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In de Paalstraat vanaf de Theofiel Van 
Cauwenberghslei tot aan de Markt geldt al 
enige tijd een aangepast parkeerregime. 
Zo wordt de Paalstraat een veiligere plek 
voor fi etsers. Er heerste echter wat ondui-
delijkheid over deze parkeersituatie. Het 
gemeentebestuur maakt nu een einde 
aan de verwarring door de invoering van 
parkeertegels. 

Op plaatsen met een doorstreepte P, aan de 
linkerkant van de straat (even huisnummers), 
is het verboden om te parkeren. Je mag daar 
enkel laden en lossen op weekdagen tussen 
8u en 14 u. Aan de rechterkant mag je steeds 
parkeren met parkeerschijf, op de daarvoor 
voorziene parkeervakken.

Parkeer je voertuig dus niet aan de linkerkant, 
zo vermijd je een fi kse boete en geef je de 
fi etsers voldoende ruimte. 

Zondag 5 augustus vindt de Antwerpse 
Havenpijl plaats, een wielerwedstrijd van de 
UCI 1.2 topcompetitie. De wedstrijd vertrekt 
en komt aan in Merksem, maar rijdt net zoals 
enkele jaren geleden negen plaatselijke rondes 
gedeeltelijk in onze gemeente.

De wielrenners zullen via de Bredabaan, 
Horstebaan, Vordensteinstraat, Ridder Walter 

Na analyse van de onthaalcijfers werd duide-
lijk dat er tijdens de vroege uren ’s morgens 
en de latere uren ’s avonds maar weinig 
burgers gebruik maakten van het loket. 
Daarom werd er beslist om de openingsuren 
aan te p assen. 

Dit betekent niet dat de dienstverlening zal 
inkrimpen. Integendeel! Door deze reorga-
nisatie kan de politie haar capaciteit nog 
effi  ciënter inzetten en nog meer blauw op 
straat voorzien. Op die manier kan ze beter 
inspelen op de noden van de Schotenaren. 

Voor dringende politiehulp, bijvoorbeeld 
bij gevaar, kan je altijd terecht op het 
nummer 101. 

Gewijzigde openingsuren 
lokale Politie Schoten
vanaf 1 juli wijzigen de openingsuren van het commissariaat van 
de lokale Politie Schoten . voortaan ken je op weekdagen tussen 
7u en 19u zowel telefonisch als aan het loket terecht bij de politie . 
in het weekend en op feestdagen kan dat tussen 9u en 17u . 

verduidelijking 
parkeerregime 
Paalstraat voor 
veiligheid fietsers

Aan de linkerkant van de Paalstraat mag niet meer geparkeerd worden.

van Havrelaan, Calesbergdreef en Eethuisstraat 
ons grondgebied passeren, om zo weer via de 
Eethuisstraat richting Merksem te rijden. Deze 
ronde rijden ze tussen 13u en 17u negen keer. 

Voor de wielerfanaten: deelnemende ploegen 
zijn onder andere Lotto-Soudal, Sport Vlaan-
deren en royal Antwerp Bicycle club. Meer 
informatie op www.antwerpsehavenpijl.be.  

Antwerpse Havenpijl
rijdt door Schoten
na de Scheldeprijs krijgen we opnieuw een wielerfestijn op ons 
grondgebied! Wielerwedstrijd Antwerpse Havenpijl rijdt dit jaar 
haar plaatselijke rondes in onze gemeente .

Wielerfanaten vieren dit jaar dubbel feest.
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Er was weer voor elk wat wils: van een klas-
sieke spaghetti bolognaise tot oosterse ‘nems’ 
(loempia's, nvdr) tot de supergezonde veganis-
tische keuken, en alles daartussenin. Voor de 
kleinsten waren er dan weer suikerspinnen en 
frietjes, maar ook kindergrime en glittertattoos. 

Het HAP-festival in Schoten is sinds drie jaar 
naar goede gewoonte het startschot voor een 
hele reeks HAP-festivalletjes op verschillende 
plaatsen. Het smakelijke festival trok vanaf dan 
verder door naar achttien andere gemeentes. 
Of zij ook zo’n gezellig publiek waren  als wij, 
is nog maar de vraag… 

Schotenaren lusten wel een HAPje
Het eerste weekend van mei streek het foodtruckfestival HAP traditiegetrouw 
neer in ons geliefde gemeentepark . Met honderden bezoekers was het zeker 
een geslaagde editie te noemen aan de start van het foodtruck-seizoen . Het 
stralende weer zat daar zeker voor iets tussen!

Firma de Boer krijgt eerste Milieuprijs 
duurzame lokale Economie

Paul Staes, voorzitter van de Milieuraad, 
reikte de prijs uit op het netwerkmoment voor 
Schotense ondernemers. Onder het applaus 
van 300 gasten kreeg Gilles Rombeau van De 
Boer een mooie ereplakkaat om tegen de gevel 
te hangen. “We hadden het misschien niet 
verwacht, maar zeker wel gehoopt. Aandacht 
voor het milieu zit echt ingebakken in ons DNA. 
We hebben al een mooie plaats om de award 
te doen blinken”, aldus Gilles.

Het Schotens bedrijf won deze prijs door haar 
duurzame productieketen, de samenwerking 
voor de samenaankoop groendaken en het 
fi etsplan voor haar medewerkers. “Ons fi ets-
beleid is echt uniek. Collega’s die minder dan 6  
km van De Boer wonen, hebben sowieso recht 
op een fi ets. Wie op meer dan 6 km woont, 
heeft recht op een elektrische fi ets. We heb-
ben samen in totaal al 160 000 km gefi etst. 
Een CO2-besparing van wel 20 ton”, zegt Gilles.

Profi ciat aan alle medewerkers van de Boer!Schepen Wouter Rombouts en voorzitter van de Milieuraad Paul Staes overhandigen Gilles Rombeau de Milieuprijs.

Het was een zonovergoten editie dit jaar.

Van 'nachos' tot pasta, er was voor ieder wat wils.

Feeërieke lichtjes, prachtige decors en lekker 
eten en drinken gecombineerd met gezellige 
achtergrondmuziek. Elk jaar lijkt het HAP-
festival een beetje meer op een culinaire 

wereldreis. Dit jaar waren er een 25-tal mo-
biele keukentjes van de partij, goed voor een 
smeltkroes van geuren op het zonovergoten 
terrein. 

voor de eerste keer reikte de Schotense milieuraad de Milieuprijs duurzame 
lokale Economie uit . die eer ging naar firma de Boer: een bedrijf gespecialiseerd 
in waterdichte en groene dakconcepten .
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Meer info en tickets:
W W W. H E L LO S C H O T E N . B E

 V.U. Marcel Vervoort, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten - Affiche vrij van zegel

Park Kasteel Schoten
Kasteeldreef 61, Schoten

Hello!Schoten        

Hello!Schoten        

@HelloSchoten        

60ste  werelddansfest ival
6  -  13  ju l i  2018

 #Hello60

verenigde Staten
INTErNATIONAL FOLK dANcE ENSEMBLE

Deze volksdansgroep uit Utah was de eerste niet-
Europese groep die ooit op het festival te zien was. 
Sindsdien zijn ze nog een paar keer teruggekomen, 
maar dit jaar zal dus extra speciaal zijn omwille 
van de feesteditie. Van de klassieke ‘line dance’ 
tot de ‘American clogging’, deze groep kan het 
allemaal. Hun liveband Mountain Strings begeleidt 
de dansers van trage slows naar pittige tapdansen.

Hello!Schoten 
jubileumeditie 
voor de 60ste keer beleef je de wereld 
in Schoten, dit jaar van 6 tot en met 13 
juli . Groepen van over de hele wereld 
komen er samen om hun tradities 
en cultuur te tonen door dans en 
muziek . dit jaar komen onder andere 
de verenigde Staten, Mexico, Kosovo 
en rusland het beste van zichzelf aan 
Schoten tonen . 

Mexico
BALLET MEXIcANISMO

Zwoele ritmes, kleurrijke sombrero’s, vurige dansen, 
imposante mariachis en schallende trompetten!  
Het Ballet Mexicanismo uit Puerto Vallarte zal ons 
podium in vuur en vlam zetten. Ze nemen ons mee 
naar verschillende Mexicaanse staten en tonen de 
typische dansstijlen uit o.a. Veracruz, Jalisco en 
Nuevo Leon. De energieke en kleurrijke dansgroep 
wordt begeleid door de band ‘Marachi San Juan’.

Martinique 
TcHÉ KrEYOL 

De groep Tchè Krèyol van het zuidelijke deel van Mar� nique, 
werd opgericht in 1990. Naast de lokale dansen aanleren, houdt 
de organisatie zich ook bezig met educatieve projecten. Zo wordt 
er bijvoorbeeld hulp aangeboden bij schooltaken en aandacht 
besteed aan sociale vaardigheden. Deze groep jonge mensen 
zal zeker en vast voor zon op het podium zorgen!

rusland 
VESENNIE ZOrY

Hello!Schoten is niet de enige die haar 60-jarig bestaan viert. 
Ook Vesennie Zory houdt de Russische danstradities al 60 jaar 
in ere. De groep is een echte klepper met zeer gedisciplineerde 
dansers uit alle lagen van de bevolking. Onder hen vinden we 
veel studenten maar ook leraren en arbeiders die samen de 
Russische folklore uitdragen naar alle uithoeken van de wereld.

©
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Meer info en tickets:
WWW.HELLOSCHOTEN.BE

 V.U. Marcel Vervoort, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten - Affiche vrij van zegel

Park Kasteel Schoten
Kasteeldreef 61, Schoten

Hello!Schoten        

Hello!Schoten        

@HelloSchoten        

60ste werelddansfestival
6 - 13 juli 2018

 #Hello60

verenigde Staten
INTErNATIONAL FOLK dANcE ENSEMBLE

Deze volksdansgroep uit Utah was de eerste niet-
Europese groep die ooit op het festival te zien was. 
Sindsdien zijn ze nog een paar keer teruggekomen, 
maar dit jaar zal dus extra speciaal zijn omwille 
van de feesteditie. Van de klassieke ‘line dance’ 
tot de ‘American clogging’, deze groep kan het 
allemaal. Hun liveband Mountain Strings begeleidt 
de dansers van trage slows naar pittige tapdansen.

Hello!Schoten 
jubileumeditie 
voor de 60ste keer beleef je de wereld 
in Schoten, dit jaar van 6 tot en met 13 
juli . Groepen van over de hele wereld 
komen er samen om hun tradities 
en cultuur te tonen door dans en 
muziek . dit jaar komen onder andere 
de verenigde Staten, Mexico, Kosovo 
en rusland het beste van zichzelf aan 
Schoten tonen . 

Mexico
BALLET MEXIcANISMO

Zwoele ritmes, kleurrijke sombrero’s, vurige dansen, 
imposante mariachis en schallende trompetten!  
Het Ballet Mexicanismo uit Puerto Vallarte zal ons 
podium in vuur en vlam zetten. Ze nemen ons mee 
naar verschillende Mexicaanse staten en tonen de 
typische dansstijlen uit o.a. Veracruz, Jalisco en 
Nuevo Leon. De energieke en kleurrijke dansgroep 
wordt begeleid door de band ‘Marachi San Juan’.

Martinique 
TcHÉ KrEYOL 

De groep Tchè Krèyol van het zuidelijke deel van Mar� nique, 
werd opgericht in 1990. Naast de lokale dansen aanleren, houdt 
de organisatie zich ook bezig met educatieve projecten. Zo wordt 
er bijvoorbeeld hulp aangeboden bij schooltaken en aandacht 
besteed aan sociale vaardigheden. Deze groep jonge mensen 
zal zeker en vast voor zon op het podium zorgen!

rusland 
VESENNIE ZOrY

Hello!Schoten is niet de enige die haar 60-jarig bestaan viert. 
Ook Vesennie Zory houdt de Russische danstradities al 60 jaar 
in ere. De groep is een echte klepper met zeer gedisciplineerde 
dansers uit alle lagen van de bevolking. Onder hen vinden we 
veel studenten maar ook leraren en arbeiders die samen de 
Russische folklore uitdragen naar alle uithoeken van de wereld.

©
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Tips & Tricks, Philip Van OotegemMich-Ineke, Thomas DhanensIn de Wolken, Klaas Nachtergaele
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vrijdag 6 juli: Hello! let’s Go
De festivalweek barst los op vrijdagavond met een avondvoorstelling waarin alle 
groepen zich met een korte act voorstellen aan het publiek. Daarna feesten we 
de hele nacht verder op de opzwepende beats van dj Lisa Smolders. 

16u30 – 24u00  Feestmarkt in de Kasteeldreef
16u00 – 22u00  Kermisattracties, Petit Bazaar, foodtrucks … in het park
20u00 – 21u20  Introductie van alle deelnemende groepen (gratis)
21u30 – ...  Openingsfuif met Lisa Smolders

Zaterdag 7 juli: Hello!World
Tijdens Hello!World op zaterdag is het steeds een gezellige drukte met allerlei 
activiteiten voor jong en oud. Je kan genieten van dans en muziek uit alle hoe-
ken van de wereld tijdens de samendans voor het kasteel. Alle deelnemende 
landen geven er een workshop van hun dansen op maat van het publiek. 
’s Avonds geniet je van de eerste voorstelling met alle groepen.

12u00 – 23u00 Petit Bazaar, volksspelen, kinderanimatie, Highland games, 
  samendans, foodtrucks … in het park
20u00 – 22u20  Eerste voorstelling met alle deelnemende groepen
22u30 – ... Fuif met wereldmuziek door dj Pepe Lawijt & dj Frisco.bar

Zondag 8 juli: Hello! lazy Sunday
Een luie zondag kennen we niet bij Hello!Schoten. Om 10 uur start de ere-
dienst in de Sint-Cordulakerk. Naar jaarlijkse gewoonte trekken de groepen 
ook door de straten tijdens de feeststoet om 14u. Daarop volgt meteen de 
namiddagvoorstelling.

