwbare 
energie, rationeel energie-
verbruik, lokale opslag van 

energie,… 

Projecten rond delen, 
opwaarderen en hergebruiken 

van materialen, 
grondstoffen,…

Het gemeentebestuur heeft een ambitieus klimaatplan uitgewerkt. Het doel? De CO2-uitstoot terugdringen 
en de gemeente weerbaar maken tegen de effecten van de klimaatverandering. Heb jij een project in ge-
dachten dat hieraan kan bijdragen en ben je op zoek naar financiële middelen om het te kunnen realiseren?
Het klimaatkapitaal helpt je daarbij. Er staat 60.000 euro ter beschikking voor projecten die bijdragen aan 

de realisatie van het Schotense klimaatactieplan.  

klimaatkapitaalklimaatkapitaal
20.000 EurO vOOr jOuw klimaatprOjECt?  20.000 EurO vOOr jOuw klimaatprOjECt?  

want OnS klimaat iS van kapitaal bElangwant OnS klimaat iS van kapitaal bElang

rOnD wElkE tHEma’S kun jE O.a. EEn vOOrStEl inDiEnEn?rOnD wElkE tHEma’S kun jE O.a. EEn vOOrStEl inDiEnEn?

grOEngrOEn
biODivErSitEitbiODivErSitEit

EnErgiEEnErgiE
watErwatEr

CirCulairECirCulairE
ECOnOmiEECOnOmiE mObilitEitmObilitEit

DEEl jE iDEE in HEt inSpiratiECafÉDEEl jE iDEE in HEt inSpiratiECafÉ

mEEr infOrmatiEmEEr infOrmatiE
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[ milieu ]

Tijdens de behaagactie bestel je nog tot en 
met 31 oktober streekeigen haagpakketten, 
planten, bloembollen en (fruit)bomen aan lage 
prijzen. Het aanplanten van streekeigen groen 
heeft vele voordelen: deze planten groeien 
sneller, hebben een langere levensduur en zijn 
beter bestand tegen allerlei ziekten en plagen 
en de grillen van ons klimaat. 

Haagpakketten
Er worden maar liefst 12 verschillende 
haagpakketten aangeboden. In een pakket 
zitten 5 tot 24 planten (afhankelijk van het 
pakket) tussen de 80 en 120 centimeter groot. 
Je kan onder andere kiezen tussen houtkant, 
doornhaag, taxushaag en beukenhaag. Prijzen 
variëren tussen 3,50 euro en 22 euro per 
pakket.

klimplanten
De klimplanten worden per stuk verkocht. Je 
kan kiezen tussen hop, met zijn sterk geurende 

Gezocht: 
klimaatvrijwilligers

Is het voor jou een tweede natuur om oude 
dingen nieuw leven in te blazen? Weg met de 
wegwerpcultuur! Krijg jij ook aanplantkrie-
bels bij de eerste zonnestralen? Kom maar 
op met die behaagactie! Of bewijs jij graag 
aan iedereen dat deelmobiliteit werkt? 

Ons enthousiast team van klimaatvrijwilligers 
zoekt nog versterking om hun acties mee 
te ondersteunen. Concreet zoeken we nog 
vrijwilligers in volgende domeinen:
•	 Compostmeesterwerking
•	 Fauna	&	flora
•	 Re-	&	upcycling
•	 Energieprojecten
•	 Deelmobiliteit
Als vrijwilliger bepaal je zelf op welke dagen 
je beschikbaar bent. Er is mogelijkheid tot 
onkostenvergoeding. 

Wil je meer informatie of jezelf opgeven 
als vrijwilliger? Geef dan een seintje aan 
annelies.verijke@schoten.be. 

geelgroene vruchten, wilde kamperfoelie met 
de koraalrode tot zwarte bessen, en bosrank 
met viltige witte bloemen. Prijzen per stuk van 
4 euro tot 5 euro.

(Fruit)bomen
Zoals ieder jaar kan je bomen aankopen tijdens 
de behaagactie: zo is er de knotwilg (3 euro), 
maar voor wie graag smult van eigen vers 
geplukt fruit kan kiezen uit een pruimenboom 
(20 euro), kerselaar (20 euro), appel- of 
perenboom (20 euro). Nieuw in het aanbod: 
kweepeer (42 euro) en vogelkers (40 euro).  

nIeUw: Biobloembollen
Nieuw dit jaar: de biobloembollen in vier 
themapakketten. Van tulpen tot narcissen: wie 
de bijtjes graag helpt, kiest een of meerdere 
bloembolpakketten. Ze zijn er immers op ge-
richt onze zoemende vrienden een duwtje in de 
rug te geven. Wanneer de bloemen uitkomen 
vormen ze een heus buffet voor de bijen!

extra aanbod
Bijenhotel: 20 euro

Bestellen
Tot uiterlijk woensdag 31 oktober kan je je 
bestelling doorgeven via www.schoten.be/
behaagactie. Schrijf tegen deze datum ook het 
correcte bedrag over op het rekeningnummer 
dat je terugvindt op het bestelformulier met 
vermelding van je naam en 'behaagactie 
2019'. 

Gratis geveltuintje
Ook dit jaar zijn er weer gratis geveltuinpak-
ketten.	Fleur	 jij	mee	de	straat	op?	Groen	kan	
het straatbeeld aanzienlijk verfraaien. Een 
geveltuintje maakt niet alleen de omgeving 
aangenamer, het isoleert en beschermt je 
woning ook tegen geluid en hitte. 

Om een gratis geveltuinpakket te ontvangen 
moet je voldoen aan enkele voorwaarden. 
Vraag ernaar bij je bestelling!

infoSchotenoktober

GEZOCHT: M/V/X

• Organiseer mee een duurzaam festival 
• Werk je eigen creatieve sensibilisatieprojecten uit
• Geef de toekomst van ontwikkelingssamenwerking mee vorm
• ... en nog veel meer!

HEB JIJ EEN 

V.U. Véronique d’Exelle

VOOR DUURZAAMHEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING?
Kom bij de Raad voor Lokale en Mondiale Duurzame Ontwikkeling, 
werk mee projecten uit en pimp je cv! 

Fleur jij mee de straat op?
25 jaar behaagactie

Goed om te weten
De plantperiode loopt van half november tot 
half december.

Op zaterdag 7 december 2019 (elke bestel-
ler krijgt een persoonlijk afhaaluur) kan je 
de bestelling van je streekeigen groen of 
geveltuinpakket ophalen bij de serres van 
de groendienst (Wijtschotbaan 16, 2900 
Schoten). Kom op het doorgegeven tijdstip. 
Zo loopt deze dag gesmeerd voor iedereen.
Bij het afhalen van je bestelling krijg je indien 
gewenst gratis compost mee.

meer informatie
Milieudienst 
milieudienst@schoten.be
03 685 04 62
www.schoten.be/behaagactie
www.schoten.be/gevelbegroening

natuurpunt heeft een missie: het streekeigen groen promoten en terug in het 
straatbeeld krijgen . met hun actie ‘Behaag… natuurlijk’ slagen ze daar aardig 
in . De actie viert dit jaar al haar 25ste verjaardag . Zoals ieder jaar kan je kiezen 
uit verschillende streekeigen haagpakketten, klimplanten en bomen aan 
democratische prijzen . nieuw dit jaar: de biobloembollen . 
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[ zelfStandigen ]

infoSchotenoktober

“Begin dit jaar ben ik naar het gemeentehuis 
gestapt om te vragen of er een lijst met 
pop-up winkels bestond. Zo ben ik in contact 
gekomen met Sara Vermoere van de dienst 
lokale economie”, vertelt Mafalda. “Sara 
maakte meteen tijd vrij om naar mijn verhaal 
te luisteren. Ze was heel enthousiast over mijn 
project en stelde me op mijn gemak.” Sara 
bood Mafalda het gratis ‘starterspakket’ aan, 
dat bestaat voor mensen die graag hun eigen 
zaak willen starten. 

Steeds op de hoogte
Het starterspakket helpt jonge ondernemers 
met het opstarten van hun zaak. “Vooral het 
uitgebreide e-book over de jaarrekening kon 
ik goed gebruiken voor meer duidelijkheid, en 
ook de boekhoudvoorbeelden waren welkom.” 

Maar dat was niet het enige. Een succesvolle 
onderneming staat of valt meestal met een 

Starterspakket viert eerste verjaardag
Het starterspakket, dat nieuwe onderne-
mers gratis helpt met het opstarten van 
hun zaak, bestaat één jaar . eén van de 
zelfstandigen die er al gebruik van maakte 
is mafalda Santos . In september lanceerde 
ze haar webshop Cork essentials . 

goed financieel plan. “Het Excel-bestand voor 
het opmaken van een financieel plan was 
een handig instrument. Zo kon ik mijn eigen 
versie hiermee vergelijken en nakijken of ik 
iets was vergeten.”

“Iedereen die een eigen zaak opricht 
weet hoezeer elke cent telt”

Het starterspakket is volledig digitaal. Mafalda 
ontving een e-mail met allerlei documenten 
en informatie over het opstarten van een 
zelfstandige activiteit. 

“Door in te tekenen op het starterspakket 
blijf je als beginnende ondernemer ook goed 
op de hoogte”, zegt Mafalda. “Als er nieuwe 
regelgevingen zijn, word je hiervan op de 
hoogte gebracht. Zo kreeg ik vorige maand 
nog een actueel overzicht en uitleg over de 
wijzigingen van het vennootschapsrecht.” 

nuttige documenten en info
Volgens Mafalda is het starterspakket een 
aanrader. “Ten eerste is het voor de starter een 
gratis hulpmiddel en iedereen die een zaak op-
start, weet dat elke euro telt! Ten tweede is het 
zeer compleet en overzichtelijk”, zegt Mafalda. 
“Je vindt er zelfs sjablonen voor facturatie 
en aanmaningsbrieven in terug. Handig!”

Cork Essentials focust zich op in Portugal 
gemaakte modeaccessoires uit kurk zoals 
handtassen, rugzakken, portefeuilles, 
riemen, juwelen, schoenen... De accessoires 
zijn modieus, duurzaam en ecologisch, 100% 
veganistisch, antibacterieel en waterdicht. 

“Het is eigenlijk de perfecte 
oplossing voor het vervangen van 

lederen producten”

Ook sensibiliseren is voor de nieuwbakken 
zaakvoerder belangrijk. Daarom zal ze 
een blog bijhouden op haar website en 
sociale media. “Zo wil ik de geschiedenis en 
veelzijdigheid van kurk(leer) met de lezers 
delen en het belang van de kurkeiken voor 
onze planeet in kaart brengen. Hopelijk 
zullen anderen ook hun tips delen zodat 
we onze ecologische voetafdruk kunnen 
verkleinen en samen kunnen streven naar 
een milieubewuste levensstijl.”

www.corkessentials.com

‘Be You & petite’
één jaar later
Hoe zou het intussen zijn met Nathalie De 
Page en haar kledingwinkel ‘Be You & Petite’? 
Eén jaar geleden ontving zij ook het star-
terspakket, en ging ze ermee aan de slag.

“Het gaat eigenlijk heel goed”, zegt de immer 
enthousiaste Nathalie. “De zaken gaan goed 
en de klanten weten waarvoor ze komen.” 
Het starterspakket gaf Nathalie vorig jaar 
een goed duwtje in de rug. “Ondernemen was 
onbekend terrein voor mij. Je denkt dat je aan 
alles hebt gedacht, maar het starterspakket 
gaat daarin net dat tikkeltje verder.” 

Vooral het aangeboden financieel plan heeft 
Nathalie enorm hard op weg geholpen.  “Ik 
had helemaal geen duidelijk ondernemings-
plan opgesteld”, vertelt Nathalie al hoofd-
schuddend. “Na mijn gesprek met Sara heb ik 
even de rem gezet op de verbouwingswerken 
– het pand had ik al – en heb ik eerst een 
fatsoenlijk ondernemingsplan uitgeschreven 
én een financieel plan uitgewerkt. Daar heb 
ik heel veel aan gehad.” 

Nathalie raadt het starterspakket aan star-
tende ondernemers zeker aan. “Het pakket 
geeft je een beter zicht op ondernemen en 
wat je moet weten vooraleer je start. Zo had 
ik	bijvoorbeeld	ook	geen	flauw	idee	over	de	
opstartkosten van een eigen zaak”, lacht ze. 
“Denk je eraan een eigen zaak op te starten? 
Ga dan zeker eens langs bij Sara! Maar de 
grootste tip die ik kan geven is: blijf vooral 
jezelf en doe je eigen ding. Dan kom je er wel.” 

‘Be You & Petite’ -  Paalstraat 133

Ook starten?
Denk jij er ook aan om een zaak op te 
starten? Kom langs voor een gesprek en 
advies bij Sara Vermoere, dienst lokale 
economie,  Verbertstraat 3, (03) 680 33 35, 
sara.vermoere@schoten.be

Cork essentials in een notendop 

Nathalie
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[ BiB ]
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Liesbeth is 38 jaar, Schotenaar, mama van 
een dochtertje en gelukkig getrouwd. Ze stu-
deerde archeologie en kwam na haar opleiding 
terecht in de Erfgoedbibliotheek Hendrick 
Conscience, waar ze onder andere werkte met 
oude schoolboekjes. Haar loopbaan nam haar 
daarna verder mee naar de erfgoedsector met 
haltes bij het Gallo-Romeins museum en het 
Agentschap Onroerend Erfgoed bij de Vlaamse 
Overheid. 

Het lijkt wel alsof alle elementen van je vorige 
functies nu in één functie gegoten zijn.
“Dat klopt, mijn loopbaan is een perfecte 
aanloop geweest naar de functie als cul-
tuurbeleidscoördinator-bibliothecaris. Toen 
ik de vacature zag, heb ik dan ook niet lang 
getwijfeld om te solliciteren!”

Cultuur, erfgoed en 
bibliotheek versterken elkaar
Wat houdt je functie nu concreet in?
“Aangezien het een nieuwe functie is, ben ik 
dat zelf ook nog aan het ontdekken. Voordien 
vond je in de bib een bibliothecaris en op de 
cultuurdienst een cultuurbeleidscoördinator. 
Deze zijn nu in één gecombineerde functie ge-
goten. Concreet wil dat zeggen dat ik insta voor 
een luikje cultuur, kunstonderwijs, bibliotheek 
en erfgoed. Ik geloof dan ook oprecht dat deze 

mensen: ervaren, beleven, maken, benoemen, 
bespreken, inspireren… Ik wil er mee voor 
zorgen dat ons publiek niet alleen een cul-
tuuraanbod (boeken, muziek, voorstellingen, 
workshops…) ‘ontvangt’, maar er ook actief 
mee aan de slag gaat en zo cultuur ten volle 
beleeft. We moeten ook samen cultuur maken: 
geïntegreerd met culturele partners binnen en 
buiten de gemeente, maar ook samen met 
ons publiek.”

Je bureau staat in de mooie Braembiblio-
theek. Lees je zelf veel?
“Lezen is één van mijn hobby’s. Er zijn 
verschillende leesstijlen, en ik ben blijkbaar 
een trage lezer. Maar dat is helemaal oké, zélfs 
als bibliothecaris (lacht.) Mijn leestip van het 
moment is ‘Harry Potter: A History of Magic’. 
Het boek staat nog niet in onze bibliotheek, 
maar ik wil het toch aan iedereen aanraden. Het 
legt uit waarop de verhalen van Harry Potter 
gebaseerd zijn. Zo vond J.K. Rowling inspiratie 
in archeologische vondsten en verhalen die ze 
las in de bibliotheek.”

“Het samenspel tussen cultuur, erfgoed, crea-
 tiviteit en bibliotheek dat ik eerder aanhaalde, 
vind ik hier dus mooi in terug. Zoals je mis-
schien wel weet was J.K. Rowling vaak te 
vinden in openbare bibliotheken. Om maar 
te zeggen dat bibliotheken plekken zijn waar 
fantastische dingen tot stand kunnen komen.”

“In de bibliotheek kunnen fantastische 
dingen tot stand komen”

liesbeth Van Camp, de nieuwe cultuurbeleidscoördinator-bibliothecaris, probeert bruggen te slaan tussen de 
bib, het cultuurcentrum en erfgoed . “De bib wordt nog opener, creatiever, een plaats van ontmoeting . Bibliotheek, 
erfgoed en cultuur staan niet op zich, maar vullen elkaar aan en versterken elkaar .”

verschillende aspecten elkaar versterken. Kijk 
maar naar afgelopen Open Monumentendag: 
daar kon je genieten van een beiaardconcert in 
samenwerking met de Academie, maar je kon 
ook zelf aan de slag gaan met het zoeken naar 
spreekwoorden op de Markt of de speurneus 
in jezelf boven halen met de boekenjacht. Je 
kon deelnemen aan een aantal wedstrijden 
waarmee je een waardebon voor het Cultuur 
Centrum kon winnen. Zo kunnen bezoekers 
alle culturele diensten van de gemeente 
ontdekken.”

Met jou aan boord krijgt de bib op cultuurge-
bied een nog belangrijkere plaats in Schoten.
“Dat klopt, de stille bib waar vroeger enkel 
gefluisterd	 mocht	 worden,	 is	 een	 bladzijde	
die we al een hele tijd hebben omgeslagen. 
De functie van de bib verandert, en het is 
vandaag niet meer de stille boekerij die ze 
vroeger was. We proberen onze doelgroep te 
verruimen. Dat merk je aan de activiteiten die 
we organiseren. De bib blijft nog steeds een 
plek waar kennis wordt opgeslagen en ter 
beschikking gesteld, maar wordt ook een plek 
van inspiratie, ontdekking, waar je aan de slag 
kan gaan, creatief kan zijn…” 

Wat zijn je plannen voor Schoten?
“Ken je de uitspraak ‘cultuur is een werk-
woord’? Ik geloof heel erg dat we moeten 
inzetten op de culturele vaardigheden van 
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De nutskasten (de grijze kasten vol tech-
nische apparatuur die je wel eens op de 
hoek van de straat ziet) konden dringend 
een opfrisbeurt gebruiken. De Kunstenraad 
en Erfgoedraad werkten daarom een project 
uit om de kasten te verfraaien.

Dankzij de organisatie van een kunstwed-
strijd kreeg elke Schotense inwoner de kans 
om zijn of haar eigen kunstwerk in te zenden. 
De winnaars zien hun kunstwerk verschijnen 
op één van de zes nutskasten. 

Één van die winnaars is Nicole De Meulder. 
“Negen jaar geleden stapte mijn talentvolle 
dochter Tara op 18-jarige leeftijd uit het leven. 
Iets wat geen enkele ouder, broer of zus 
wenst mee te maken”, vertelt ze.