10u00 – 11u00  Eredienst met zang van de deelnemende groepen
13u00 – 18u00  Foodtrucks, kinderanimatie, kinderspelen, kermisattracties 
  in het park
14u00 – 15u00  Optocht door het centrum van Schoten
15u00 – 17u40  Tweede voorstelling met alle deelnemende groepen

Maandag 9 juli: Hello! with love
Namiddagvoorstelling met alle deelnemende groepen. Tijdens deze voorstelling 
zijn er speciale kortingen en voorzieningen voor bejaarden en personen met 
een beperking. ’s Avonds is er ook een voorstelling met alle deelnemende 
groepen. Na de voorstelling leren Kosovo, de USA en Rusland hun dansen aan 
het grote publiek aan.

15u00 – 17u20 Voorstelling met alle deelnemende groepen
20u00 – 22u20  Voorstelling met alle deelnemende groepen
23u00 – 02u00  Samendans met BYU, Kosovo en Rusland

vrijdag 13 juli: Hello! and Goodbye
De laatste dag van Hello!Schoten eindigt naar jaarlijkse traditie met onze gala-
voorstelling. Met dj F.R.A.N.K. kunnen we daarna niet anders dan deze feesteditie 
met een knal afsluiten. Dans je mee de nacht in?

20u00 – 22u20  Feestelijke slotvoorstelling met alle deelnemende groepen
23u00 – 02u30  Slotparty met dj F.R.A.N.K.

Kosovo 
NATIONAL ENSEMBLE “SHOTA”

Shota was het allereerste cultureel instituut in Kosovo dat 
nationale volksdansen- en liederen dichter bij de mensen wilde 
brengen. Door de woelige politieke tijden in Albanië en Kosovo 
stond het werk van de groep bijna 10 jaar op pauze. In 1964 
groeide Shota uit tot de belangrijkste volksdansgroep in Kosovo 
die de vele liederen en dansen nog kende. Vooral de Albanese 
liedteksten, exotische kostuums en authentieke melodieën 
overleefden dankzij de groep de woelige jaren in Kosovo.

Maleisië 
HANdS PErcuSSION (HANdS)

HANDS is een gerenommeerd Maleisisch percussie-ensemble, 
ontstaan in Kuala Lumpur (Maleisië) in 1997. De groep laat 
je kennis maken met uiterst creatieve en artistieke percus-
siestijlen en drumprestaties, overgoten met een sausje van 
Shigu drums en verschillende Zuidoost-Aziatische muzikale 
instrumenten.

Programma 2018
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Er was weer voor elk wat wils: van een klas-
sieke spaghetti bolognaise tot oosterse ‘nems’ 
(loempia's, nvdr) tot de supergezonde veganis-
tische keuken, en alles daartussenin. Voor de 
kleinsten waren er dan weer suikerspinnen en 
frietjes, maar ook kindergrime en glittertattoos. 

Het HAP-festival in Schoten is sinds drie jaar 
naar goede gewoonte het startschot voor een 
hele reeks HAP-festivalletjes op verschillende 
plaatsen. Het smakelijke festival trok vanaf dan 
verder door naar achttien andere gemeentes. 
Of zij ook zo’n gezellig publiek waren  als wij, 
is nog maar de vraag… 

Schotenaren lusten wel een HAPje
Het eerste weekend van mei streek het foodtruckfestival HAP traditiegetrouw 
neer in ons geliefde gemeentepark . Met honderden bezoekers was het zeker 
een geslaagde editie te noemen aan de start van het foodtruck-seizoen . Het 
stralende weer zat daar zeker voor iets tussen!

Firma de Boer krijgt eerste Milieuprijs 
duurzame lokale Economie

Paul Staes, voorzitter van de Milieuraad, 
reikte de prijs uit op het netwerkmoment voor 
Schotense ondernemers. Onder het applaus 
van 300 gasten kreeg Gilles Rombeau van De 
Boer een mooie ereplakkaat om tegen de gevel 
te hangen. “We hadden het misschien niet 
verwacht, maar zeker wel gehoopt. Aandacht 
voor het milieu zit echt ingebakken in ons DNA. 
We hebben al een mooie plaats om de award 
te doen blinken”, aldus Gilles.

Het Schotens bedrijf won deze prijs door haar 
duurzame productieketen, de samenwerking 
voor de samenaankoop groendaken en het 
fi etsplan voor haar medewerkers. “Ons fi ets-
beleid is echt uniek. Collega’s die minder dan 6  
km van De Boer wonen, hebben sowieso recht 
op een fi ets. Wie op meer dan 6 km woont, 
heeft recht op een elektrische fi ets. We heb-
ben samen in totaal al 160 000 km gefi etst. 
Een CO2-besparing van wel 20 ton”, zegt Gilles.

Profi ciat aan alle medewerkers van de Boer! Schepen Wouter Rombouts en voorzitter van de Milieuraad Paul Staes overhandigen Gilles Rombeau de Milieuprijs.

Het was een zonovergoten editie dit jaar.

Van 'nachos' tot pasta, er was voor ieder wat wils.

Feeërieke lichtjes, prachtige decors en lekker 
eten en drinken gecombineerd met gezellige 
achtergrondmuziek. Elk jaar lijkt het HAP-
festival een beetje meer op een culinaire 

wereldreis. Dit jaar waren er een 25-tal mo-
biele keukentjes van de partij, goed voor een 
smeltkroes van geuren op het zonovergoten 
terrein. 

voor de eerste keer reikte de Schotense milieuraad de Milieuprijs duurzame 
lokale Economie uit . die eer ging naar firma de Boer: een bedrijf gespecialiseerd 
in waterdichte en groene dakconcepten .
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“Door mijn aanwezigheid in het straatbeeld draag ik bij tot het veilig-
heidsgevoel van de burger”, zegt ze. “Ik probeer openbare overlast, zoals 
wildplassen en hondenpoep, en criminaliteit te voorkomen. Ook zal ik 
toekijken op het parkeren en stilstaan van wagens, het verstoren van 
de openbare orde en overhangende begroeiing van planten.” 

Wie denkt dat een gemeenschapswacht enkel met de vinger mag 
wijzen, let toch maar beter op. “Hoewel de focus er niet op ligt, kan ik 
ook GAS-boetes opstellen”, zegt ze. “Dat GAS-proces verbaal gaat dan 
naar de sanctionerend ambtenaar. Die bepaalt hoe zwaar de boete zal 
doorwegen. Dat hangt natuurlijk allemaal af van de ernst van de feiten 
en van de leeftijd van de overtreder.” 

informeren, melden, sensibiliseren
De gemeenschapswacht zal ook te zien zijn op evenementen en zal 
nauw samenwerken met de politie. “Ik zal de politie vooral sensibili-
serend ondersteunen”, gaat Christel verder. “Ik zal hen assisteren bij 
projecten zoals de Superfietser, waarbij lagereschoolkinderen in Schoten 
verkeerseducatie en de daarbij horende verkeersbrevetten krijgen. Ook 
zal ik tijdens andere fietscontroles doorheen het jaar met hen samen-
werken. Daarenboven zal ik ook gerichte controles uitvoeren op het 
zwemmen in de Vaart of in de E10-plas. Dat is namelijk verboden, maar 

deel 1 uit de driedelige reeks 'jouw aanspreekpunt op straat'

de gemeenschapswacht
Wie binnenkort door de straten of het park van Schoten loopt, zal haar vast wel opmerken . christel van Putte 
is vanaf juli in dienst als gemeenschapswacht–vaststeller . Ze zal toezicht houden op het openbare domein van 
Schoten en voert veiligheids- en preventieopdrachten uit . 

nog te weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. Kort gezegd gaat mijn 
aandacht naar informeren, melden en sensibiliseren.” 

“ik wil bijdragen 
aan het veiligheidsgevoel 

van de burger”

Vanuit dat opzicht wil Christel ook een ‘informatiepaal’ zijn. “Wanneer ik 
op straat loop, mogen mensen mij altijd attent maken op losliggende 
straatstenen bijvoorbeeld. Dan kan ik dit doorgeven aan de bevoegde 
dienst, maar ik kan de mensen ook informatie geven over hoe ze dit het 
beste zelf kunnen melden. Zo hoeven ze voor zulke problemen vaak niet 
te bellen, maar kunnen ze dit probleem melden via een online formulier 
dat te vinden is op de gemeentelijke website www.schoten.be/melding.” 

De gemeenschapswacht – vaststeller is te herkennen aan haar paarse 
uniform. Maar leer Christel vooral persoonlijk kennen door haar even 
aan te spreken. 

VOLGENdE KEEr: STrAATHOEKWErKEr LAurA PEELMAN. “IK WIL 
JONGErEN OP EEN OPEN EN LAAGdrEMPELIGE MANIEr EEN STEM GEVEN, 
HOrEN WAT Er LEEFT EN WAT dE NOdEN ZIJN BINNEN ONZE GEMEENTE.” 

Je kan gemeenschapswacht Christel herkennen aan haar paarse uniform.
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[ bib + Straatvegen ]

Wij zoeken jou!
De bibliotheek zoekt vrijwilligers in alle 
soorten en maten. Altijd al eens willen helpen 
achter de schermen van een bibliotheek? 
Lees je graag verhalen voor, maar is je kroost 
ondertussen het huis uit? Droom je van een 
leven als pakjesbezorger die wél tijd heeft? 
Neem dan contact op met Laura Peeters voor 
meer informatie.

Meer informatie: 03 680 17 16 
of laura.peeters@schoten.be

Als lid van de bibliotheek mag je gratis gebruik 
maken van deze dienst. Als je nog geen lid 
bent, dan brengen we hier graag verandering in. 
Lid worden is volledig gratis! Geef daarvoor je 
identiteitskaart aan de bibliotheekmedewerker 
tijdens het eerste kennismakingsgesprek. Hij 
of zij zal dan een pasje voor je aanmaken en 
bewaren in de bib. 

Je kan een keuze maken uit de hele collectie: 
romans, eventueel in grote druk of gesproken, 
informatieve boeken, dvd’s, tijdschriften,… 

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek 
met een bibliotheekmedewerker overlopen 
we jouw noden en interesses. Iedere vier 
weken brengt een vrijwilliger een nieuw, op 
maat gemaakt pakket en neemt het oude weer 
mee naar de bib. Zo kan jij toch nog genieten 
van een spannend boek of een romantische 
film op dvd, zelfs wanneer je even het huis 
niet uit kunt. 

Geïnteresseerd? contacteer de bibliotheek 
via 03 680 17 10 of bibaanhuis@schoten.
be voor meer informatie.

Vooral op verharde oppervlakken zoals 
voetpaden en pleinen durft het onkruid 
al wel eens hardnekkig de kop opsteken. 
Om deze ongewenste gewassen tegen te 
gaan, zal de dienst der werken intensiever 
met veegmachines in de weer gaan. Het 
gemeentebestuur kocht daarvoor speciaal 
twee handmatige elektrische zwerfvuilzuigers 
aan. Deze zuigers zijn ergonomischer, 
eenvoudiger, sneller en grondiger. 

Door het grondiger reinigen van de hoekjes 
en kantjes van de gemeentelijke straten, zal 
het onkruid minder de kans krijgen om terug 

te groeien. Maar om goed te kunnen vegen, 
vragen we wel de medewerking van jullie als 
straatbewoners.

Extra verkeersborden
Het is niet zo evident om met een grote 
veegmachine overal te kunnen bewegen. Bij 
aanvang van veegwerken plaatst de gemeente 
altijd verkeersborden met een parkeerverbod. 
In het verleden werden deze verboden echter 
wel eens genegeerd, waardoor bepaalde 
straten niet of niet volledig geveegd konden 
worden en ook het onkruid vrij spel kreeg.

De dienst der werken en de communicatie-
dienst staken de hoofden bij elkaar en 
creëer den twee nieuwe symbolen die 
onderhouds- en veegwerken aankondigen. 
Zo hopen we dat meer autobestuurders zich 
aan het parkeer-verbod zullen houden. Het gaat 
tenslotte om de uitstraling van jouw straat en 
onze gemeente!

Wij poetsen jouw straat!
Geef jij ons de ruimte?
We wonen allemaal graag in een mooie, 
verzorgde straat . Sinds de gemeente 
besliste om niet langer gebruik te maken 
van pesticiden, was het even zoeken naar 
goede alternatieven om ongewenst groen 
tegen te gaan . Dit symbool kondigt veegwerken in jouw straat aan. 

Respecteer het parkeerverbod, als dit gevraagd wordt. 

Er wordt gesnoeid in je straat. Respecteer het 
parkeerverbod, als dit gevraagd wordt. 

Bib aan Huis
lees je graag, maar is een bezoek aan de bibliotheek (tijdelijk) niet meer 
mogelijk? vanaf nu komt de bib ook aan huis! Wij brengen boeken, dvd’s en 
andere materialen naar jou toe . 

Vrijwilligers brengen je graag een pakket vol leesplezier op maat.
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Laura Tesoro is geen onbekende meer voor Park 
Happening Schoten. In 2015 stond ze al met de 
covergroep ‘Level Six’ op de planken. Een jaar later 
vertegenwoordigde ze ons land tijdens het Eurosong-
festival met ‘What’s The Pressure’ en eindigde ze op 
een knappe tiende plaats. Naast haar eigen funky 
nummers zal Laura Tesoro een mix van Engelstalige 
popklassiekers brengen. 