“Bij het zien van de wedstrijd ging ik op zoek 
tussen haar werken. Ze had immers kunst- en 
binnenhuisarchitectuur gestudeerd. Tussen 
de vele werken vond ik er twee terug die 
wel in aanmerking konden komen. Enerzijds 
haar eindwerk, waarvoor ze nog examen 
diende af te leggen. Anderzijds een werk 
dat ze gemaakt had op de tekenacademie 
van Schoten.”

Het laatste werk werd gekozen als één 
van de winnaars. “Tara zelf zou wellicht 
niets ingestuurd hebben, want zij was erg 
perfectionistisch ingesteld. Zo zie je maar 
dat iets wat in jouw ogen niet perfect is, dit 
wel voor anderen kan zijn. De boodschap: 
geef niet op en als je het niet meer ziet 
zitten, praat erover.” 

Het kunstwerk van Tara is te zien op de 
kunstkast op het kruispunt van de Villerslei 
en de Lindenlei. 

‘Van a vijf’ winnaar 
beiaardwedstrijd
De beiaard op het Marktplein (boven het 
huidige Belfius-kantoor) is gedigitaliseerd. 
Hierdoor kunnen de klokken vanaf een 
computer of smartphone bestuurd worden. En 
kunnen er dus nieuwe deuntjes geprogram-
meerd worden. 

Dankzij de wedstrijd ‘Te Elfder Ure’ kreeg elke 
Schotense componist, of leerling/leerkracht 
aan de Academie Schoten, de kans om een 
eigen beiaardnummer te componeren. De 
opdracht: een sprankelende melodie maken 
met behulp van slechts tien tonen. Resultaat: 
instrumentale composities van ongeveer 40 
seconden. De winnaar van deze wedstrijd 
is de compositie, ‘Van a vijf ’ van Wim Rotty.

wie is wim rotty?
“Sinds september 2008 leer ik doedelzak 
spelen aan de academie te Schoten”, vertelt 
hij. “Met enkele leerlingen van de academie 
en andere enthousiaste doedelzakspelers 
besloten we in de zomer van 2010 regelmatig 
samen te spelen. We vonden een vaste stek 
in de scoutslokalen van de 62e Master Van 
Bladel te Schoten. De “kleine kornemuze” 
was geboren. Tot op heden spelen we, met 
wisselende bezetting, nog steeds samen en 
treden we hier en daar op.”

Enkele weken geleden zag Wim de aankon-
diging van de beiaardwedstrijd. “Onmiddellijk 
besloot ik om enkele melodieën te bedenken”, 
vertelt hij. “Het is een vrolijke melodie 
geworden en uiteraard vind ik het leuk dat 
mijn compositie elke dag weerklinkt in het 
centrum van Schoten.” 

‘Van a vijf’ is nog tot begin december elke dag 
om 11 uur op de beiaard te horen. 

Herrezen 'the party' 
zoekt Schotens talent
Lijkt het je wat om met vier topmuzikanten 
samen te werken om een eeuwenoud, 
befaamd werk te brengen voor de Schote-
naren? Voor een gelegenheidskoor zoeken 
we nog Schotens zangtalent. 

Even terug in de tijd: rond 1860 maakte 
een groep muzikanten furore in Engeland. 
Het ensemble dat zich The Party noemde, 
trad zowat elke avond op met harmonium, 
contrabas, viool en sopraan en had veel suc-
ces. Vandaag herrijst ‘The Party’, onder leiding 
van Bart Rodyns met een nieuw gezelschap, 
maar met dezelfde instrumenten.  

Het ensemble, dat zich spiegelt aan ‘The 
Party’ van de negentiende eeuw, speelt 
enkele hoogtepunten uit de Matteüspassie, 
de bekende compositie van Bach die het lij-
dens- en sterfverhaal van Jezus vertelt zoals 
geschreven in het Evangelie. In 65 minuten 
neemt het virtuoze viertal je mee door het 
verhaal in aria’s en koralen, gezongen door 
een Schotens gelegenheidskoor.

Gelegenheidskoor
Voor dat gelegenheidskoor zoekt The Party 
nog naar Schotens zangtalent. Onder be-
geleiding van docenten van de Academie 
studeert het koor de vijf koralen in en krijgt 
het ook nog vijf masterclasses, gegeven door 
topmuzikant Bart Rodyns. Wil je meedoen? 
Schrijf je in voor de auditie via www.schoten.
be/academie/theparty. Die vindt plaats op 
zaterdag 16 november 2019.

THE PArTY PrEEKT DE PASSIE
Zondag 15 maart 2020 om 14u en om 17u 
in de Sint-Cordulakerk. 
Tickets en info via www.ccschoten.be. 

[ cultuur ]

Artistiek eerbetoon aan 
overleden tara

Zing jij binnenkort mee in dit eeuwenoud project?Mama Nicole bij het kunstwerk van haar dochter. Een fiere Wim Rotty bij de beiaard.
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[ Straffe Schotenaar ]
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“Al van zolang ik mij kan herinneren, ging ik 
met mijn gezin skiën in de paasvakantie. De 
sneeuwsport heeft er dus altijd al wel wat inge-
zeten”, vertelt Sebbe. “Als jonge knaap vond ik 
skaten en snowboarden supercool. Toen ik acht 
jaar was nam ik deel aan een snowboardkamp 
in Casablanca, ’s-Gravenwezel. Toen had ik de 
microbe pas echt te pakken.”

En die liet hem niet meer los. Hij volgde 
nog meer lessen en werd beter en beter in 
het snowboarden. “België is natuurlijk een 
atypisch land voor sneeuwsport”, lacht Sebbe. 
“Misschien wilde ik het juist eens zo hard 
omdat ik het hier in België niet had.”  

In het derde middelbaar, Sebbe is dan 14 jaar, 
schakelt hij over naar de topsportschool in 
Wilrijk. “Het feit dat ik naar de topsportschool 
kon gaan, heeft me enorm geholpen”, vertelt 
Sebbe. “Ik heb mijn diploma kunnen halen, 
maar heb toch genoeg tijd kunnen spenderen 
in de bergen om te oefenen.” En dat wierp 
zijn vruchten af, want al snel wordt Sebbe 
opgemerkt	 door	 de	 Federatie	 Sneeuwsport	
Vlaanderen, waar onder andere ook topsnow-
boarder en landgenoot Seppe Smits door 
vertegenwoordigd wordt.

niets moet
“Wat mij zo hard aanspreekt aan het snow-
boarden is de hele charme en levensstijl 
errond. Chillen met je vrienden in de bergen, de 
vrijheid, de natuur. Alle snowboarders hebben 
dezelfde instelling, zo worden er automatisch 
vriendschappen gevormd. Niets moet, alles 
mag. Er zijn geen regels. Je probeert gewoon 
zo goed mogelijk te worden in wat je doet.” 

Dat klinkt allemaal heel ontspannen, maar 
toch is er een competitief kantje aan De Buck. 
“De adrenalinedrempel probeer ik steevast te 
verleggen. Ik probeer altijd een nieuwe truc 
te leren, iets wat iemand anders niet kan. 
Ik ben heel competitief en wil gewoon alle 
wedstrijden winnen. Het snowboarden wil en 
moet ik gewoon zo goed mogelijk beheersen.” 
Tijdens wedstrijden zijn het de trucs en de 
uitvoering ervan die bepalen hoeveel punten 
je krijgt en of je wint. 

Ik leef van mijn sport, 
maar ook voor mijn sport .

Sponsors maken het waar
“Een heel andere kant aan het snowboarden, 
die dan weer totaal niet competitief is, is het 
maken van films met je sponsors”, vertelt 
Sebbe. “Voor die films hoef je niet noodzakelijk 
de zotste trucs uit de kast te halen, het gaat 
meer om het bredere snowboarden. Zo ben ik 
nog niet zo lang geleden een berg afgedaald 
waar nog nooit eerder iemand geweest was. 
Pure vrijheid.” 

Hij wijst naar zijn t-shirt: “Zelf word ik gespon-
sord door DC, een bekend snowboardmerk, 
door de energiedrank Monster en automerk 
Toyota.” Of hij dan een ‘influencer’ is? “Ik 
hoop van niet!”

“Mijn sponsors betalen mijn trips en materiaal. 
Daar leeft een snowboarder van, meer dan van 
zijn gewonnen wedstrijden. Ik leef van mijn 
sport, maar ook voor mijn sport.” 

Op zoek naar sneeuw
“Tijdens de winter leef ik zo goed als uit mijn 
koffer”, lacht Sebbe. “Van de ene piste naar de 
andere!” Tijdens de zomermaanden komt hij al 

eens vaker naar huis. “Maar ook dan probeer 
ik vakanties in te plannen. Naar de zon, om 
te ontdooien!” 

Dit najaar begint het wintersportseizoen weer 
op volle toeren te draaien. “In september ging 
ik ‘opwarmen’ in Nieuw-Zeeland, maar deze 
maand begint het hoogseizoen in Europa en 
kan je mij vinden in Oostenrijk en Zwitserland.” 
Van Nieuw-Zeeland naar Europa, en dit 
voorjaar snowboardde hij nog in Argentinië en 
Chili: je zou bijna denken dat De Buck in een 
permanente staat van jetlag leeft. “Nee hoor, 
ik val gelukkig overal snel in slaap.”

De vrijheid, de natuur . 
niets moet, alles mag .

Olympische Spelen
“De Olympische Spelen zijn er weer over drie 
jaar. Dat is nog heel ver weg en er kan nog 
veel gebeuren, maar het is wel mijn bedoe-
ling om mezelf te kwalificeren”, zegt Sebbe 
vastbesloten. De Winterspelen gaan door in 
Peking, China, in 2022. “Ook weer een speciaal 
land, met grote bergen”, lacht Sebbe.

Het zal voor Sebbe De Buck niet de eerste 
keer zijn dat hij deelneemt aan de Olympische 
Winterspelen. In 2018 nam hij ook al deel in 
Korea, mét gebroken pols. “De Olympische 
Spelen hebben dan wel een klinkende naam”, 
vertelt Sebbe, “Maar in de snowboardwereld 
is het niet de belangrijkste wedstrijd. Dat zijn 
vooral de X-Games in Aspen en de US Open.” 
De Olympische Winterspelen zijn vooral op 
een ander gebied belangrijk, vertelt De Buck. 
“Het is een heel grote wedstrijd die wereldwijd 
bekeken wordt door miljoenen mensen en dat 
levert weer kansen op voor sponsoring.”

Dromen waarmaken
“Wat voor mij echt het belangrijkste is, is dat 
ik mijn dromen waargemaakt heb”, glimlacht 
Sebbe. “Als kind wou ik professioneel snow-
boarder worden. Elke dag snowboarden, is het 
liefste wat ik wou. Het feit dat ik dat nu kan 
doen, geeft mij een onbeschrijfelijk gevoel. 
Voor mij is dat nog zotter dan het winnen 
van al die belangrijke wedstrijden”, besluit hij. 

Sebbe De Buck, 24 jaar
WK: 8e plaats
Wereldtop snowboard
50 000 volgers instagram
www.instagram.com/Sebbedebuck/
teambelgium.be/nl/atleet/Sebbe-De-Buck-995
nl.wikipedia.org/wiki/Sebbe_De_Buck

“Ik leef mijn droom: wat een vrijheid”
topsnowboarder Sebbe De Buck (24) ziet de wereld vanop zijn board
Het is weinigen gegeven: van je hobby je beroep maken, en er nog eens steengoed 
in zijn ook . Sebbe De Buck groeide op in Schoten maar droomde van de bergen 
en snowboarden . “Als kind had ik de microbe al te pakken . Het zit in mijn DnA .”
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[ moBiliteit ]

Deelfietsenproject 
wordt uitgebreid
Binnenkort neem je op nog meer plaatsen de 
Mobit-deelfiets. Na een succesvolle lancering 
in mei dit jaar en heel wat afgelegde kilo-
meters, besloot het gemeentebestuur extra 
dropzones te voorzien in onze gemeente. Zo 
neem je nog makkelijker de deelfiets! 
•	 Deuzeldlaan	–	Boekenborglei
•	 Wijk	De	Lek	–	bushalte	Borgeindstraat
•	 Rondpunt	Kasteeldreef
•	 Geuzenvelden
•	 Ontspanningslokaal	Schijnpark
De gemeente werkt samen met Mobit voor dit 
deelfietsenproject. De Mobit-fietsen herken 
je aan hun felgroene kleur. Download de app, 
registreer jezelf en fietsen maar! 

Dropzones niet verplicht
Het gemeentebestuur krijgt veel vragen 
over Mobit-fietsen die ‘zomaar in het 
straatbeeld staan’ en niet teruggebracht 
werden naar een dropzone. 

Wanneer je een deelfiets gebruikt, hoef je 
deze niet per definitie achter te laten in een 
dropzone. Je mag je fiets eender waar binnen 
de operationele zone* parkeren, ook op de 
stoep of op een parking waar het andere 
mensen niet hindert. Hiervoor betaal je wel 
een toeslag. Wanneer je je fiets terug ach-
terlaat in een dropzone, is dat niet het geval. 

Je mag met je fiets ook buiten de ope-
rationele zone fietsen, en hem daar ook 
achterlaten, maar daarvoor betaal je een 
hogere toeslag.  Ritten met de deelfiets 
kunnen ook gepauzeerd worden. Als je dus 
een fiets in je straat ziet staan, kan het zijn 
dat er iemand bij je buren op koffieklets is! 

Hoe geraken de fietsen 
terug naar de dropzones?
Gebruikers van de deelfietsen zien in de app 
deze achtergelaten fietsen als ‘bonusfietsen’. 
Wanneer ze deze fiets gebruiken en/of weer 
in een dropzone zetten, krijgen ze coupons 
voor gratis ritten. Mobit rijdt zelf ook regel-
matig rond om de deelfietsen te herverdelen. 

*Schoten, Brasschaat en alle districten van Antwerpen

Bij elke groeischeut een nieuwe fiets kopen is 
voor veel ouders niet haalbaar. Daarom neemt 
de gemeente, samen met IGEAN en Selab, 
‘fietsbibliotheek’ Op Wielekes onder de arm. 
Bij Op Wielekes leen je een kinderfiets. 

Wie lid wordt, heeft altijd toegang tot een goede 
en kwalitatieve kinderfiets op maat. Gedaan 
dus met het stockeren van verschillende 
tussenmodelletjes in de gang of garage! Bij 
Voor 40 euro lidgeld per jaar ruil je de te klein 
geworden kinderfiets gewoon om voor een 
groter exemplaar, wanneer dat nodig is. 

Hoe het werkt
De fietsbibliotheek is een eenvoudige en 
goedkope oplossing voor kinderen van 2 tot 
12 jaar. Wie inschrijft bij Op Wielekes kan in het 
magazijn kiezen uit een aanbod van degelijke 
kinderfietsen. Het magazijn bevindt zich in 
het oude voetballokaal in het gemeentepark 
(Kasteeldreef 61). Na het tekenen van je 

kinderdeelfietsen? 
Dat loopt Op wielekes
kinderen groeien als kolen . Ze groeien aan 
sneltempo uit hun kleren, schoenen en dan 
komt daar ook nog eens het speelgoed en de 
fiets bij . na de speel-o-theek komt er nu ook 
een fiets-o-theek in Schoten: Op wielekes!

contract kiest je kind meteen een fiets. Wordt 
de fiets te klein, dan wissel je hem gewoon om 
voor een groter model. Bij elke wissel krijgt de 
fiets een grondige onderhoudsbeurt, klaar om 
opnieuw dienst te doen!

www.opwielekes.wordpress.com
www.schoten.be/opwielekes

kinderfiets 
op overschot?
Staat die fiets met zijwieltjes al jaren in de 
weg? Wou je deze sparen voor je kleinkinderen, 
maar besloot je dochter of zoon om liever 
twintig katten te adopteren? Doneer de fiets 
dan aan Op Wielekes en maak er andere 
kinderen gelukkig mee! 

Wie een kinderfietsje schenkt, mag zelf een 
jaar gratis gebruik maken van de fiets-o-theek.
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[ BoS ]

Goed nieuws voor alle speelvogels: ravotten 
is niet enkel leuk, maar ook nog eens nuttig! 
Uit onderzoek blijkt dat de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van kinderen die 
vaak in het bos en de natuur spelen beter is 
dan die van hun leeftijdgenootjes die minder 
buiten spelen. Zo hebben ze minder last van 
overgewicht en luchtwegeninfecties, ontwik-
kelen ze een betere motoriek en hebben ze 
meer uithoudingsvermogen. En dat terwijl de 
schrik om ziek te worden ons soms binnen 
houdt… 

Speelzones
Begint het al te kriebelen? Ravotten in het bos 
mag in de daarvoor afgebakende speelzones. 
Speelzones zijn stukken natuurreservaat of 
bos waar kinderen, jongeren en hun bege-
leiders vrij kunnen spelen en daarbij ook de 

week van het Bos: speel, ravot en ontdek 
leer de speelbossen in Schoten kennen

Van 13 tot en met 20 oktober staat de week van het Bos opnieuw in het teken 
van ravotten . Denk maar aan kampen bouwen, groene knieën en de geur van 
gras . maar ook: in bomen klimmen, over beken springen en rollen in het zand 
tot je ‘zo zwart als een hoge hoed bent’ . want buiten spelen is belangrijk!

Speciaal bord
Dit bord duidt een permanente speelzone aan. 
Enkel min 18-jarigen en hun begeleiders of het 
jeugdwerk mogen de paden verlaten.
Kampen bouwen met takken en touwenpar-
cours tot 1 meter hoogte zijn toegelaten.
Je moet de speelzone achteraf in oorspronke-
lijke staat terugbrengen.
Toegankelijk van 8u tot 22u.

paden mogen verlaten. Je mag er vrijwel alles, 
zolang je het bos maar in zijn oorspronkelijke 
staat terugbrengt. 

In Schoten zijn er maar liefst acht officiële 
speelbossen waar je naar hartenlust kan ravot-
ten. Je herkent ze aan het wit-groene bord 
met ‘speelzone’. 
•	 Speelbos	Cogelspark
•	 Speelbos	Zurkelbos
•	 Speelbos	Park
•	 Speelveld	Veerhuizen
•	 Speelbos	Zeurt
•	 Speelbos	Peerdsbos
•	 Speelbos	Molenbaan
•	 Speelbos	Elshout

Een interactieve kaart van alle speelbossen 
en speeltuinen vind je op www.schoten.be/
jeugdruimte.

park Vordenstein 
wint prestigieuze 
Green Flag Award
In Park Vordenstein wappert een nieuwe 
groene	 vlag.	 De	 internationale	 Green	 Flag	
Award erkent en beloont parken en groene 
ruimten die duurzaam beheerd worden. Het 
is een internationale erkenning, die in 1996 
in het Verenigd Koninkrijk werd gelanceerd en 
ondertussen wereldwijd een vaste waarde is. 