Sterrenkijken in Schoten
Fans van het populaire programma ‘Steracteur, Ster-
artiest’ zullen hun hart ophalen want er komen maar 
liefst vier Steracteurs optreden! Afgelopen najaar 
leefde heel Vlaanderen mee met de Steracteurs die 
op donderdagavond het beste van zichzelf gaven op 
de zender Eén met als enige doel: dé Sterartiest van 
Vlaanderen worden. 

Michiel de Meyer won tijdens een spannende finale 
deze felbegeerde titel. Samen met Tinne Oltmans, 
Giovanni Kemper en Ianthe Tavernier zakt Michiel 
af naar het terrein van Park Happening Schoten. Ze 
zullen daar met veel goesting en een top liveband 
het beste van zichzelf geven. 

Affiche Park Happening 2018 compleet

Alle praktische 
info op een rijtje
Park Happening Schoten, afgekort PHS, 
is een gratis evenement voor iedereen. 
De PHS gaat dit jaar door op zaterdag 25 
augustus 2018, in en rond de zomer-
tent die in het gemeentepark staat. Een 
brooddoos hoef je niet mee te nemen: 
in het park zijn verschillende kraampjes 
opgesteld waar je de honger kan stillen 
en je dorst kan lessen!

11u00 Start dagdeel met talloze activi-
teiten voor kinderen en jongeren

17u45 Kinderdisco met DJ Ive P
18u30 Start avonddeel met verschil-

lende optredens van o.a. Laura 
Tesoro en de Vlaanderen Boven 
Band

03u00 Einde PHS 2018

De Helden

Laura Tesoro

Het volledige programma voor de Park 
Happening is bekend! Benieuwd wie er 
op de 21e editie van ons gezinsfestival 
staat?

In onze vorige editie van Info Schoten werden al twee namen bekend gemaakt: De Helden 
en Laura Tesoro. Met de spectaculaire stuntshow van de Helden wil de jeugddienst vooral de 
jong(st)e bezoekers verwennen met een iets andere act dan ze gewend zijn. De waaghalzen 
van het gelijknamige Ketnetprogramma brengen met ‘Iedereen Held’ een show die barst van 
talent begeleid door muziek, maar ook met dans en de nodige spannende stunts. 

Kom mee feesten op zaterdag 25 augustus!
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[ klimaat ]

Het SECAP (Sustainable Energy and Climate 
Action Plan) - zeg dus maar gerust ‘klimaat-
actieplan’ - van de gemeente mocht op 
unanieme goedkeuring van de voltallige 
gemeenteraad rekenen. Het is dus zeker niet 
de bedoeling dat dit lijvige document in de 
koelkast zal verdwijnen! Elke inwoner, mid-
denveldorganisatie, vereniging, of bedrijf zal 
er namelijk vroeg of laat mee geconfronteerd 
worden. “Want enkel en alleen als iedereen 
inzet op energiebesparing, hernieuwbare 
energie en het geven van ruimte aan water 
en biodiversiteit kunnen we de beleidsdoelen 
halen”, vertelt Erik Block, schepen van milieu, 
ruimtelijke ordening en mobiliteit. “En dat is 
broodnodig want er is geen Aarde 2.0!”

Zomaar iedereen in het wilde weg acties laten 
uitvoeren, is niet de bedoeling. Daarvoor is 
het klimaatplan te allesomvattend en té tech-
nisch. Een klimaatteam in de schoot van het 
gemeentebestuur moet de trein op de sporen 
zetten, deze aan het rijden brengen en vooral 
zorgen dat de wissels goed bediend worden. 
Zij bedenken en coördineren dus met andere 
woorden de klimaatacties van onze gemeente.

Klimaatteam
Het klimaatteam bestaat uit de vakschepen 
Erik Block, de algemeen directeur en een 

“Er is geen Aarde 2 .0”
Het Klimaatteam waakt over het klimaatactieplan
Het veelbesproken Klimaatakkoord van Parijs komt met rasse schreden dich-
terbij . in 2030 moeten alle landen die hun handtekening onder het verdrag 
zetten, de doelstellingen halen . Ook onze gemeente draagt haar steentje bij . 
Een woordje uitleg over het Klimaatteam!

aantal ambtenaren, waarbij de duurzaamheids-
ambtenaar een coördinerende rol uitvoert. Het 
klimaatteam bepaalt prioriteiten, toetst ze af op 
de haalbaarheid, faciliteert of regisseert andere 
betrokkenen en maakt voorstellen aan het 
college van burgemeester en schepenen (of 
bij heel grote dossiers zelfs de gemeenteraad). 

Op die manier wordt doelgericht én resultaatge-
richt gewerkt aan de realisatie van het SECAP. 
Wetende dat 2030 écht niet zover is in termen 
van het globale plaatje.

En in de praktijk?
Hoe worden die voorstellen nu vertaald naar 
concrete plannen? Momenteel wordt onder 
andere de opstart van een publiek deelfietsen-
systeem onderzocht en een proefproject rond 
buurtfietsenstallingen uitgewerkt. Je kan 
als inwoner van de gemeente Schoten ook 
geregeld deelnemen aan groepsaankopen en 
voor duurzame initiatieven, zoals bijvoorbeeld 
groendaken, zonneboilers en hemelwater-
hergebruik, worden er premies toegekend. 

2030 komt snel dichterbij
Daarnaast is ook het eerste Mobipunt ‘Markt’ een 
feit. Op een ‘Mobipunt’ worden verschillende 
mobiliteitsmogelijkheden verzameld zoals 

autodelen, carpooling, openbaar vervoer 
en fietsenstallingen. Duurzame mobiliteit 
wordt in ons Mobipunt gestimuleerd met de 
aanwezigheid van deelwagens, meer haltes 
voor het openbaar vervoer, goede parkeer-
mogelijkheden voor fietsen en deelfietsen, een 
fietspomp, een oplaadpunt voor elektrische 
wagens en een taxistandplaats.

doe jij ook mee aan 
de Klimaatstrijd? 
Download de For Good-app, verklein je 
ecologische voetafdruk en help de gemeente 
Schoten mee aan de overwinning! De ge-
meente die de meeste vooruitgang boekt, 
mag de beker van ‘Gemeente met de Kleinste 
Voetafdruk’ op de schouw van het gemeente-
huis zetten.

De app berekent automatisch je ecologische 
voetafdruk en geeft je op basis daarvan tips 
om ecologischer te leven en je voetafdruk te 
verkleinen. De app houdt je vooruitgang bij 
en berekent waar onze gemeente en jijzelf 
in het klassement staan.

Te downloaden op www.deklimaatstrijd.be 

Vrijwilliger van de cultuurdienst Olaf op een deelfiets.

Ontmoet het Klimaatteam! V.l.n.r. Dirk Vercammen, Tom Daelemans, Rony Lejaeghere, Erika Baluwé, Katty Michielsen, Erik Block, Saskia Vercauteren.
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[ phS + vlaanderen feeSt ]

… en Schoten feest mee!
Elke reden om te feesten is er een, en ook 
ter ere van de vlaamse feestdag vieren we 
graag mee . Zet jij op zondag 1 juli vlaanderen 
mee in de bloemetjes?

We beginnen de festiviteiten met de officiële 11 juli-viering 
ofwel ‘academische zitting’. Burgemeester Maarten De Veuster 
en Bart Fierens, voorzitter van het 11 juli-Komitee Schoten, 
geven toespraken en zullen de zesde Ridder in de Orde van 
de Schotense Leeuw uitreiken. Dit jaar valt deze eer te beurt 
aan Lisbeth Wolfs, directeur van de lokale Academie voor 
Muziek, Woord en Dans. Aansluitend is er een gratis receptie. 
De academische zitting kan je gratis bijwonen van 11u tot 
12u in het Kasteel van Schoten.

Feestprogramma 
Tussen 13u en 17u zorgen verschillende gratis optredens en 
activiteiten voor sfeer en gezelligheid in het gemeentepark. Er 
is voor jong en oud wat wils. Zo brengt het Kleinkunstkollektief 
de mooiste parels uit 50 jaar kleinkunst in een akoestisch 
jasje. Als ware troubadours met passie voor muziek brengen ze 
een repertoire vol luisterliedjes en aanstekelijke meezingers. 
Gegarandeerd humor en ambiance!

De kleinsten onder ons kunnen dan weer genieten van de 
roodvonkband. Zij brengen ‘Sprankels’, een interactief concert 
voor peuters en kleuters.

Kinderen, maar stiekem ook volwassenen, zijn welkom in 
het Vlaanderen-Feest-Kapsaloon. In dit salo(o)n verander je 
in een vingerknip van (tijdelijk) kapsel. Dag paardenstaart, 
welkom extravagant, kleurrijk, speels en cool kapsel! 

Iedereen welkom op zondag 1 juli! Alle activiteiten zijn 
gratis. Meer info op www.schoten.be en bij de cultuurdienst: 
cultuurdienst@schoten.be, 03 680 23 40, Sint-cordulastraat 
10, 2900 Schoten. 

Vlaanderen feest is er voor iedereen...

En de headliner 2018 is… 
Ook de hoofdact is een oude bekende voor 
het Schotense publiek. Met de Vlaanderen 
Boven Band bladert Gene Thomas doorheen 
de geschiedenis van de Nederpop. Gene en 
zijn band spelen herkenbare, Nederlandstalige 
meezingers. Als kers op de taart brengt Gene 
Thomas twee gastartiesten mee. Voor onze 
Park Happening brengt hij niemand minder 
dan Mama’s Jasje en Maureen mee. 

tot in de vroege uurtjes
Park Happening Schoten wordt traditioneel 
afgesloten met een dj-act. Ook dit jaar ver-
welkomt het evenement een dj-duo: Frères 
deluxe is van alle markten thuis en schuwt 
geen enkele muziekstijl. 

Tomorrowland, Rock Werchter, Dour en 
Pukkelpop zijn maar enkele van de festivals 
op hun palmares. Feestje verzekerd! 

Houd zeker de gemeentelijke website in de gaten en de Facebookpagina van de jeugddienst 
voor de laatste nieuwtjes over Park Happening Schoten 2018. Wij kijken alvast uit naar 
zaterdag 25 augustus!

Gene Thomas Maureen

Mama's Jasje

Frères Deluxe
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[ reiSdocumenten ]

Om naar het buitenland te reizen heb je of-
ficiële documenten nodig. Sommige landen 
aanvaarden een identiteitskaart, andere 
vragen een paspoort en soms heb je ook 
een visum nodig. Deze documenten moet je 
op voorhand aanvragen. Een overzicht van de 
prijzen, procedures en levertermijnen.

Binnen Europa
identiteitskaart (eid)
Een geldige identiteitskaart moet je eigenlijk 
altijd op zak hebben wanneer je ouder bent 
dan 12 jaar. Ga je op reis binnen Europa, dan 
heb je meestal aan een geldige identiteitskaart 
genoeg. Let op! Soms zijn er voorwaarden aan 
de geldigheid van je document verbonden. 
Een gedetailleerd overzicht vind je op de site 
van de Federale Overheid: www.ibz.rrn.fgov.be/
identiteitsdocumenten. 
Om een identiteitskaart aan te vragen of te her-
nieuwen wend je je tot de dienst bevolking van 
het gemeentehuis met een recente pasfoto. 
•	 Normale	procedure:	3	weken	–	20	euro
•	 Dringende	 procedure:	 2	 dagen	 na	 de	 dag	

van aanvraag – 87 euro
•	 Zeer	dringende	procedure:	1	dag	na	de	dag	

van aanvraag – 130,60 euro
•	 Zeer	dringende	procedure:	1	dag	na	de	dag	

van aanvraag, centrale levering in Brussel 
– 98,70 euro

Kids-id
Een Kids-ID is een elektronisch identiteitsdo-
cument voor Belgische kinderen onder de 12 
jaar. Een Kids-ID is niet verplicht in België, 

doe de documentencheck 
voor je op vakantie vertrekt!
daar is de vakantieperiode weer! Zon, zee, 
strand, puur genieten . Maar eerst: de docu-
mentencheck! Zijn je reisdocumenten wel 
in orde? En die van je kinderen?

maar wel voor reizen naar het buitenland. De 
kaart is geldig in de meeste Europese landen 
en verplicht in alle landen waar geen reispas 
verplicht is. Een gedetailleerd overzicht vind 
je opnieuw op de bovenstaande website van 
de Federale Overheid. 

Om een Kids-ID aan te vragen kom je samen 
met je kind naar de dienst bevolking met een 
recente pasfoto. 
•	 Normale	procedure:	3	weken	–	7	euro
•	 Dringende	 procedure:	 2	 dagen	 na	 de	 dag	

van aanvraag – 87 euro
•	 Zeer	dringende	procedure:	1	dag	na	de	dag	

van aanvraag – 130,60 euro
•	 Zeer	dringende	procedure:	1	dag	na	de	dag	

van aanvraag, centrale levering in Brussel 
– 98,70 euro

Buiten Europa 
Belgisch paspoort
Een Belgisch paspoort of ‘reispas’ in de volks-
mond, is een document om je identiteit te 
bewijzen in de landen waarvoor de Belgische 
identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinde-
ren jonger dan 12 jaar hebben een paspoort 
nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen 
in de wereld reizen, maar soms moet je ook 
nog bijkomend een visum aanvragen.

Om een internationaal paspoort aan te vragen 
maak je een afspraak bij de dienst bevolking. 
Een aanvraag kan enkel nog op afspraak. Je 
kan hiervoor terecht op 03 680 09 09. Vergeet 
zeker niet je pasfoto mee te brengen. Indien 
je nog een oud paspoort hebt, moet je dit 
meebrengen.
•	 Normale	procedure:	volwassene	–	74	euro,	

minderjarige – 44 euro. Levertermijn 2 
weken

•	 Spoedprocedure:	 volwassene	 –	 270	 euro,	
minderjarige – 240 euro. Indien aange-
vraagd voor 14u45, levering in de loop van 
de daaropvolgende dag.

reisdocument 
voor niet-Belgen 
Een reisdocument is een document om je 
identiteit te bewijzen buiten België. Als vluchte-
ling, staatloze of vreemdeling (enkel bepaalde 
categorieën) heb je dit reisdocument nodig 
om buiten onze landsgrenzen te reizen. Met 
dit document kan je reizen naar alle landen 

ter wereld. Ook kinderen jonger dan 12 jaar 
hebben zo’n reisdocument nodig wanneer ze 
België verlaten. 
Er gelden speciale voorwaarden voor niet-
Belgen om dit reisdocument te verkrijgen. Meer 
informatie op www.schoten.be/reisdocument-
niet-belgen
Een aanvraag kan enkel op afspraak: je kan 
hiervoor terecht bij de vreemdelingendienst 
op 03 680 09 40
Breng naar je afspraak je verblijfskaart, recente 
pasfoto en eventueel oud reisdocument mee.
•	 Normale	procedure:	volwassene	–	70	euro,	

minderjarige – 50 euro. Levertermijn 2 
weken

•	 Spoedprocedure:	 volwassene	 –	 260	 euro,	
minderjarige – 240 euro. Indien aange-
vraagd voor 14u45, levering in de loop van 
de daaropvolgende dag. 

tiP 1: 
Op de website van de FOD Buitenlandse 
Zaken kan je per land nagaan welke docu-
menten je nodig hebt. 

tiP 2: 
Een goede pasfoto maak je zo: kijk recht 
in de camera met een neutrale uitdrukking 
(lach niet en houd je mond gesloten), zorg 
voor een witte achtergrond, je gezicht moet 
volledig vrij zijn en je ogen goed zichtbaar. 
Brildragers zetten dus best even hun bril af. 

Om te reizen buiten Europa heb je een geldig paspoort nodig.

We wensen iedereen een deugddoende vakantie!
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Sluit je woning goed af
Het klinkt vanzelfsprekend, maar we geven het toch nog eens mee. Sluit alle 
ramen en deuren voor je vertrek. Laat geen ramen op kiepstand staan en trek ook 
de deur niet zomaar toe, maar draai ze nog eens extra op slot. Reservesleutels 
horen niet thuis onder een bloempot of een deurmat. Geef ze aan een vriend 
of familielid die je vertrouwt en laat ze niet rondslingeren. Goede gewoonten 
kosten niets en zijn heel effectief!

Maak sociale controle mogelijk
Zorg dat je huis zichtbaar is vanaf de straat. Snoei dus eventueel je hagen of 
beplanting zodat sociale controle mogelijk is. Een huis dat volledig afgeschermd 
is, geeft vrij spel aan inbrekers! Zorg dat er ook wat verlichting brandt wanneer 
het donker wordt. Je kan dit bijvoorbeeld gemakkelijk regelen met timers. 

laat geen waardevolle voorwerpen rondslingeren
Zorg dat je laptop, juwelen en andere waardevolle bezittingen nergens op een 
zichtbare plek liggen. Een gemiddelde inbraak duurt gewoonlijk niet langer dan 
vijf minuten. Hoe langer een inbreker moet zoeken naar zijn buit, hoe groter de 
kans dat hij met lege handen vertrekt! Steek je kostbare spullen daarom in een 
(afgesloten) kast of lade.

Geef je huis een bewoonde indruk
Niets schreeuwt meer ‘dit huis staat leeg’ dan een uitpuilende brievenbus. Laat je 
brievenbus dus leegmaken door buren of familie, of vraag een tijdelijke bewaring 
aan bij bpost. Andere goede tips zijn het regelen van verlichting, radio en/of 
het sluiten van rolluiken met timers. Een inbreker zal immers minder geneigd 
zijn je huis binnen te dringen wanneer je woning een bewoonde indruk heeft!

Post geen vakantiefoto’s
Vermeld op sociale media niet dat je van het zonnetje op een tropisch strand 
geniet. Een foto of status kan op sociale mediakanalen een eigen leven beginnen 
leiden en zo misschien mensen met foute bedoelingen bereiken. Deel je 
vakantiekiekjes dus liever bij thuiskomst!

Op vakantie? laat je woning veilig achter!
Weg is je vakantiegevoel wanneer bij thuiskomst blijkt dat er ongenode gasten op bezoek zijn geweest . vorig 
jaar waren er zeventien inbraken tijdens de zomervakantieperiode op ons grondgebied . de politie geeft je daarom 
graag enkele tips om je woning veilig achter te laten wanneer je op vakantie vertrekt . 

vraag gratis afwezigheids-
toezicht aan
Alle inwoners van Schoten kunnen gratis afwezig-
heidstoezicht aanvragen voor een vakantie of af-
wezigheid korter dan drie maanden. De inspecteurs 
houden dan een oogje in het zeil en controleren bijna 
dagelijks je verlaten woning. Zo kan je pas echt met 
een gerust hart je stulpje achterlaten! 

Je kan afwezigheidstoezicht aanvragen via www.
police-on-web.be of op het politiekantoor. Je kan 
het aanvraagformulier ook downloaden op www.
politieschoten.be, invullen en afgeven op het 
commissariaat. 

Wees dieven een stapje voor, 
vraag diefstalpreventieadvies!
Er staan maar liefst zeven gemotiveerde diefstalpre-
ventieadviseurs voor je klaar om gratis, persoonlijk 
en praktisch advies te geven over inbraakbeveiliging. 
Soms kunnen enkele eenvoudige ingrepen al een 
groot verschil maken. Tijdens een bezoek bij je thuis 
wijst de adviseur je op belangrijke aandachtspunten 
en zal hij nuttige tips meegeven, die nadien ook in 
een samenvattend advies worden verwerkt. 

Elke Schotenaar kan diefstalpreventieadvies 
aanvragen via de dienst integrale veiligheid van de 
gemeente. Tel.: 03 680 23 57 – e-mail: iv@schoten.be 

registreer je waardevolle 
voorwerpen!
Wist je dat je jouw waardevolle spullen (zoals bij-
voorbeeld een tv, laptop of juwelen) kan registreren? 
Je kan het save your numbers-registratieformulier 
downloaden via de website van de lokale politie 
(www.lokalepolitie.be) of het ophalen in je politie-
kantoor. 

Vul het in en bewaar het goed. Voeg ook zeker foto’s 
van je bezittingen en aankoopfacturen toe. Wanneer 
je bezittingen, ondanks onze tips, toch gestolen 
worden, kunnen ze gemakkelijker worden geseind 
en bij vondst worden terugbezorgd aan jou.

1

2

3

4

5

Een volle brievenbus is voor inbrekers het teken dat je al 
even niet thuis bent geweest.

Geef je huis een bewoonde indruk door bijvoorbeeld 
lampen aan te laten.

Deel je vakantiefoto's en selfies liever wanneer je terug 
thuis bent.

10
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infoSchotenzomerinfoSchotenzomer

We treffen Matz (6 jaar) en Wannes (18 
jaar) aan in de gangen van de gemeentelijke 
Academie. Allebei met stokken in de hand 
en klaar om op te treden. Bij beiden zit ritme 
in het bloed en loopt muziek als rode draad 
door de familie.

Elisabeth, de mama van Matz en pianiste, 
stimuleerde haar zoon om les te komen volgen. 
Want Matz trommelt, tikt, roffelt, tapt en bonkt 
er thuis op los. Meester Bart leert de initia-
tieleerlingen luisteren naar muziek. Er wordt 
spelenderwijs geluisterd, geëxperimenteerd 
en gerepeteerd. Dit alles zonder partituren of 
spiekbriefjes! In de klas wordt gewerkt met 
opnames om zo de draad elke week weer 
op te pikken.

Ook Wannes groeide op in een muzikaal nest. 
Zijn ouders zijn allebei leraar/muzikant. Ook 
zijn oma duwde hem op zijn vijf jaar zachtjes 
richting Academie. Dat hij talent heeft, werd 
snel duidelijk toen hij op zijn zeven jaar al 
mocht starten met drumlessen. Zoveel jaar 
later spendeert Wannes zowat elke vrije 
minuut in de Academie of met zijn eigen 
band. Hij voelt zich hier thuis, als een vis 
in het water.

vaste Academie-klanten
Matz droomt van duiker worden. Hij vertelt 
graag over de zee, vissen en zwemmen. Dat 
zie je ook aan zijn tekenwerk. Matz volgt als 
vaste Academieklant ook les in het domein 
Beeldende Kunsten. Zijn fantasie brengt hem 

van droom tot diploma
"Beeldende en Audiovisuele kunsten", "dans, Muziek, Woordkunst-drama" en 
"domeinoverschrijdende initiatie" . Een mondvol, de (vernieuwde) domeinen die 
het Schotense deeltijds kunstonderwijs rijk is . Op het eind van het academiejaar 
zijn alle ogen gericht op de cursisten, jong en oud, die hun talent tonen op de 
vele concerten, expo’s en voorstellingen .

Maak ook jouw droom waar 
NEEM EEN PrOEFLES OF ScHrIJF JE IN!

Beeldende en Audiovisuele Kunsten
Inschrijven op secretariaat
Vordensteinstraat 47, Schoten
03 685 03 00 
•	 20 – 28 juni / 1 – 29 september
 DI, DO, ZA: 09u00 – 13u00
 + WO: 13u00 – 20u00
•	 28 – 30 augustus
 DI, WO, DO: 18u00 – 21u00

dans, Muziek, Woordkunst-drama
Inschrijven op secretariaat
Jozef van Craenstraat 4, Schoten
03 685 02 56 
•	 15	–	29	 juni	 /	28	–	30	augustus	/	
 1 – 29 september
 MA, DI, WO, DO, VR: 15u00 – 20u00
 ZA: 09u00 – 12u00

www.academieschoten.be
academie@schoten.be – 03 685 02 56

naar pretparken, waar de rollercoaster zijn 
absolute favoriet is. Op het toonmoment brengt 
hij dan ook zijn eigen compositie ‘de Efteling’. 
Wanneer je je ogen sluit en luistert naar alle 
klanken, waan je je in het sprookjesbos!

Het creëren zit ook bij Wannes in het bloed. 
Wanneer hij een funky akkoord hoort in een 
nummer op de radio, grijpt hij zijn gitaar of 
piano om alle noten eruit te puzzelen. Bill 
Champlin, de gitarist van de eighties band 
Chicago, is zijn laatste ontdekking. De mix tus-
sen funk, pop, rock en jazz met al zijn muzikale 
lagen intrigeert Wannes enorm. Zijn droom is 
dan ook om naast zijn studies elektronica als 
muzikant de kost te verdienen. Het diploma 
dat hij op 30 juni in ontvangst neemt, is alvast 
een volwaardige stap in de goede richting!

Matz Somers

Wannes Op de Beeck – © Roel Hendrickx
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[ verkiezingen ]

Allereerst heb je een attest nodig dat aantoont dat 
je niet kan gaan stemmen. Daarnaast moet je een 
volmachtformulier invullen. Dit formulier kan je 
downloaden op www.schoten.be/verkiezingen of 
opvragen bij de bevolkingsdienst.

Het volmachtformulier vul je in samen met de 
persoon aan wie je de volmacht toekent (de vol-
machtdrager). Vergeet zeker niet om allebei het 
document te ondertekenen. 

Aan het volmachtformulier voeg je ook het attest dat 
de reden van je afwezigheid bewijst toe. 

Wanneer kan ik volmacht geven?
Er zijn verschillende regels voor verschillende 
situaties. Niet elk attest kan je verkrijgen op de 
bevolkingsdienst van het gemeentehuis, soms moet 
je terecht bij andere instanties (zie tabel).

Situatie kiezer Benodigd attest Schrijver attest Aanbieden gemeentehuis

Ziekte of handicap Medisch attest Arts Neen

Beroepsredenen (binnen- of buitenland) Attest werkgever Werkgever Neen

Schipper, marktkramer, kermisreiziger Attest uitoefening beroep Bevolkingsdienst Ja, bevolkingsdienst

Vrijheidsbeneming Attest vrijheidsbeneming Directie van de instelling Neen

Geloofsovertuiging Attest geloofsovertuiging Religieuze overheid Neen

Studieredenen Attest inschrijving studie Studie-instelling Neen

Verlof in het buitenland Attest burgemeester op basis van be-
wijsstukken of verklaring op eer

Bevolkingsdienst Ja, bevolkingsdienst

registreer je als niet-Belg voor 
de verkiezingen
Op zondag 14 oktober  2018 vinden de 
gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen 
plaats. Niet-Belgen die in Schoten wonen, kiezen 
ook mee. Hiervoor moet je voldoen aan een aantal 
voorwaarden en registreren voor 31 juli 2018.
Lees alle voorwaarden en registreer je als kiezer 
op www.schoten.be/verkiezingen.
Ben je in het verleden al geregistreerd als kiezer 
voor de lokale verkiezingen? Je hoeft dan niets 
meer te ondernemen. Opgelet: eenmaal erkend 
als kiezer, geldt de stemplicht.

Stemmen bij volmacht: de spelregels
Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus en kiezen we onze nieuwe gemeente- en provincieraad . Soms 
kan je, omwille van verschillende redenen, niet zelf gaan stemmen . Je kan dan een volmacht geven aan een andere 
kiezer . Hoe je dat precies doet, leggen we even uit .

Aan wie kan ik volmacht geven?
Een Belgische kiezer kan elke andere Belgische 
kiezer volmacht geven om zijn of haar stem uit te 
brengen. Een niet-Belgische kiezer kan elke andere 
Belgische of niet-Belgische kiezer een volmacht 
geven. Let er wel op dat een kiezer slechts één 
volmacht mag hebben.