Regiobeheerder Wim De Maeyer is dan ook in 
de wolken met deze prijs: “We hebben deze 
award binnengehaald dankzij het harde werk 
van een heel tof team van groenarbeiders, 
bijgestaan door een fantastische groep vrijwil-
ligers. Zeker als je dat nog eens combineert 
met de hulp van een sociale werkplaats, een 
aannemer met gemotiveerde medewerkers 

en een paar losse contacten met jongeren 
die moeite hebben met reguliere werkdruk. 

Ook de jongens van de bijzondere beroeps-
school KOCA en hun begeleider komen ons 
tijdens het schooljaar wekelijks een dagje 
bijstaan en de mensen met een langdurig 
traject van verslavingszorg van het Stuiven-

bergziekenhuis steken een dag per maand de 
handen uit de mouwen. De inspanningen van 
al deze mensen vloeien harmonieus in elkaar 
en dat zie je, ruik je en voel je in heel het park.” 

Park Vordenstein is dus met vlag en wimpel 
geslaagd: een echt park met aandacht voor 
natuur en mens.

infoSchotenoktober
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[ infraStructuur ]

Hoe wordt Schoten de volgende fietsgemeente?
Geef je mening over onze fietsinfrastructuur!

De gebouwen passen binnen de eerder 
afgeleverde verkavelingsvergunning en de 
daarbij horende voorschriften. Conform deze 
krijtlijnen zetten de ontwerpen in op:
•	 Levenslang	wonen	met	een	grote	diversiteit	

aan appartementen met zowel 1, 2 als 3 
slaapkamers.

•	 Duurzaam	 wonen	 met	 energiezuinige	 ap-
partementen, groendaken, zonnepanelen, 
recuperatie van regenwater…

•	 Een	autoluwe	woonomgeving	zonder	door-
gaand verkeer, met fiets- en wandelwegen 

Laat je stem horen en vul snel de fietsen-
quête in op www.fietsgemeente.be. Zo help 
je ons misschien aan de prestigieuze titel 
‘Fietsgemeente	 2020’	 en	 een	 fijne	 geldprijs	
om onze fietsinfrastructuur nog te verbeteren. 
En winnen we niet? Dan is de feedback die we 
ontvangen erg welkom om mee aan de slag 
te gaan, zodat we in de toekomst misschien 
wel winnen. 

De uiteindelijke winnaars worden bekend 
gemaakt	op	het	Fietscongres	op	26	mei	2020.	

Vind jij het fantastisch fietsen in onze gemeente, of zie jij toch nog enkele 
verbeterpunten? De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert een grootscha-
lige enquête waarin ze op zoek gaan naar de gemeente of stad met de beste 
fietsinfrastructuur van Vlaanderen . 

een greep uit onze recente 
fietsprojecten
•	 Heraanleg	 van	 fietspaden	 in	 de	 Eduard	

Steursstraat, Borgeindstraat, Brechtsebaan.
•	 Fietssuggestiestroken	nabij	de	middelbare	
schoolomgeving	 in	de	Victor	Frislei.

•	 Start	 van	 de	 voorbereidende	 werken	 voor	
het fietspad in de Botermelkbaan.

•	 Permanente	 bewegwijzering	 van	 het	
verkeersbrevet ‘superfietser’.

•	 Het	deelfietsensysteem	van	Mobit.
•	 Lessenreeks	 ‘Leren	 fietsen	 voor	 volwas-

senen’.
•	 Opstart	van	het	kinderdeelfietsenproject	‘Op	

Wielekes’.
•	 Oplaadlockers	 voor	 elektrische	 fietsen	 in	

LDC Cogelshof.

en ondergrondse parkeerplaatsen voor 
bewoners en een aantal bovengrondse 
publieke bezoekersparkings.

•	 Een	 kwalitatieve	 open	 en	 groene	 verblijfs-
ruimte voor de bewoners en de buurt, met 
onder andere een nieuwe speeltuin en 
ligweide.

De architectuur van beide gebouwen is 
modern en strak. Alle appartementen zijn 
voorzien van ruime terrassen en hebben 
veel lichtinval.

De goedkeuring van de omgevingsver-
gunning voor deze twee gebouwen aan 
de Zaatstraat is het startschot voor de 
ontwikkeling van een nieuwe duurzame 
thuis voor jong en oud, in een groene en 
aangename omgeving in het centrum 
van Schoten. Verwacht wordt dat rond 
de zomer van 2020 kan gestart worden 
met de werken. Rond die periode zal 
wellicht ook de omgevingsvergunning 
voor de overige gebouwen op de site 
ingediend worden.

Groen licht voor ‘wonen aan de Vaart’
Het schepencollege keurde de omgevingsvergunning voor twee nieuwe gebouwen aan de Zaatstraat goed . Dit 
zijn de eerste twee gebouwen die worden gerealiseerd in de nieuwe verkaveling ‘wonen aan de Vaart’, in het 
binnengebied tussen de Zaatstraat, theofiel Van Cauwenberghslei, kruispadstraat en Fluitbergstraat .

Enkele 3D-beelden van de toekomstige gebouwen.

infoSchotenoktober
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[ WegenWerKen ]
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Octopuspaal? 
Voet van het pedaal!
De octopuspalen heb je vast al wel eens 
gezien. De vrolijke paars-gele palen met 
bovenaan een octopus staan in heel Vlaan-
deren aan scholen. Het herkenbaar symbool 
maakt bestuurders erop attent dat ze een 
school naderen en hun rijgedrag moeten 
aanpassen. In een schoolomgeving mag 
je maar 30 kilometer per uur rijden. Sinds 
kort hebben alle Schotense basisscholen 
een octopuspaal aan iedere ingang. In 
totaal kwamen er maar liefst 18 nieuwe 
accentpalen bij. Pas jij je snelheid aan als je 
de octopuspaal ziet? Zo werken we samen 
aan een veiligere schoolomgeving. 

In september ging fase 1 van start. Tijdens 
deze fase wordt gewerkt van iets voorbij het 
kruispunt Kruiningenstraat tot net voorbij het 
opleidingencenter van VDAB. De Metropool-
straat is volledig afgesloten voor het verkeer. 

Het doorgaand verkeer volgt een omleiding via 
de	brug	van	de	Houtlaan,	Bisschoppenhoflaan	
en	 brug	 van	 den	 Azijn.	 Fietsers	 kunnen	 de	
werfzone passeren via een tijdelijke weg 
richting de Liebiglaan. Deze fase duurt tot 
eind dit jaar.

Begin 2020 start fase 2 van de werken. Lees 
er meer over in de Info Schoten van december. 

De Toekomstlaan werd al grondig aangepakt. 
In de laatste fase wordt er gewerkt in de 
Straalstraat tussen Toekomstlaan en Vaartkaai. 
Die werken duren tot het einde van dit jaar. De 
aannemer legt een gescheiden rioleringsstel-
sel aan en vernieuwt daarna de weg in asfalt. 
De rijweg van de Straalstraat wordt 6,80 meter 
breed, inclusief goten. Dat kan vanaf begin 
2020 worden ingereden. 

Vanaf 14 oktober tot en met 15 november 
start fase 4 van de werken. Het fietspad wordt 
hersteld en de Elshoutbaan wordt enkelrichting 
van Schoten naar Brasschaat. Omleiding via 
Elshoutbaan, Miksebaan, Bredabaan, Sint-
Jobsesteenweg, Beukenlei en Brechtsebaan.

Voetgangers en fietsers
Aan de zijde van de bebouwing komt een 
nieuw, breder voetpad in betonstraatstenen. 
Aan de overkant komt een dubbelrichtings-
fietspad van 2,50 meter in roodbruine asfalt. 

Aan het nieuwe fietspad komt ook nieuwe 
verlichting. Tussen het fietspad en de rijweg ligt 

een schrikstrook van 1,20 meter. Zo creëren we 
een veiligere situatie voor de fietsers.

Verkeer
Het verkeer wordt omgeleid via Toekomstlaan, 
Jozef Cogelslei, Metropoolstraat en Vaartkaai. 
Fietsers	 worden	 omgeleid	 via	 Vaartkaai,	
Metropoolstraat en Pletterijstraat.

Aquafin startte begin maart al aan de weg- en rioleringswerken in de toekomstlaan en Straalstraat . De werken 
duren ongeveer tot begin 2020 en verlopen in drie verschillende fasen . Fase een en twee zijn netjes afgerond 
en ondertussen zijn de werken aan fase drie ook net van start gegaan . 

laatste fase werken toekomstlaan

DWARSPROFIEL 1

LEGENDE

STRAALSTRAAT 
(TUSSEN TOEKOMSTLAAN EN VAARTKAAI)

definitief ontwerp

Verbreding Albertkanaal: 
metropoolstraat afgesloten
In het kader van de capaciteitsverhoging 
van het Albertkanaal investeert De Vlaamse 
waterweg nv in het verbreden van het 
kanaal en verhogen van de bruggen . Het 
Albertkanaal wordt verbreed en verdiept, en 
de oevers worden aangepast . 

elshoutbaan
Pidpa	 en	 Fluvius	 voeren	 nog	 tot	 en	 met	
vrijdag 13 december 2019 werken uit in 
de Elshoutbaan. De waterleiding onder het 
fietspad wordt er vervangen en ook de oude 
elektriciteits- en gasmeters worden vervangen 
door nieuwe digitale meters. 