Op de verkiezingsdag zelf
De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, moet 
volgende documenten afgeven aan de voorzitter 
van het stembureau dat vermeld staat op jouw 
oproepingsbrief:
•	 Het	ondertekende	en	ingevulde	volmachtformulier
•	 Het	attest	dat	 je	afwezigheid	bewijst
•	 De	oproepingsbrief	van	de	volmachtgever	
•	 De	oproepingsbrief	van	de	volmachtdrager
•	 De	 identiteitskaart	van	de	volmachtdrager

Opgelet: de volmachtdrager (de persoon die in 
jouw plek stemt), moet in jouw bureau stemmen. 
Je vindt je bureau terug op je oproepingsbrief. 
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[ cultuur ]

Krijg korting met 
de vrijetijdspas
De vrijetijdspas van de gemeente Schoten 
geeft je een directe korting van 50% op ver-
schillende vrijetijdsactiviteiten bij sportclubs, 
jeugdbewegingen, cultuurverenigingen …
De vrijetijdspas is er voor Schotenaren die:
•	 recht	hebben	op	een	verhoogde	tegemoet-

koming bij hun ziekteverzekering
•	 een	attest	hebben	van	schuldbemiddeling
•	 een	 geldig	 doorverwijzingsattest	 hebben	

(van OCMW, CAW of Koraal VZW)

Vraag je pasje gratis aan op www.schoten.
be/vrije� jdspas of aan de Balie Vrije Tijd 
(Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten). Op 
de website vind je ook meer info over de 
vrijetijdspas en alle activiteiten waarvoor je 
hem kan gebruiken. Zodra de gemeente je 
aanvraag goedkeurt, krijg je je vrijetijdspas 
via de post toegestuurd.

Had je in 2017 al een vrijetijdspas? De pasjes 
worden niet automatisch verlengd. Daarom 
vraag je in 2018 best een nieuwe aan. 

Hopelijk wordt het dit jaar weer een zomer 
vol leuke vrijetijdsactiviteiten waar iedereen 
van kan genieten! 

Meer info: 03 685 19 18
www.schoten.be/vrije� jdspas
laura.peelman@schoten.be

augustus zingen we met z’n allen weer uit 
volle borst mee met de bekendste nummers. 
Van klassieker tot foute dansplaat, plezier 
verzekerd! De tekst kan je volgen in de gratis 
krantjes die uitgedeeld worden. Frietjes, ham-
burgers, ijsjes en drank zijn te verkrijgen aan 
democratische prijzen. De opbrengst gaat naar 
zorgbehoevenden uit de gemeente Schoten.
•	 Een	organisatie	van	Masters	Schoten
•	 Zomertent,	achter	het	Kasteel	van	Schoten
•	 Gratis	toegang

25 augustus 

Park Happening
De laatste zaterdag van de zomervakantie 
is er het familie-evenement van het jaar: de 
Park Happening. Tussen 11u en 18u30 is het 
terrein voor de kinderen en tieners, met een 
heleboel activiteiten en randanimatie. Vanaf 
17u45 trekt dj Ive Peeters het feestgedruis 
op gang met een kinderdisco, en om 18u30 
tonen ‘De Helden’ zich van hun avontuurlijkste 
kant met hun stuntshow. Later op de avond 
zwieren de volwassenen hun dansbenen los 
met onder andere Laura Tesoro, de Vlaanderen 
Boven Band van Gene Thomas en een dj-set 
van Frères Deluxe. 
•	 Volledige	programma	op	
 www.schoten.be/parkhappeningschoten
•	 Gratis	toegang
•	 In	en	rond	de	zomertent,	achter	het	Kasteel	

van Schoten

6-9 september 

Fashion days
De hoogdagen voor de Schotense fashionista’s 

zijn ongetwijfeld van donderdag 6 september 
tot en met zondag 9 september. Ontdek de 
nieuwste modetrends, laat je bijstaan door 
het advies van onze winkeliers en ontdek hun 
modieuze aanbod. 
•	 Organisatie	van	AMBS
•	 Paalstraat

16 september 

Oldtimer event
Een primeur voor onze gemeente: voor het 
eerst wordt in het centrum van Schoten een 
oldtimer event georganiseerd! Het Marktplein 
vormt het rustieke decor om de vier- en twee-
wielers op leeftijd te ontvangen. 
•	 Organisatie	van	TC	Koningshof
•	 Van	11u	tot	14u
•	 Markt	

21 september 

Openingsvoorstelling cc
Het nieuwe cultuurseizoen wordt op specta-
culaire manier afgetrapt door Clement Peerens 
Explosition. Wat er precies te gebeuren staat, 
houden we nog eventjes geheim, maar ver-
wacht je aan een hoge dosis extravagante 
glitter en glamour!
•	 Organisatie	van	Cultuurcentrum	Schoten
•	 Prijs:	€23,	abo	CC:	€20,	-25j/+60j:	€21,	aan	

de kassa: +€1
•	 Meer	 info	en	tickets:	www.ccschoten.be
•	 Let	op:	dit	 is	een	staand	concert!

Een uitgebreide agenda vind je op www.
schoten.be/zomer of in onze zomerbrochure, 
verkrijgbaar aan de balie Vrije Tijd en in de bib.

Schoten Zingt! - 18 augustus Oldtimer Event - 16 september Summer Event ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. - 4 augustus

De Helden - 25 augustus Clement Peerens Explosition - 21 september
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[ lokale economie ]

infoSchotenzomer

“Vanuit de overtuiging dat het lokale onder-
nemerschap moet gestimuleerd en onder-
steund worden, werd beslist om de startende 
ondernemer in Schoten een duwtje in de rug 
te geven,” vertelt Sara Vermoere daarover. “In 
samenwerking met ‘Het Starterspakket’ bieden 
we een digitaal pakket aan met verschillende 
handige sjablonen, documenten en tips.”

In Het Starterspakket zitten onder andere sja-
blonen voor facturatie en aanmaningen, maar 
ook juridische documenten zoals algemene 
betalingsvoorwaarden, een complete cursus 
basiskennis bedrijfsbeheer en tips omtrent 
marketing. “Bovendien zijn we de eerste 
gemeente in België die zo’n samenwerking 

‘Het Starterspakket’
de gemeente geeft starters een duwtje in de rug
Sara vermoere, recent aangesteld als stafmedewerker lokale economie, maakt er één van haar prioriteiten van 
om beginnende ondernemers een goede start te geven in hun zakelijke avontuur . Schotenaren met een onder-
nemingsplan kunnen bij haar terecht voor advies en nuttige informatie .

met ondernemers en private partner ‘Het 
Starterspakket’ aanbiedt,” zegt Sara. 

Kennismakingsgesprek
Het Starterspakket krijg je als starter niet 
zomaar. De gemeente koopt deze digitale pak-
ketten bij een private partner. Als starter krijg 
je Het Starterspakket gratis, maar enkel na een 
positief gesprek bij Sara. Je moet aantonen dat 
je zorgvuldig hebt nagedacht over je plannen, 
en dat je niet zomaar een wild idee los in je 
hoofd hebt slingeren. 

“Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de 
plannen uitvoerig besproken,” legt Sara uit. 

“Indien de starter aan een aantal voorwaarden 
voldoet, krijgt hij of zij het digitaal pakket via 
mail toegestuurd.” Tijdens een eerste gesprek 
geeft Sara ook al een handvol tips. Denk maar 
aan hoe je een ‘Business Model Canvas’ invult 
om je ondernemingsplan te toetsen, of welke 
vergunningen je nodig hebt om je activiteit 
te mogen uitvoeren in onze gemeente. In 
combinatie met Het Starterspakket heb je als 
starter een mooie rugzak vol informatie om je 
reis van het ondernemerschap aan te vangen.

Kriebelt het ondernemen ook in jou? 
contacteer Sara Vermoere, stafmedewerker 
lokale economie op ondernemen@schoten.
be of op 03 680 33 35. 

ilse vekemans, 32 jaar

Ilse kwam met haar ondernemingsplan bij 
Sara, vooral op zoek naar een leidraad door-
heen het ondernemerslandschap. Ze zat nog 
met enkele twijfels, maar: “Na het praktische 
advies van Sara wat betreft vergunningen 
en reclame, en na het doornemen van Het 
Starterspakket vond ik de nodige info die 
ik zocht over marketing, klantenbinding en 
doelgroepanalyses. Dat gaf me het duwtje in 
de rug om mijn BTW-nummer aan te vragen en 
mijn domeinnaam te registreren.” Ondertussen 
is ze in bijberoep gestart met ‘Soep Service’ 
en kan je op bestelling soep, gemaakt van 
seizoensgroenten, bestellen. Vanaf het najaar 
zal ze rondrijden met een soepkar en kan je 
je eigen soeppot laten vullen. 

Meer info over prijzen, leveringen en soepen 
op www.soepservice.com. 

Aukje nouwens, 37 jaar

Aukje is redder in het zwembad van Sportoase 
Elshout. In haar vrije tijd volgde ze nog een 
opleiding tot personal trainer. Het is in die 
richting dat ze nu verder wilt gaan. “Ik speelde 
al langer met het idee te starten als personal 
trainer, zodat ik anderen kan begeleiden naar 
een gezonder leven. Na mijn gesprek met Sara 
ben ik gestart als zelfstandige in bijberoep en 
geef ik nu personal training in een fitness in 
Sint-Lenaarts. Het Starterspakket was heel 
interessant, vooral het sjabloon voor het 
opstellen van een ondernemingsplan en de 
basiscursus bedrijfsbeheer. Toch is het vooral 
de motivering die ik van Sara kreeg die me is 
bijgebleven.” 

Wie graag de persoonlijke aandacht van Aukje 
krijgt tijdens het sporten kan haar bereiken 
op aukebauk@hotmail.com.

nathalie de Page, 31 jaar

Nathalie was jarenlang café-uitbaatster, maar 
vond dat het tijd was om haar droom van 
een eigen kledingwinkel na te jagen. Met 
haar plannen kwam ze langs bij Sara. “Ik was 
zeker dat ik aan alles had gedacht, maar dat 
bleek eventjes niet zo te zijn! Het gesprek met 
Sara heeft toen mijn ogen geopend. Zo had ik 
bijvoorbeeld helemaal geen duidelijk onderne-
mingsplan opgesteld. Na mijn gesprek heb ik 
de rem gezet op de verbouwingen en heb ik 
eerst een ondernemingsplan uitgeschreven én 
een financieel plan uitgewerkt.” Ook aan een 
website had ze nog niet gedacht. Daarvoor 
waren de tips en richtlijnen dan weer handig. 
Vooral de praktische kant van Het Starters-
pakket was voor haar een grote meerwaarde. 

Begin mei opende Nathalie haar winkel, ‘Be 
You & Petite’ in de Paalstraat 133. 
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[ parken ]

De poort in rococostijl werd behandeld door 
Smego, een firma gespecialiseerd in het 
restaureren van erfgoed. Daarvoor moest de 
toegangspoort verhuizen naar hun atelier in 
Arendonk. De restauratie gebeurde in vier fasen.

Eerst werd ze gezandstraald en volledig ‘blank’ 
gemaakt. Dat wil zeggen dat de volledige verf-
laag eraf werd gehaald. Pas dan kon de staat 
van de poort volledig beoordeeld worden en 
bleek dat er ernstige scheuren in het laswerk 

een stukje schapenwol, een gebreide sok 
en een kralenketting. Allemaal dingen die 
de beleving van de wandeling versterken”, 
zegt OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta. De 
wandeling is er voor iedereen, jong en oud, 
maar het koffertje is toch vooral een extraatje 
voor personen met dementie. “Het is fijn om 
mensen te zien genieten, te zien opleven en 
interactie te stimuleren. Daarvoor doen we het. 
Samen genieten is altijd een meerwaarde”, 
besluit ze. 

Voor de realisatie van deze wandeling werkte 
de Raad voor personen met een handicap 
samen met Lichtpunt, waarvan je het logo te-
rugvindt op de speciaal uitgezochte belevings-
plekjes binnen de Oranjerietuin. Lichtpunt is 
een initiatief van OCMW Schoten en Wijnegem 
en Woonzorggroep Voorkempen en organiseert 
regelmatig lezingen en het Praatcafé Dementie 
voor personen met dementie en hun familie-
leden en mantelzorgers. 

De wandeling werd op donderdag 7 juni inge-
huldigd. Vanaf nu kan je tijdens de openings-
uren van Parkbistro De Vlinder genieten van 
een ingetogen beleveniswandeling, volledig 
op je eigen tempo.

Prikkel je zintuigen tijdens 
een belevingswandeling 
in de ommuurde Oranjerietuin van domein vordenstein kan je sinds kort 
een beleveniswandeling maken . Kijk, luister, voel en beleef samen de natuur . 
Kortom: beleef je wandeling . 

De ‘beleveniswandeling’ is een wandeling met 
verschillende rustpunten binnen de ommuurde 
oranjerietuin van Domein Vordenstein (Agent-
schap Natuur en Bos), die bezoekers samen 
met hun aandachtspersoon (bijvoorbeeld 
iemand met dementie) kunnen maken. De 
wandeling is ook rolstoeltoegankelijk. Er is 
een koffertje beschikbaar dat je bij Parkbistro 
De Vlinder kan uitlenen voor de wandeling. 

Zinnenprikkelend
“Over de inhoud van de koffer is door de werk-
groep van de Schotense Raad voor personen 
met een handicap hard nagedacht. Hierin vind 
je kleurrijke foto’s, rustige muziek, bekende 
gedichten en herkenbare voelmaterialen zoals 

Parkpoort in volle glorie hersteld
Ze was een tijdje verdwenen, de mooie toegangspoort tot het Kasteelpark . de gemeente besliste in samenwerking 
met het Agentschap Onroerend Erfgoed om de poort te laten restaureren . vandaag hangt ze weer terug, en ziet 
er opnieuw geen dag ouder uit dan toen ze in de achttiende eeuw voor het eerst geplaatst werd . 

waren. Deze werden hersteld en dan werd er 
overgegaan tot de volgende fase: het metal-
liseren van de poort. Dat is een proces waarbij 
er een zinklaag wordt aangebracht om roest 
tegen te gaan. Daarna kwam een primer en 
werd er een mat witte verflaag over gezet. Na 
volledige droging kon worden overgegaan tot 
de vierde en laatste fase: twee afwerkingslagen 
in het hoogglans-zwart.

Ook het wapenschild werd opgefrist. Daarvoor 

voerde Smego een uitgebreid kleurenonder-
zoek zodat ze de oorspronkelijke kleuren zo 
goed mogelijk konden benaderen. 

Om de prachtige poort te herstellen werd een 
budget van €20 000 voorzien. Kostprijs om de 
prachtige poort te restaureren was €17 605,50. 
Daarvan werd 80% gedragen door het Agent-
schap Onroerend Erfgoed. Ze hangt ondertus-
sen terug in vol ornaat voor het Kasteel van 
Schoten, op tijd voor alle zomeractiviteiten! 

vOOr nA
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[ cultuur ]

Arthur Verhoeven was van 1911 tot 1958 
koster-organist van de Sint-Cordulakerk in 
Schoten. Als componist was hij erg actief 
tussen 1910 en 1930. Zijn werk omvat vooral 
orgelcomposities, religieuze muziek, pianomu-
ziek, een vioolsonate, muziek voor beiaard, een 
200-tal liederen en zelfs een opera met titel 
“Valentijn”, die hij voltooide in 1930.

Het oeuvre van Arthur Verhoeven maakt een 
belangrijk deel uit van ons immaterieel erfgoed. 
Zoals het studiecentrum voor Vlaamse muziek 
(Jan Dewilde) zegt: “Verhoeven is één van die 
vele verdienstelijke Vlaamse componisten uit 
de eerste helft van de twintigste eeuw die in 

alle bescheidenheid, maar met veel vakman-
schap in de schaduw werkte.”

restauratie monument
In 1968, 10 jaar na zijn overlijden, is voor 
Arthur Verhoeven een monument opgericht in 
het park van Schoten: het werd door VTB (De 
Autotoerist) geschonken aan de gemeente 
Schoten. Het monument is een rustbank 
ontworpen door architect Hubert Semal en is 
versierd met twee basreliëfs van de hand van 
beeldhouwer Albert Poels.

“Twee jaar geleden liep ik met mijn zus voorbij 
het monument” vertelt Koen. “Voor een mo-
nument dat al vijftig jaar in het park staat, 
vond ik – op het eerste zicht – dat het vrij 
goed bewaard gebleven was. Maar bij nader 
onderzoek bleek echter dat op verschillende 
plaatsen de ijzers van de wapening van het 
beton in zicht waren gekomen achter de 
eroderende betonbekleding. Toename van 
schade was vanaf dan zeker te verwachten. 
Het was dus hoog tijd om restauratiewerken 
aan te vatten om het monument voor de 
toekomst te bewaren”.

Kort na dit bezoek besloot Koen contact op 
te nemen met het gemeentebestuur. “Arthur 
Verhoeven was duidelijk nog geen onbekende 

restauratie Arthur verhoeven-monument

geworden in Schoten” aldus Koen Verhoeven.
Begin 2017 werd er een afspraak gemaakt 
met de mensen van de gemeente Schoten en 
vtb-Kultuur Brasschaat. vtbKultuur had eerder 
al akkoord gegeven om mee te werken aan de 
herdenking. Vanaf toen was er aan enthousi-
asme en initiatieven geen gebrek. 

De restauratie van het monument werd uitge-
voerd door de fi rma IPARC en de kosten, 10 
 000 euro, zijn gedragen door de gemeente 
Schoten zelf.

Het opgefriste herdenkingsmonument in het gemeentepark.

Je hebt het monument ter ere van Arthur 
verhoeven vast al wel eens gezien in het 
gemeentepark van Schoten . dit jaar is het 
zestig jaar geleden dat deze vlaamse compo-
nist en organist overleed . daarom werd op 
zaterdag 9 juni een herdenking georganiseerd 
dankzij de inzet van kleinzoon Koen verhoeven, 
in samenwerking met de gemeente Schoten, 
vtbKultuur Brasschaat en de Heemkring 
Scot . tijdens de herdenking werd ook het 
gerestaureerde monument onthuld .

Arthur Verhoeven

14
6   6

6

InfO_juni_2018_005.indd   14 18/06/2018   15:53:42



infoSchotenzomerinfoSchotenzomer

[ cultuur + ruimteliJke ordening ]

Tussen de Hofstraat, Korte Braamstraat, Hout-
handel Martens en het Albertkanaal ligt een 
groot, grotendeels braakliggend, terrein dat nu 
door het door gemeentebestuur goedgekeurde 
RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zal omge-
vormd worden tot hoofdzakelijk woongebied. 

Het betreft de herziening van een oud BPA (Bij-
zonder Plan van Aanleg) dat de bestemming 
van het gebied in het Gewestplan (industrie-
gebied) al eerder omzette naar gemengde 
zone voor wonen en ambachtelijke bedrijven.

Concreet wordt het noordelijke deel woon-
gebied met aan de ene kant van de straat 

Even de korte, technische uitleg: het schilderij 
werd ‘gederestaureerd’. Dat wilt zeggen dat alle 
oude(re) restauraties en retouches werden 
afgenomen, voor zover dat mogelijk was. De 
bedoeking, of ‘doublering’ in vaktermen, was 
nog stabiel en werd behouden. Het meeste 
werk had Griet met de oude olieverfretouches, 
die zo uitgehard waren dat ze deze enkel met 
een scalpelmes kon verwijderen. 

Het resultaat is een schilderij dat er weer als 
nieuw uitziet. Tijdens de restauratie zijn er 
enkele sporen van ‘pentimenti’ gevonden. Een 
pentimento is een wijziging aan een schilderij, 
ontstaan tijdens het schilderen van het werk. 
Een verbetering die de kunstenaar aanbrengt 
aan het originele ontwerp tijdens het schilde-
ren. Het is dus geen overschildering van het 

de triomferende christus 
verschijnt opnieuw
in onze vorige editie van info Schoten berichtten we over de start van de restauratie 
van ‘de triomferende christus die aan zijn moeder verschijnt’ . Ondertussen is  
restauratrice Griet Blanckaert klaar met het opknappen van het werk .

Facelift voor 
speelplein Horst
in speelplein Horst, aan de Horste-
baan 14, werd de afgelopen jaren 
flink wat geïnvesteerd: zowel om de 
veiligheid van de kinderen te verze-
keren, maar ook om het speelplezier 
van de jonge speelpleinbezoekers 
te vergroten . dit voorjaar werd de 
laatste fase van het plan afgerond . 
net op tijd voor de zomervakantie!

Dat het speelplein Horst een facelift kreeg, 
mag je wel zeggen. Een grote materiaalber-
ging werd bijgebouwd en een oud speelplein-
centrum werd afgebroken. In de plaats daar-
van kwam een avontuurlijke speelheuvel, 
een grote zandbak met speeltoestellen en 
waterspeeltuin en een nieuwe verharde zone. 
Er werd een nieuw secretariaat gebouwd en 
ook de EHBO-post werd vernieuwd. 

Naast de nieuwe speelterreinen beschikt 
speelplein Horst ook nog over een go-cart par-
cours, bouwspeelplaats, sportvlakte, speel-
tuin, speelbos, afzonderlijk kleuterspeel-
plein én een afzonderlijke tienerwerking. 
Speelplezier verzekerd dus! Het vernieuwde 
speelplein wordt op zaterdag 30 juni om 13u, 
niet toevallig Openspeelpleindag, feestelijk 
ingehuldigd door de schepenen van Jeugd 
van Antwerpen (Nabilla Ait Daoud) en Scho-
ten (Wouter Rombouts). Iedereen welkom!

Meer informatie over de speelpleinwerking 
op www.koraal.be.

schilderij achteraf. Een pentimento of meer-
dere pentimenti kunnen er dus op wijzen dat 
‘De triomferende Christus die aan zijn moeder 
verschijnt’ een origineel werk is, en geen kopie.

Op zondag 1 juli wordt het gerestaureerde 
werk gepresenteerd in Het Arsenaal. Daar zal 
je zelf de vergelijking kunnen maken voor en 
na de restauratie. Naast het echte schilderij 
zal een gedrukte versie op ware grootte han-
gen, in de toestand zoals voor de herstelling. 
Vanaf maandag 2 juli verhuist ‘De triomferende 
Christus die aan zijn moeder verschijnt’ weer 
naar zijn vaste stekje in de Sint-Cordulakerk. 

Signatuur
Rest natuurlijk nog de hamvraag of ‘De 
triomferende Christus die aan zijn moeder 
verschijnt’ nu met zekerheid aan Gerard Seg-
hers kan toegeschreven worden. “Het werk 
vertoont gelijkenissen met ander werk van de 
Antwerpse schilder, maar helaas heb ik geen 
signatuur kunnen terugvinden,” zegt restaura-
trice Griet Blanckaert daarover. “We moeten 
het kunsthistorisch onderzoek dat nu lopende 
is, afwachten.” Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Zondag 1 juli doorlopend van 11u tot 17u, Het 
Arsenaal, Sint-cordulastraat 10. Gratis inkom. 

bouwgronden voor particuliere huizen. Aan 
de andere kant is een zone bestemd voor de 
bouw van een sociaal woonproject, waarin 
maximum veertig wooneenheden mogen 
worden voorzien. 

Een klein deel, aansluitend aan de industrie-
zone langs het Albertkanaal, wordt omgevormd 
tot een KMO-zone waar enkel opslag onder 
welbepaalde voorwaarden toegelaten wordt. 
Tussen het woongebied en de KMO-zone 
wordt een ruime groene buff er voorzien. De 
zandweg die er vandaag ligt, zal vervangen 
worden door een autoluwe woonerfaanleg met 
een groen karakter.  

Sociaal bouwproject, tien bouwgronden 
en kleine uitbreiding KMO-zone in Hofstraat

Inspiratiebeeld voor de openbare wegenis Hofstraat.

Een detailbeeld van de restauratie.
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Een smeltkroes van culturen en tradities, met 
op de achtergrond het Kasteel van Schoten.
•	 Vrijdag	6	 juli	–	20u30:	 introductie	van	de	

groepen, dJ Lisa Smolders – Gratis toegang
•	 7	–	13	 juli:	 doorlopend	optredens	 van	de	

groepen – Prijzen vanaf €12, vanaf 22u30 
gratis toegang voor de dj-sets

•	 Park	van	Schoten
•	 Info	en	tickets	op	www.helloschoten.be 

21+26 juli en 2+9 augustus

Muziekavonden
Ook dit jaar kan je weer genieten van muziek 
in het gemeentepark. Op vier verschillende 
avonden kan je deze zomer genieten van 
sfeervolle optredens, met de zonsondergang 
op de achtergrond. Elke avond heeft zijn eigen 
toets. Naar goede gewoonte zal Koninklijke 
Harmonie Sinte-Cecilia de spits afbijten met 
hun wondermooie orkestmuziek op onze nati-
onale feestdag. Volgenden in rij zijn de rockers 
van Guitar Syndicate, de vrolijke Nederlandse 
kleinkunsttonen van De Spoel en brassband 
Brass Buttons.  De vrijwilligers openen de bar 
steeds vanaf 20u, de optredens starten een 
halfuurtje later om 20u30. 
•	 Zaterdag	21	 juli:	
 Koninklijke Harmonie Sinte-cecilia
•	 Donderdag	26	 juli:	Guitar	Syndicate
•	 Donderdag	2	augustus:	De	Spoel
•	 Donderdag	9	augustus:	Brass	Buttons

4 augustus

Summer Event
Zaterdag 4 augustus is de eerste editie van 
Summer Event ten voordele van Kom Op 

de zomer van Schoten
deze zomer hoef je je niet te vervelen! Er valt weer heel wat te beleven in 
onze gemeente . We presenteren je alvast een greep uit ons aanbod . Op welke 
activiteit lopen we jou tegen het lijf?

30 juni

Globefest
De zomerkalender aftrappen doen we met 
Globefest. Het festival, met als concept de vier 
elementen en een bovennatuurlijke atmosfeer, 
viert dit jaar haar vierde editie. Het twaalf uur 
durende openluchtfestival heeft dit jaar een 
line-up van maar liefst tien dj’s. 
•	 Meer	 info	op	www.globefest.be
•	 Tickets	vanaf	€20
•	 De	Zeurt	

1 juli

vlaanderen Feest
Zet jij mee Vlaanderen in de bloemetjes tijdens 
‘Vlaanderen Feest’? Om 11u kan je deelnemen 
aan de academische zitting, met toespraken 
van burgemeester Maarten De Veuster en Bart 
Fierens, voorzitter van het 11 juli-Komitee 
Schoten, en de uitreiking van de zesde 
Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw. 
Van 13u tot 17u zorgen de Roodvonkband en 
het Kleinkunstkollektief voor ambiance.
•	 Gratis	toegang
•	 Kasteel	van	Schoten,	Kasteeldreef	61
•	 Info:	www.schoten.be/vlaanderenfeest 

6 - 13 juli

Hello!Schoten
Naar goede gewoonte strijkt het wereldfol-
klorefestival Hello!Schoten weer neer in ons 
geliefde park. Van 6 juli tot 13 juli kan je weer 
genieten van een exotische mix van optredens 
en muziek uit de Verenigde Staten, Mexico, 
Martinique, Kosovo, Rusland en Maleisië. 