Een technische tekening van de vernieuwde straat.
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Verkeerslichten 
Hoogmolenbrug
Op woensdag 28 augustus werden er 
opnieuw wijzigingen doorgevoerd aan 
de afstelling van de verkeerslichten op 
het kruispunt van de Deurnesteenweg/
Merksemse baan met de Bisschoppenhof-
laan. Door deze aanpassingen zouden de 
files aan deze lichten gevoelig moeten 
verminderen. 

De belangrijkste aanpassing is de toevoeging 
van een aparte groenfase voor het verkeer 
dat komende van de Hoogmolenburg linksaf 
wil slaan richting Wijnegem/Wommelgem. 
Verder zal de groentijd voor de verschillende 
takken van het kruispunt evenwichtiger 
verdeeld worden en zal het voor fietsers 
makkelijker worden om de Bisschoppen-
hoflaan	 in	 een	 keer	 over	 te	 steken	 richting	
Deurnesteenweg.

Verkeerslichten 
brug 13 blijven
Tijdens de werken aan brug 12 Botermelk-
baan werden er tijdelijke verkeerslichten 
geplaatst aan brug 13, ietsje verder aan de 
Bloemendaallaan. Dit om de verkeersstroom 
beter te regelen op de smalle brug. Het ge-
meentebestuur evalueerde deze maatregel 
positief en kreeg ook overwegend positieve 
reacties. Het college van burgemeester en 
schepenen besloot daarom om bij wijze van 
proefproject de verkeerslichten aan brug 13 
te laten staan tot aan de kerstvakantie. 

Op vraag van de buurtbewoners zijn wel 
enkele zaken aangepast. Zo doen de lichten 
aan ‘spitsbegeleiding’, wat wil zeggen dat ze 
’s ochtends van 7u tot 9u en ’s avonds van 
15u tot 19u het verkeer regelen. De overige 
tijd en ’s nachts staan ze op knipperstand, 
en zijn de gewone voorrangsregels van de 
aanwezige verkeersborden van kracht. Na 
deze proefperiode wordt er opnieuw een 
evaluatie gemaakt. 

De laatste stand van zaken lees je steeds 
op www.schoten.be/wegenwerken.

De eerste stappen richting een veiligere 
fietsroute tussen Brasschaat, Schoten en 
’s-Gravenwezel zijn gezet! De aannemer 
startte eind september met het rooien van 
de bomen op de Botermelkbaan. De aanleg 
van de fietspaden kan jammer genoeg niet 
zonder het verlies van zo’n vierhonderd bomen. 
De noodzakelijke kap van deze bomen werd 
financieel gecompenseerd door een bijdrage 
aan het boscompensatiefonds. De gemeente 
betaalde hiervoor ongeveer 9500 euro. Bij-
komend wordt gekeken naar terreinen in de 
gemeente waar ook effectief nieuwe bomen 
aangeplant kunnen worden.

Nog dit jaar wordt ook al een groot deel van 
de riolering aangelegd waarna begin 2020 ver-
schillende	nutsmaatschappijen	zoals	Fluvius	
en Pidpa nieuwe kabels en leidingen trekken 
voor de bewoners van de Botermelkbaan. Zij 
hebben wellicht werk tot mei 2021.

Tijdens deze fase kan het verkeer steeds in 
twee richtingen de Botermelkbaan blijven 
gebruiken. Ter hoogte van de werfzone(s) 
zal het verkeer wel beurtelings de werfzone 

moeten passeren. Dit wordt geregeld door 
tijdelijke verkeerslichten. Hou dus rekening 
met hinder. De doodlopende straten ten 
noorden van de Botermelkbaan blijven steeds 
bereikbaar, de andere zijstraten zouden 
mogelijk korte tijd afgesloten kunnen zijn, 
maar via een korte omleiding blijft ook daar 
elke woning bereikbaar. 

Verdere tijdslijn
Midden 2021 start de aanleg van de fietspaden 
en worden ook de kruispunten met de 
Wezelsebaan, Alice Nahonlei en Dennenlei 
aangepakt en veiliger gemaakt voor fietsers. De 
Wezelsebaan zal je met de wagen niet langer 
vanuit de Botermelkbaan kunnen inrijden, en 
uitrijden kan enkel nog richting ’s-Gravenwezel. 
Dit	 zorgt	 voor	minder	 conflicten	met	fietsers.	
Aan de Alice Nahonlei komen dan weer 
verkeerslichten en ter hoogte van de Dennenlei 
komt een middeneiland waardoor fietsers in 
twee bewegingen kunnen oversteken. Over 
deze fase volgt later meer concrete info. 

www.schoten.be/botermelkbaan

werken voor een veiligere 
Botermelkbaan van start 
Ook de nutsinfrastructuur wordt vernieuwd
Binnenkort fietsen we naar hartenlust op een veilige Botermelkbaan met 
gescheiden fietspaden . maar voordat het zover is, moeten we eerst nog door 
een lange periode van hinder . 

Gedaan met deze gevaarlijke toestanden op de Botermelkbaan.
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Gebruikte producten
•	 Oogschaduw	 in	kleuren	zwart	en	bruin	
•	 Zwart	oogpotlood
•	 Optioneel:	wimperlijm	en	decoratie	zoals	glitter	of	studs

‘Smokey eye’
Maak je ooglid met een oogpotlood zwart en veeg het uit rond 
je ogen. Poeder het oogpotlood af met zwarte oogschaduw. 
Maak de rand van de zwarte oogschaduw minder opvallend 
door er een bruine kleur over te zetten. Veeg mooi uit voor 
een geleidelijke overgang. 

Schedel 
Teken voorzichtig met je oogpotlood een vorm die je mooi vindt 
van bovenaan je jukbeenderen, tot aan je mond. Je kan deze 
wat afbuigen zodat de tekening in combinatie met je ogen net 
op een doodshoofd lijkt. Tevreden over de vorm? 
Maak de lijn iets dikker en veeg ze net zoals aan je ogen uit. 
Ook hier kan je vervolgens het oogpotlood afwerken met zwarte 
schaduw, en de overgang zachter maken met een bruine kleur.

neus 
Bijna klaar! Maar, die neus ziet er toch nog zeer menselijk uit. 
Teken op je linker neusvleugel een ‘d’, op je rechter neusvleugel 
een ‘b’. Teken deze zo dat de twee ‘beentjes’ evenwijdig naar 
boven lopen op je neusbrug. Verbind ze vervolgens onderaan, 
in de helft en kleur in

mond
Maak je lippen wat zwart met het oogpotlood en trek hiermee 
korte lijntjes naar boven en onder, om de illusie van tanden 
te scheppen. Maak een fijn penseeltje of borsteltje zwart met 
het oogpotlood. Dat maakt het tekenen gemakkelijker en fijner. 

Versiering
Als extraatje kan je nog versiering aanbrengen. Je kan een 
wattenstaafje zwart maken met het oogpotlood of oogschaduw 
en bolletjes tekenen, je kan hartjes maken, een tekening op de 
kin zetten... Kelly heeft kleine diamantjes op haar voorhoofd 
en Tony kreeg twee studs opgekleefd. Dit kan je doen met 
behulp van specifieke huidlijm (zoals prosaide), maar ook met 
gewone wimperlijm. 

klaar! 
Ga er mee naar de Halloweenmarkt en jaag jong en oud de 
stuipen op het lijf! Trek selfies, post ze online en tag ons, of 
gebruik #Schoten of #Liglinister. Veel plezier!

Halloweenmarkt: donderdag 31 oktober vanaf 16u op de Markt.

In 5 stappen naar griezelige Halloween make-up
 

Brrrr, Halloween! Ben jij er al klaar voor? De redactie nodigde lissa van liglinister uit om kelly en tony een griezelige 
make-over te geven . Benieuwd hoe ze tewerk ging? Ontdek in vijf gemakkelijke stappen hoe je je vrienden, familie 
of buren laat schrikken, en de show steelt op de Halloweenmarkt!

1
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5
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[ veiligheid ]

“De job als noodplanningscoördinator is een 
nieuwe uitdaging in mijn carrière”, zegt Jo die 
in Wommelgem woont. “Ik heb 21 jaar op de 
spoeddienst in het Stuivenberg ziekenhuis 
gewerkt. Tijdens deze periode werkte ik een 
zestal jaren als adjunct federaal gezondheids-
inspecteur	(FGI)	bij	de	FOD	Volksgezondheid.	
Drie jaar geleden ben ik teruggekeerd naar de 
spoedgevallendienst als hoofdverpleegkun-
dige. Daar werkte ik sinds 2006 mee aan het 
intern noodplan van het ziekenhuis en ook bij 
de	FOD	Volksgezondheid	werd	ik	ingeschakeld	
bij elke  afkondiging van een rampenplan in 
de provincie om de medische coördinatie mee 
op te nemen. Zo is de link met ‘veiligheid’ er 
gekomen.” 

Op alles voorbereid zijn
Zijn	 job	 bij	 de	 FOD	 Volksgezondheid	 opende	
de deur naar een nieuwe uitdaging. “Door de 

FGI	 is	 mijn	 interesse	 in	 noodplanning	 alleen	
maar toegenomen”, zegt Jo. “Je moet op alles 
voorbereid zijn. Ik herinner me nog altijd een 
ongeval in Ranst met Russische jongeren, zo’n 
zes jaar geleden. Er waren toen veel slachtof-
fers, waaronder ook een aantal kinderen. Zoiets 
vergeet je nooit.”