Tegen Kanker. De bedoeling is om deze dag 
een enorm bedrag in te zamelen, dat integraal 
naar Kom Op Tegen Kanker gaat. Om 12u start 
een barbecue, gevolgd door leuke spelletjes 
en animatie voor jong en oud. 
•	 Zomertent,	achter	het	Kasteel	van	Schoten
•	 Gratis	toegang

5 augustus

Havenpijl
Wielerfanaten opgelet! De 28e editie van de 
Antwerpse Havenpijl rijdt opnieuw een stukje 
door Schoten. Tussen 13u en 17u rijden de 
renners hun negen plaatselijke rondes door 
ons grondgebied.
•	 Meer	 info	 en	 gedetailleerd	 parcours	 op	

www.antwerpsehavenpijl.be

13-17 augustus:

cinema cabrio
Cinema Cabrio zorgt deze zomer weer voor 
een hele week fi lm in en voor het Kasteel van 
Schoten. Elke avond om 21u kan je genieten 
van een topfi lm in openlucht en ’s middags 
om 14u kunnen kinderen in de unieke setting 
van het kasteel terecht voor een animatiefi lm. 
•	 Gratis	toegang
•	 Organisatie	van	Cinema	Cabrio	 in	samen-
 werking met de cultuurraad en cultuurdienst
•	 Info	 over	 de	fi	lms	en	programmatie	 in	 de	

zomerbrochure of op de uIT-databank

18 augustus

Schoten Zingt!
Oefen die toonladders maar in! Zaterdag 18 

Guitar Syndicate - 26 juli

Brass Buttons - 9 augustus Havenpijl - 5 augustus
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Krijg korting met 
de vrijetijdspas
De vrijetijdspas van de gemeente Schoten 
geeft je een directe korting van 50% op ver-
schillende vrijetijdsactiviteiten bij sportclubs, 
jeugdbewegingen, cultuurverenigingen …
De vrijetijdspas is er voor Schotenaren die:
•	 recht	hebben	op	een	verhoogde	tegemoet-

koming bij hun ziekteverzekering
•	 een	attest	hebben	van	schuldbemiddeling
•	 een	 geldig	 doorverwijzingsattest	 hebben	

(van OCMW, CAW of Koraal VZW)

Vraag je pasje gratis aan op www.schoten.
be/vrije� jdspas of aan de Balie Vrije Tijd 
(Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten). Op 
de website vind je ook meer info over de 
vrijetijdspas en alle activiteiten waarvoor je 
hem kan gebruiken. Zodra de gemeente je 
aanvraag goedkeurt, krijg je je vrijetijdspas 
via de post toegestuurd.

Had je in 2017 al een vrijetijdspas? De pasjes 
worden niet automatisch verlengd. Daarom 
vraag je in 2018 best een nieuwe aan. 

Hopelijk wordt het dit jaar weer een zomer 
vol leuke vrijetijdsactiviteiten waar iedereen 
van kan genieten! 

Meer info: 03 685 19 18
www.schoten.be/vrije� jdspas
laura.peelman@schoten.be

augustus zingen we met z’n allen weer uit 
volle borst mee met de bekendste nummers. 
Van klassieker tot foute dansplaat, plezier 
verzekerd! De tekst kan je volgen in de gratis 
krantjes die uitgedeeld worden. Frietjes, ham-
burgers, ijsjes en drank zijn te verkrijgen aan 
democratische prijzen. De opbrengst gaat naar 
zorgbehoevenden uit de gemeente Schoten.
•	 Een	organisatie	van	Masters	Schoten
•	 Zomertent,	achter	het	Kasteel	van	Schoten
•	 Gratis	toegang

25 augustus 

Park Happening
De laatste zaterdag van de zomervakantie 
is er het familie-evenement van het jaar: de 
Park Happening. Tussen 11u en 18u30 is het 
terrein voor de kinderen en tieners, met een 
heleboel activiteiten en randanimatie. Vanaf 
17u45 trekt dj Ive Peeters het feestgedruis 
op gang met een kinderdisco, en om 18u30 
tonen ‘De Helden’ zich van hun avontuurlijkste 
kant met hun stuntshow. Later op de avond 
zwieren de volwassenen hun dansbenen los 
met onder andere Laura Tesoro, de Vlaanderen 
Boven Band van Gene Thomas en een dj-set 
van Frères Deluxe. 
•	 Volledige	programma	op	
 www.schoten.be/parkhappeningschoten
•	 Gratis	toegang
•	 In	en	rond	de	zomertent,	achter	het	Kasteel	

van Schoten

6-9 september 

Fashion days
De hoogdagen voor de Schotense fashionista’s 

zijn ongetwijfeld van donderdag 6 september 
tot en met zondag 9 september. Ontdek de 
nieuwste modetrends, laat je bijstaan door 
het advies van onze winkeliers en ontdek hun 
modieuze aanbod. 
•	 Organisatie	van	AMBS
•	 Paalstraat

16 september 

Oldtimer event
Een primeur voor onze gemeente: voor het 
eerst wordt in het centrum van Schoten een 
oldtimer event georganiseerd! Het Marktplein 
vormt het rustieke decor om de vier- en twee-
wielers op leeftijd te ontvangen. 
•	 Organisatie	van	TC	Koningshof
•	 Van	11u	tot	14u
•	 Markt	

21 september 

Openingsvoorstelling cc
Het nieuwe cultuurseizoen wordt op specta-
culaire manier afgetrapt door Clement Peerens 
Explosition. Wat er precies te gebeuren staat, 
houden we nog eventjes geheim, maar ver-
wacht je aan een hoge dosis extravagante 
glitter en glamour!
•	 Organisatie	van	Cultuurcentrum	Schoten
•	 Prijs:	€23,	abo	CC:	€20,	-25j/+60j:	€21,	aan	

de kassa: +€1
•	 Meer	 info	en	tickets:	www.ccschoten.be
•	 Let	op:	dit	 is	een	staand	concert!

Een uitgebreide agenda vind je op www.
schoten.be/zomer of in onze zomerbrochure, 
verkrijgbaar aan de balie Vrije Tijd en in de bib.

Schoten Zingt! - 18 augustus Oldtimer Event - 16 september Summer Event ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. - 4 augustus

De Helden - 25 augustus Clement Peerens Explosition - 21 september
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We treffen Matz (6 jaar) en Wannes (18 
jaar) aan in de gangen van de gemeentelijke 
Academie. Allebei met stokken in de hand 
en klaar om op te treden. Bij beiden zit ritme 
in het bloed en loopt muziek als rode draad 
door de familie.

Elisabeth, de mama van Matz en pianiste, 
stimuleerde haar zoon om les te komen volgen. 
Want Matz trommelt, tikt, roffelt, tapt en bonkt 
er thuis op los. Meester Bart leert de initia-
tieleerlingen luisteren naar muziek. Er wordt 
spelenderwijs geluisterd, geëxperimenteerd 
en gerepeteerd. Dit alles zonder partituren of 
spiekbriefjes! In de klas wordt gewerkt met 
opnames om zo de draad elke week weer 
op te pikken.

Ook Wannes groeide op in een muzikaal nest. 
Zijn ouders zijn allebei leraar/muzikant. Ook 
zijn oma duwde hem op zijn vijf jaar zachtjes 
richting Academie. Dat hij talent heeft, werd 
snel duidelijk toen hij op zijn zeven jaar al 
mocht starten met drumlessen. Zoveel jaar 
later spendeert Wannes zowat elke vrije 
minuut in de Academie of met zijn eigen 
band. Hij voelt zich hier thuis, als een vis 
in het water.

vaste Academie-klanten
Matz droomt van duiker worden. Hij vertelt 
graag over de zee, vissen en zwemmen. Dat 
zie je ook aan zijn tekenwerk. Matz volgt als 
vaste Academieklant ook les in het domein 
Beeldende Kunsten. Zijn fantasie brengt hem 

van droom tot diploma
"Beeldende en Audiovisuele kunsten", "dans, Muziek, Woordkunst-drama" en 
"domeinoverschrijdende initiatie" . Een mondvol, de (vernieuwde) domeinen die 
het Schotense deeltijds kunstonderwijs rijk is . Op het eind van het academiejaar 
zijn alle ogen gericht op de cursisten, jong en oud, die hun talent tonen op de 
vele concerten, expo’s en voorstellingen .

Maak ook jouw droom waar 
NEEM EEN PrOEFLES OF ScHrIJF JE IN!

Beeldende en Audiovisuele Kunsten
Inschrijven op secretariaat
Vordensteinstraat 47, Schoten
03 685 03 00 
•	 20 – 28 juni / 1 – 29 september
 DI, DO, ZA: 09u00 – 13u00
 + WO: 13u00 – 20u00
•	 28 – 30 augustus
 DI, WO, DO: 18u00 – 21u00

dans, Muziek, Woordkunst-drama
Inschrijven op secretariaat
Jozef van Craenstraat 4, Schoten
03 685 02 56 
•	 15	–	29	 juni	 /	28	–	30	augustus	/	
 1 – 29 september
 MA, DI, WO, DO, VR: 15u00 – 20u00
 ZA: 09u00 – 12u00

www.academieschoten.be
academie@schoten.be – 03 685 02 56

naar pretparken, waar de rollercoaster zijn 
absolute favoriet is. Op het toonmoment brengt 
hij dan ook zijn eigen compositie ‘de Efteling’. 
Wanneer je je ogen sluit en luistert naar alle 
klanken, waan je je in het sprookjesbos!

Het creëren zit ook bij Wannes in het bloed. 
Wanneer hij een funky akkoord hoort in een 
nummer op de radio, grijpt hij zijn gitaar of 
piano om alle noten eruit te puzzelen. Bill 
Champlin, de gitarist van de eighties band 
Chicago, is zijn laatste ontdekking. De mix tus-
sen funk, pop, rock en jazz met al zijn muzikale 
lagen intrigeert Wannes enorm. Zijn droom is 
dan ook om naast zijn studies elektronica als 
muzikant de kost te verdienen. Het diploma 
dat hij op 30 juni in ontvangst neemt, is alvast 
een volwaardige stap in de goede richting!

Matz Somers

Wannes Op de Beeck – © Roel Hendrickx
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Om naar het buitenland te reizen heb je of-
ficiële documenten nodig. Sommige landen 
aanvaarden een identiteitskaart, andere 
vragen een paspoort en soms heb je ook 
een visum nodig. Deze documenten moet je 
op voorhand aanvragen. Een overzicht van de 
prijzen, procedures en levertermijnen.

Binnen Europa
identiteitskaart (eid)
Een geldige identiteitskaart moet je eigenlijk 
altijd op zak hebben wanneer je ouder bent 
dan 12 jaar. Ga je op reis binnen Europa, dan 
heb je meestal aan een geldige identiteitskaart 
genoeg. Let op! Soms zijn er voorwaarden aan 
de geldigheid van je document verbonden. 
Een gedetailleerd overzicht vind je op de site 
van de Federale Overheid: www.ibz.rrn.fgov.be/
identiteitsdocumenten. 
Om een identiteitskaart aan te vragen of te her-
nieuwen wend je je tot de dienst bevolking van 
het gemeentehuis met een recente pasfoto. 
•	 Normale	procedure:	3	weken	–	20	euro
•	 Dringende	 procedure:	 2	 dagen	 na	 de	 dag	

van aanvraag – 87 euro
•	 Zeer	dringende	procedure:	1	dag	na	de	dag	

van aanvraag – 130,60 euro
•	 Zeer	dringende	procedure:	1	dag	na	de	dag	

van aanvraag, centrale levering in Brussel 
– 98,70 euro

Kids-id
Een Kids-ID is een elektronisch identiteitsdo-
cument voor Belgische kinderen onder de 12 
jaar. Een Kids-ID is niet verplicht in België, 

doe de documentencheck 
voor je op vakantie vertrekt!
daar is de vakantieperiode weer! Zon, zee, 
strand, puur genieten . Maar eerst: de docu-
mentencheck! Zijn je reisdocumenten wel 
in orde? En die van je kinderen?

maar wel voor reizen naar het buitenland. De 
kaart is geldig in de meeste Europese landen 
en verplicht in alle landen waar geen reispas 
verplicht is. Een gedetailleerd overzicht vind 
je opnieuw op de bovenstaande website van 
de Federale Overheid. 

Om een Kids-ID aan te vragen kom je samen 
met je kind naar de dienst bevolking met een 
recente pasfoto. 
•	 Normale	procedure:	3	weken	–	7	euro
•	 Dringende	 procedure:	 2	 dagen	 na	 de	 dag	

van aanvraag – 87 euro
•	 Zeer	dringende	procedure:	1	dag	na	de	dag	

van aanvraag – 130,60 euro
•	 Zeer	dringende	procedure:	1	dag	na	de	dag	

van aanvraag, centrale levering in Brussel 
– 98,70 euro

Buiten Europa 
Belgisch paspoort
Een Belgisch paspoort of ‘reispas’ in de volks-
mond, is een document om je identiteit te 
bewijzen in de landen waarvoor de Belgische 
identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinde-
ren jonger dan 12 jaar hebben een paspoort 
nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen 
in de wereld reizen, maar soms moet je ook 
nog bijkomend een visum aanvragen.