Vooral preventief
Als intergemeentelijke noodplanningscoördi-
nator zal Jo vooral preventief werk verrichten. 
“Hopelijk zal mijn werk nooit in de praktijk 
worden toegepast. Maar het is belangrijk dat 
we als gemeente voorbereid zijn. Dat doen 
we door draaiboeken te maken, oefeningen 
te doen, noodplannen bij te sturen en actueel 
te houden en de burgemeester en de collega’s 
van Integrale Veiligheid te adviseren. Zo geef ik 
bijvoorbeeld mijn advies bij grote evenemen-
ten, zoals binnenkort de Halloweenmarkt en 

Van pleister op de wonde naar preventie
Verpleegkundige wordt noodplanningscoördinator
Sinds 1 september 2019 is Jo De Decker (43) aan de slag als intergemeentelijke 
noodplanningscoördinator . “Ik zal de noodplanning  (het vroegere gemeentelijke 
rampenplan) van Schoten, Schilde, Zandhoven en ranst bekijken en zorgen 
dat deze altijd actueel blijft”, zegt Jo . Zijn ervaring als verpleegkundige en als 
adjunct - gezondheidsinspecteur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezond-
heid komt zijn nieuwe uitdaging alleen maar ten goede . 

Schoten Schol. Bij grote incidenten, waarbij 
mensen moeten worden geëvacueerd, zal ik 
ook zelf aanwezig zijn om alles te coördineren.” 

Integrale Veiligheid
Tom Bresseleers van Integrale Veiligheid is zeer 
blij met de aanstelling van Jo. “Noodplanning 
is een zeer belangrijk gegeven binnen elke 
gemeente waarvoor een zeker technisch 
niveau nodig is. En dat niveau kunnen we 
enkel met onze dienst Integrale Veiligheid 
niet halen. Jo is hiervoor de meest effectieve 
persoon. We merken dat er de laatste tijd nood 
is aan iemand die exclusief met noodplanning 
bezig is. En die persoon moet ook beschikken 
over de nodige expertise, niet alleen naar het 
bestuur toe, maar vooral naar de burgers”, 
zegt Tom. 

“Binnen de vier besturen (Schoten, Schilde, 
Zandhoven en Ranst) is elke dienst Integrale 
Veiligheid het ankerpunt dat Jo zal onder-
steunen. Dat zullen we doen door hem te 
briefen over aankomende evenementen, 
hem verslagen en rapporten te bezorgen en 
hem de nodige tijd geven om hem te laten 
inwerken. Samen zullen we eraan werken om 
de gemeentelijke noodplanning naar een hoger 
niveau te tillen.” 

Jo (links) en diensthoofd integrale veiligheid Tom (rechts).
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[ BiB ]

Tijdens de voorleesweek van 16 tot en met 24 
november tovert de bib zich nog meer om tot 
een (voorlees)paradijs voor de allerkleinsten. 
Voorlezen is immers een fijne en positieve 
manier om taalontwikkeling van peuters en 
kleuters te stimuleren, en bovendien verbe-
tert het de interactie met je kind. Weet je niet 
hoe je eraan moet beginnen? Tijdens de voor-
leesweek helpt de bib je op weg naar een leuk 
voorleesritueel met inspirerende workshops.  

peuteryoga & babymassage
Op zaterdag 16 november 2019 kan je van 
9u30 tot 10u30 genieten van een sessie 
peuteryoga. Voor de allerkleinsten is er een 
workshop babymassage van 10u30 tot 
11u30. Zo kunnen jullie ontspannen aan een 
voorleesverhaaltje beginnen! 

Beide workshops worden aangeboden door 
Zen-enzO. Vooraf inschrijven verplicht.

Voorlezen met kamishibai
Kamishiwatte? Kamishibai, letterlijk vertaald 
‘papieren drama’, is een vorm van Japans 
verteltheater. Deze vertelvorm ontstond in 
Japanse boeddhistische tempels in de 12e 
eeuw. Monniken gebruikten bij Kamishibai zo-
geheten emaki (rolposters met een afbeelding) 
om verhalen te vertellen met een moraal aan 
een vaak ongeletterd publiek. Ook als ouder 
kan je met deze verteltechniek aan de slag. 
Voorlezen met vertelplaten geeft een extra 
dimensie aan het voorlezen. En we verzekeren 
je: kinderen vinden het geweldig! 

Schotense 
boekenbeurs 
boordevol 
Schotens talent
Wie na de grote Antwerpse boekenbeurs zijn 
literaire honger nog niet gestild heeft, kan 
op donderdag 14 november terecht in onze 
eigen Braembib. Tussen 18u en 22u kan je 
er Schotense auteurs en illustratoren én 
hun werk leren kennen. 

Het programma ziet er veelbelovend uit en 
heeft voor ieder wat wils. Op de aanwezig-
heidslijst: auteurs van fictie en non-fictie, 
jeugdillustratoren, verschillende genres… 
Alle auteurs en illustratoren bemannen een 
standje waar je kan kennismaken met hun 
werk, in gesprek kunt gaan of meteen boeken 
kunt kopen en laten signeren. Wie weet is 
dat gesigneerde exemplaar over een paar 
jaar wel veel geld waard! Verder zal er ook 
live geïllustreerd worden en kan je genieten 
van lezingen en andere originele optredens 
en voordrachten. 

workshop monotype
Wakkert al dat Schotens talent je eigen cre-
ativiteit aan? Ga dan zeker een kijkje nemen 
bij de workshop monotype, georganiseerd 
door één van de aanwezige illustratoren 
en maak je eigen unieke print.  Monotype 
is een grafische techniek, en het leuke is: 
iedereen kan het. Je hoeft er niet eens heel 
handig voor te zijn.  
Inschrijven is niet nodig en de toegang tot 
de boekenbeurs en de workshop is gratis, 
dus loop gewoon gezellig binnen en ontdek 
met een drankje in de hand wat Schoten te 
bieden heeft.

Het volledige programma kan je vinden op 
schoten.bibliotheek.be. 
Toch meer informatie nodig? Het bibliotheek-
team helpt je graag verder via 03 680 17 10 
of laura.peeters@schoten.be.

Tijdens de workshop Kamishibai op woensdag 
20 november 2019 van 19u tot 21u leer je 
vertellen aan de hand van Kamishibai-platen. 
Voorkennis is niet vereist, vooraf inschrijven 
wel. 

Voorlezen, met een boekje 
in een hoekje 
Ben je op zoek naar nieuwe inspiratie om voor 
te lezen aan je baby of peuter? Kom dan zeker 
naar de sessie ‘Voorlezen, met een boekje in 
een hoekje’ op zaterdag 23 november 2019 
van 9u30 tot 11u30. Je mag vrij inlopen 
wanneer je wilt. Tijdens deze interactieve 
workshop kom je te weten hoe je kan voorlezen 
aan jonge kinderen en welke boekjes daar het 
meest geschikt voor zijn. Tijdens de workshop 
gaan kinderen vrij op ontdekking en spelen 
we hierop in. Een doos vol mooie boeken, een 
verteldoek, een Kamishibai… meer hebben we 
niet nodig! Spontaniteit is het sleutelwoord. Na 
de workshop ga je naar huis met een heleboel 
tips om zelf een geslaagd voorleesmoment in 
elkaar te steken. 

wekelijks voorleesmoment
Natuurlijk kunnen de peuters en kleuters 
zoals steeds op zaterdagvoormiddag van 
10u30 tot 11u genieten van het wekelijks 
voorleesmoment. Hiervoor hoef je je niet in 
te schrijven.

Bibliotheek
Sint-Cordulaplein 13
03 680 17 10
bibliotheek@schoten.be

Inschrijven
Inschrijven voor de sessies peuteryoga, 
babymassage of de workshop ‘Voorlezen met 
Kamishibai’ kan telefonisch, via mail of aan de 
balie in de bib.

leukste kinderherinneringen: 
het voorleesritueel

infoSchotenoktober

De bibliotheek heeft al geruime tijd een 
gezellig hoekje waar je met je kinderen een 
boekje kan kiezen en voorlezen . en onze 
‘vertelschelp’ is beroemd in heel Schoten 
en ver daarbuiten . 
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[ academie ]

Je eigen stijl als beeldend kunstenaar ontwik-
kelen? Dat kan in de BEELDSTUDIO. Deze 
richting legt in een periode van niet minder dan 
10 jaar het accent op zowel het klassieke waar-
nemingstekenen als op meer hedendaagse 
technieken. Dit alles met het oog op actuele 
ontwikkelingen binnen de beeldende kunsten. 

Of proef je liever van verschillende richtingen? 
Dan is de PROJECTSTUDIO iets voor jou. 
Deze multidisciplinaire opleiding leert je 
vanuit verschillende kunstvormen kijken, 
onderzoeken en creëren. Een gedicht wordt 
een sculptuur, een dans wordt een grafisch 
werk. De PROJECTSTUDIO is er voor iedereen 
die graag over muren kijkt en open staat voor 
experimenteren.

laat je innerlijke redenaar los
Naast de twee nieuwe richtingen zijn er 
natuurlijk nog de ‘klassieke’ academieoplei-
dingen, maar dan op maat van volwassenen. 
Begeesterd door taal? Leef je voor theater, 

stand-up comedy, musical, drama of poëzie? 
Voor jou lanceert de Academie het WOORD-
LAB voor volwassenen. Kies tussen spelen 
(acteren, samenspel), vertellen (gedichten, 
cabaret, maar ook rap, slampoetry en stand-
up) of spreken (voordragen, interviewen en 
speechen). 

Kortom, in het WOORDLAB bloei je open als 
redenaar en overwin je je plankenkoorts. In 
drie jaar tijd ontdek je de kneepjes van het vak: 
hoe je een publiek kan ontroeren, animeren 
en begeesteren.

Druk je uit met beweging
In het DANSLAB voor jongeren en volwassenen 
nemen we je mee in de wereld van heden-
daagse dans, klassiek ballet en werelddans. 
Op artistieke wijze en onder professionele 
begeleiding ontwikkel je vaardigheden als 
lenigheid, kracht, uithouding, coördinatie 
en – niet onbelangrijk - ritme. Steeds met 
de nadruk op expressie, beleving en creatie.

Academie vergroot aanbod voor volwassenen
De Academie is er ook voor 18-plussers . Volwassenen die zich willen engageren 
voor een langdurig artistiek traject kunnen vanaf dit academiejaar terecht in 
twee nieuwe richtingen .

klinkt als muziek in de oren
Of ga je toch liever terug naar de oerbeginselen 
van de Academie? Wil je een instrument leren 
bespelen, leren zingen of samen met ons jazz 
ensemble optreden? De sterke reputatie van 
de	MUZIEKAFDELING	 dankt	 de	 Academie	 aan	
een dynamische en hedendaagse benadering 
van het muziekonderwijs, gegeven door een 
geëngageerd docententeam. Zij stimuleren je 
actief te luisteren, te creëren, verrassende 
combinaties te vormen en te improviseren in 
verschillende stijlen.

Droom je al over toonladders 
en Oscarbeeldjes?
Kom je dan inschrijven bij de Academie 
Schoten, en maak je dromen waar:
Jozef van Craenstraat 4
Vordensteinstraat 47
03 685 02 56
academie@schoten.be
www.academieschoten.be 
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mr_beanythecat
Weekend vibe 
#instacat #cats #catphoto #schoten #sunday 
#weekend #weekendvibes

britt .van .beek
Klaar voor een nieuw scoutsjaar! 
#scouts #denovergang #scoutmoedig #scoutsde14 
#schoten #brothers #welpen

erfgoedapp
Beeldig #Schoten 
#erfgoed #heritage #gemeenteschoten #antwerpen 
#visitflanders	#visitvlaanderen	#toerismeantwerpen	
#wandelen #app

sint_michiel_schoten 
De banden werden aangehaald in het eerste jaar. 
#eerstejaars #sportdag #peerdsbos #schoten 
#sintmichielschoten #teambuilding #leerlingen 
#sportieveleerlingen #samenkunnenweallesaan 
#klassenleraars #topcollegas #fietstochtje

griete .petite 
Eerste schooldag voor superzus! 
#schoten #superzus #1steschooldag

tasjketorfs 
Raphael de tijger 
#parkhappening #gemeenteschoten #schoten

infoSchotenoktober

starbz21991
Laatste speelpleinritje voor mij voor de zomer van 2019 
#delijn #work #hobby #bus #instabus #vanhool 
#newa360h #openbaarvervoer #ovinbelgie 
#publictransport #groepwaaslandia 
#speelpleinhorst #schoten #lovemyjob

michielsysmans
Sometimes I forget how pretty my backyard is 
#schoten #gemeenteschoten #2900 #belgie 
#vlaanderen	#vordenstein	#flowers	#colourful	
#aftersummer

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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Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense 
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% ge-
recycleerd papier (Cyclus Print) 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.
Aan dit nummer werkten ook mee: fotograaf Paul 
de Groot.

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 december. Raadpleeg 
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achter-
aan in de Bode van Schoten en www.schoten.be.

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

[ varia ]

infoSchotenoktober

kurt_drifter
Op het kerkhof sta ik weleens 'stil' bij het gebeuren 
om het juiste perspectief te zoeken. 
#kerkhofschoten #cemetary #evenstilstaan 
#schoten #fredeerdekens

allclimbingsituation
Finally	 I	can	call	her:	 'MY	WIFE!'	
#wedding #husbandandwife #mariage 
#oostvlaanderen #merelbeke #bazel #antwerpen 
#schoten #skysolutions #notreeworktoday

bluebschoten 
Grote dank aan deze geweldige modellen
#fashiondays #schoten

Om je te helpen bij het maken van een goede 
keuze, organiseren het CLB (Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding) en de jeugddienst op 
donderdag 21 november 2019 een infoavond 
over de overstap van de lagere school naar het 
middelbaar onderwijs. Je komt er meer te weten 
over het studiekeuzeproces en hoe je je keuze 
kan vergemakkelijken door het gebruik van de 
‘onderwijskiezer’ met onder andere de Interes-
setest, de scholenzoeker… 

De medewerkers van het CLB leggen je ook graag 
de nieuwe structuur van het secundair onderwijs 
uit. In de afgelopen jaren is er immers heel 
wat veranderd. Zo is er bijvoorbeeld het nieuwe 
model voor studierichtingen en de vernieuwde 
eerste graad. 

Na de infosessie is het mogelijk om al je vragen 
af te vuren op de CLB-medewerkers. Zo kan je met 
een gerust hart je laatste jaar lager onderwijs af-
ronden en je tijdig voorbereiden op het middelbaar!

meer informatie
Infosessie op donderdag 21 november 2019 van 
17u tot 18u en van 19u tot 20u.
Ridderzaal, Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61

Interessant voor leerlingen van zowel het vijfde 
als zesde leerjaar. 

maak kennis met het middelbaar
Je zit in het zesde leerjaar, het laatste jaartje lager onderwijs voor je de 
grote stap naar het secundair maakt . Daarover zul je dit jaar ongetwijfeld 
nog veel leren . want in juni volgen de keuzes: welke school? welke richting? 

Agenda's en besluiten 
van onze bestuursorganen

Wist je dat je agenda’s en besluiten van onze 
bestuursorganen online kan raadplegen? 

Je vindt alle documenten op Meeting.burger: 
schoten.meetingburger.net .  Een online 
platform waarop je de recente stukken van 
gemeenteraad, raad voor maatschappelijk 
welzijn, schepencollege en vast bureau leest.

Als gemeentebestuur hechten we veel belang 
aan openbaarheid van bestuur. Je hebt als 
burger het recht om voldoende en duidelijk 
geïnformeerd te worden over het beleid, 
de regelgeving en de dienstverlening van 
gemeente Schoten. 

Benieuwd wat er achter de deuren van de 
raadszaal wordt besproken en beslist? 
Surf naar schoten.meetingburger.net.
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Maandag 14 oktober  14u De Kaekelaar  Beautiful Boy  Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Dinsdag 15 oktober  20u De Kaekelaar  Beautiful Boy  Film i.s.m. HVV 
Woensdag 16 oktober  14u De Kaekelaar  rosie en Moussa (7+)  Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten
Donderdag 17 oktober  20u De Kaekelaar  Johnyboy  Theater door Elena Peeters Laatste tickets
Woensdag 23 oktober  20u De Kaekelaar  race  Theater door Arsenaal/Lazarus
Donderdag 24 oktober  20u Kasteel van Schoten  Kasteelconcert: Bert Dockx  Muziek Laatste tickets
Woensdag 30 oktober  11u & 14u De Kaekelaar Moes (2,5+)  Kindertheater door Casier en Dies
Zondag 3 november  15u De Kaekelaar  Killie Billie  Muziektheater door FroeFroe
Dinsdag 5 november  20u De Kaekelaar  Ivanov  Theater door De roovers
Donderdag 7 november  20u De Kaekelaar  Jef Neve en Teus Nobel  Muziek
Zondag 10 november  14u De Kaekelaar  Van Corsari tot Appermont  Muziek door Jackobond en Bastien
Dinsdag 12 november  20u De Kaekelaar  Lulletje  Theater door MartHa!tentatief
Zondag 17 november  11u & 15u Kasteel van Schoten  Aardappelsoep (7+)  Kindertheater door Laika en Agora Theater
Maandag 18 november  14u De Kaekelaar  Green Book  Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Dinsdag 19 november  11u  Op locatie Brouwerij ’t Pakhuis  Uitstap Laatste tickets
Dinsdag 19 november  14u Op locatie  Brouwerij ’t Pakhuis  Uitstap Uitverkocht
Dinsdag 19 november  20u De Kaekelaar  Green Book  Film i.s.m. HVV
Woensdag 20 november  14u De Kaekelaar  De Wegpiraat (4+)  Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Vrijdag 22 november  20u De Kaekelaar  Ongekende Evidenties  Muziektheater door rode Boom
Zondag 24 november  11u Kasteel van Schoten  Las tapas de Adentro  Aperitiefconcert door Duo Adentro Uitverkocht
Zaterdag 30 november  15u De Kaekelaar  The Peatles (4+)  Muziek i.s.m. gezinsbond Schoten en ’s Gravenwezel
Dinsdag 3 december  20u De Kaekelaar  reverence  Theater door Chris Lomme en Michael De Cock / KVS Laatste tickets
Maandag 9 december  14u De Kaekelaar  Cold War  Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Dinsdag 10 december  10u  Kasteel van Schoten  Bauhaus  Cursus i.s.m. Amarant Laatste tickets
Dinsdag 10 december  20u De Kaekelaar  Cold War  Film i.s.m. HVV

[ cultuurcentrum Schoten ]

Agenda