Om een internationaal paspoort aan te vragen 
maak je een afspraak bij de dienst bevolking. 
Een aanvraag kan enkel nog op afspraak. Je 
kan hiervoor terecht op 03 680 09 09. Vergeet 
zeker niet je pasfoto mee te brengen. Indien 
je nog een oud paspoort hebt, moet je dit 
meebrengen.
•	 Normale	procedure:	volwassene	–	74	euro,	

minderjarige – 44 euro. Levertermijn 2 
weken

•	 Spoedprocedure:	 volwassene	 –	 270	 euro,	
minderjarige – 240 euro. Indien aange-
vraagd voor 14u45, levering in de loop van 
de daaropvolgende dag.

reisdocument 
voor niet-Belgen 
Een reisdocument is een document om je 
identiteit te bewijzen buiten België. Als vluchte-
ling, staatloze of vreemdeling (enkel bepaalde 
categorieën) heb je dit reisdocument nodig 
om buiten onze landsgrenzen te reizen. Met 
dit document kan je reizen naar alle landen 

ter wereld. Ook kinderen jonger dan 12 jaar 
hebben zo’n reisdocument nodig wanneer ze 
België verlaten. 
Er gelden speciale voorwaarden voor niet-
Belgen om dit reisdocument te verkrijgen. Meer 
informatie op www.schoten.be/reisdocument-
niet-belgen
Een aanvraag kan enkel op afspraak: je kan 
hiervoor terecht bij de vreemdelingendienst 
op 03 680 09 40
Breng naar je afspraak je verblijfskaart, recente 
pasfoto en eventueel oud reisdocument mee.
•	 Normale	procedure:	volwassene	–	70	euro,	

minderjarige – 50 euro. Levertermijn 2 
weken

•	 Spoedprocedure:	 volwassene	 –	 260	 euro,	
minderjarige – 240 euro. Indien aange-
vraagd voor 14u45, levering in de loop van 
de daaropvolgende dag. 

tiP 1: 
Op de website van de FOD Buitenlandse 
Zaken kan je per land nagaan welke docu-
menten je nodig hebt. 

tiP 2: 
Een goede pasfoto maak je zo: kijk recht 
in de camera met een neutrale uitdrukking 
(lach niet en houd je mond gesloten), zorg 
voor een witte achtergrond, je gezicht moet 
volledig vrij zijn en je ogen goed zichtbaar. 
Brildragers zetten dus best even hun bril af. 

Om te reizen buiten Europa heb je een geldig paspoort nodig.

We wensen iedereen een deugddoende vakantie!
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Het SECAP (Sustainable Energy and Climate 
Action Plan) - zeg dus maar gerust ‘klimaat-
actieplan’ - van de gemeente mocht op 
unanieme goedkeuring van de voltallige 
gemeenteraad rekenen. Het is dus zeker niet 
de bedoeling dat dit lijvige document in de 
koelkast zal verdwijnen! Elke inwoner, mid-
denveldorganisatie, vereniging, of bedrijf zal 
er namelijk vroeg of laat mee geconfronteerd 
worden. “Want enkel en alleen als iedereen 
inzet op energiebesparing, hernieuwbare 
energie en het geven van ruimte aan water 
en biodiversiteit kunnen we de beleidsdoelen 
halen”, vertelt Erik Block, schepen van milieu, 
ruimtelijke ordening en mobiliteit. “En dat is 
broodnodig want er is geen Aarde 2.0!”

Zomaar iedereen in het wilde weg acties laten 
uitvoeren, is niet de bedoeling. Daarvoor is 
het klimaatplan te allesomvattend en té tech-
nisch. Een klimaatteam in de schoot van het 
gemeentebestuur moet de trein op de sporen 
zetten, deze aan het rijden brengen en vooral 
zorgen dat de wissels goed bediend worden. 
Zij bedenken en coördineren dus met andere 
woorden de klimaatacties van onze gemeente.

Klimaatteam
Het klimaatteam bestaat uit de vakschepen 
Erik Block, de algemeen directeur en een 

“Er is geen Aarde 2 .0”
Het Klimaatteam waakt over het klimaatactieplan
Het veelbesproken Klimaatakkoord van Parijs komt met rasse schreden dich-
terbij . in 2030 moeten alle landen die hun handtekening onder het verdrag 
zetten, de doelstellingen halen . Ook onze gemeente draagt haar steentje bij . 
Een woordje uitleg over het Klimaatteam!

aantal ambtenaren, waarbij de duurzaamheids-
ambtenaar een coördinerende rol uitvoert. Het 
klimaatteam bepaalt prioriteiten, toetst ze af op 
de haalbaarheid, faciliteert of regisseert andere 
betrokkenen en maakt voorstellen aan het 
college van burgemeester en schepenen (of 
bij heel grote dossiers zelfs de gemeenteraad). 

Op die manier wordt doelgericht én resultaatge-
richt gewerkt aan de realisatie van het SECAP. 
Wetende dat 2030 écht niet zover is in termen 
van het globale plaatje.

En in de praktijk?
Hoe worden die voorstellen nu vertaald naar 
concrete plannen? Momenteel wordt onder 
andere de opstart van een publiek deelfietsen-
systeem onderzocht en een proefproject rond 
buurtfietsenstallingen uitgewerkt. Je kan 
als inwoner van de gemeente Schoten ook 
geregeld deelnemen aan groepsaankopen en 
voor duurzame initiatieven, zoals bijvoorbeeld 
groendaken, zonneboilers en hemelwater-
hergebruik, worden er premies toegekend. 

2030 komt snel dichterbij
Daarnaast is ook het eerste Mobipunt ‘Markt’ een 
feit. Op een ‘Mobipunt’ worden verschillende 
mobiliteitsmogelijkheden verzameld zoals 

autodelen, carpooling, openbaar vervoer 
en fietsenstallingen. Duurzame mobiliteit 
wordt in ons Mobipunt gestimuleerd met de 
aanwezigheid van deelwagens, meer haltes 
voor het openbaar vervoer, goede parkeer-
mogelijkheden voor fietsen en deelfietsen, een 
fietspomp, een oplaadpunt voor elektrische 
wagens en een taxistandplaats.

doe jij ook mee aan 
de Klimaatstrijd? 
Download de For Good-app, verklein je 
ecologische voetafdruk en help de gemeente 
Schoten mee aan de overwinning! De ge-
meente die de meeste vooruitgang boekt, 
mag de beker van ‘Gemeente met de Kleinste 
Voetafdruk’ op de schouw van het gemeente-
huis zetten.

De app berekent automatisch je ecologische 
voetafdruk en geeft je op basis daarvan tips 
om ecologischer te leven en je voetafdruk te 
verkleinen. De app houdt je vooruitgang bij 
en berekent waar onze gemeente en jijzelf 
in het klassement staan.

Te downloaden op www.deklimaatstrijd.be 

Vrijwilliger van de cultuurdienst Olaf op een deelfiets.

Ontmoet het Klimaatteam! V.l.n.r. Dirk Vercammen, Tom Daelemans, Rony Lejaeghere, Erika Baluwé, Katty Michielsen, Erik Block, Saskia Vercauteren.
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Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt 
nieuwe Belgen op weg met de Nederlandse taal 
en het leren kennen van onze samenleving en 
cultuur. Het Agentschap helpt hen ook zoeken 
naar werk of naar een nieuwe studie. Het in-
burgeringsprogramma is er voor alle personen 
van buitenlandse origine.   

Schoten maakt er graag een multicultureel 
feest van.  Jennifer Arcilla (40) uit de Filipijnen 
woont al bijna vier jaar in Schoten. “Schoten 
is de eerste gemeente in België waar ik woon. 
Ik heb mijn man, die uit Schoten afkomstig 
is, leren kennen op de Filipijnen en ik ben 
met hem naar hier verhuisd. Schoten is een 
opvallend rustige en groene gemeente. Ik hou 
er echt van om hier te wonen.” 

Jennifer studeert binnenkort af als zorgkundige. 
“Ik heb mijn stage gedaan bij Gezinszorg Villers 
op de Churchilllaan en ik heb net te horen 
gekregen dat ik er vast in dienst mag komen 
werken.” 

dringend vrijwilligers 
ontspanningslokaal gezocht

Het gemeentebestuur van Schoten en de 
Seniorenraad zijn dringend op zoek naar 
vrijwilligers voor het ontspanningslokaal 
Lariksdreef. In een ontspanningslokaal kunnen 
senioren of andere geïnteresseerden terecht 
voor een praatje, een drankje, biljart of gewoon 
om de krant te lezen of televisie te kijken. De 
vrijwilligers houden bijvoorbeeld het lokaal 
open en vullen de drankvoorraad aan. 

Zin om de handen uit de mouwen te steken 
in deze sociale vrijwilligersfunctie? Neem dan 
contact op met Dirk Vyncke, secretaris van de 
Seniorenraad op dirk.vyncke@schoten.be of 
03 680 09 74 .

Word vrijwillig 
psychotherapeut bij tEJO

Therapeuten voor Jongeren (TEJO) is steeds op 
zoek naar professionele psychotherapeuten. 
TEJO geeft laagdrempelige, therapeutische 
ondersteuning aan jongeren. Een ‘pedagogi-
sche plek’ waar ze in alle rust hun verhaal 
kunnen vertellen.

Ook in Brasschaat en Schoten vind je zo’n 
TEJO-huis waar jongeren tussen 10 en 20 
jaar terechtkunnen. Heb je zin om jongeren 
te begeleiden en ga je graag aan de slag als 
vrijwillig psychotherapeut? Stuur je cv en 
motivatiebrief naar info.schoten@tejo.be.

Lees meer info op www.tejo.be.
 

Multicultureel feestje ter ere van 
inburgeringsdiploma 
inburgeraars die in 2017 hun inburgeringsattest behaalden, werden op zaterdag 
26 mei in de bloemetjes gezet door de burgemeester en de bevoegde schepen .

Als nieuwe inwoner leer je uiteraard ook veel 
bij. “Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd om afval 
te sorteren”, zegt ze. “Ook lees ik graag in het 
Nederlands, de krant bijvoorbeeld, en ben ik 
gek op witloof met kaas en hesp. Dat maak ik 
ook graag zelf.” 

Ook Chee Peng Ship uit Maleisië (43) behaalde 
met succes haar inburgeringsdiploma. Zij 
woont met haar drie kinderen al vier jaar in 
Schoten. “Ik ben doctor in de chemie en geef 
bijles aan internationale studenten”, vertelt 
ze. “De inburgering was voor mij echt heel 
belangrijk om de nodige info te krijgen en ook 
om nieuwe mensen te leren kennen.” Schoten 
is volgens Chee Peng een heel fi jne gemeente 
om in te wonen. “Alles is dichtbij, alleen het 
eten en de zon mis ik wel. Maar frietjes met 
balletjes in tomatensaus gaan er altijd wel 
in”, lacht ze. 

Alvast een dikke profi ciat aan alle inburge-
raars! 

rechtzetting nummer 
milieulijn iGEAn

In de mei-editie van ons gemeentelijk maga-
zine Info Schoten is een foutje geslopen. In 
het artikel over de pmd-ophaling door IGEAN 
werd een verkeerd telefoonnummer gecom-
municeerd. 

Voor vragen en opmerkingen, wat betreft de 
ophaling voor pmd en papier en karton, kan 
je terecht op 03 350 08 14 op werkdagen 
tussen 8u en 16u45. 

inzameling@igean.be, het vermelde email-
adres, klopt.
 

Bij feest hoort taart!
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WAT IS EEN TEEK?
Een teek is een klein, spinachtig beestje en 
heeft een donkere kleur. Een teek behoort tot 
de parasieten: het bijt zich vast in je lichaam 
en overleeft op je bloed. Dat bloed hebben ze 
nodig om zich voort te planten.

WAAr KOMEN TEKEN VOOr?
Teken leven overal, maar het liefst nestelen 
ze zich tussen vochtige bladeren en in hoog 
(schaduwrijk) gras. Je kan ze dus in het bos 
vinden, maar even goed in de duinen, in de 
heide, het park en zelfs in je tuin. Een teek bijt 
zich vast op plaatsen die bedekt zijn met kledij 
of haar, en dus lekker warm zijn. Controleer 
dus zeker je haar, achter je oren, in je navel…   

WAArOM IS HET ZO BELANGrIJK OM OP 
TEKENBETEN TE cONTrOLErEN?
Een teek kan drager zijn van verschillende 
bacteriën of virussen. Slechts een klein per-
centage van de teken zijn besmet met een 

ziektekiem (waaronder de ziekte van Lyme) en 
de meeste mensen worden ook niet ziek van 
een tekenbeet. Een tekenbeet is pijnloos, een 
beet merk je dus niet. Wel zal de plek waar de 
teek zich heeft vastgebeten enorm jeuken. Zo 
kom je er meestal achter dat je een teek hebt. 

HOE VErWIJdEr JE EEN TEEK?
Verwijder een teek zo snel mogelijk. Zo voor-
kom je dat eventuele bacteriën of ziektekiemen 
in je lichaam terecht komen. Gebruik een 
tekentrekker of tekenkaart om een teek te 
verwijderen. Knijp de teek niet plat, zo kan hij 
eventuele bacteriën toch nog doorgeven door 
te braken. Gebruik voor diezelfde reden ook 
geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie, en 
verbrand de teek ook niet. Verwijder de teek 
in één keer. Het is niet erg als een pootje of 
een stukje van het hoofd blijft vasthaken in 
je huid. De bacterie wordt niet doorgegeven, 
maar het kan wel een infectie veroorzaken. 
Goed ontsmetten dus!

Genoten van een dagje natuur? 
controleer op tekenbeten!
Het is weer goed weer en dan trekken we maar al te graag onze korte broek 
en wandelschoenen aan voor een deugddoende wandeling in de natuur . Maar 
opgelet: het tekenseizoen is weer begonnen! We geven je wat nuttige informatie 
over deze parasieten .

Hoe vermijd ik een 
tekenbeet?
Je kan enkele maatregelen nemen, maar 
geen enkele is waterdicht. Controleer jezelf 
en anderen altijd na een wandeling! 
Enkele tips:
•	 Blijf	zoveel	mogelijk	op	de	paden
•	 Draag	gesloten	schoenen
•	 Bedek	 je	 armen	 en	 benen	 met	 aanslui-

tende kledij
•	 Gebruik	een	 insectenwerend	middel

Hoe weet ik of ik 
geïnfecteerd ben met 
de ziekte van lyme?
Het meest voorkomende signaal van de 
ziekte van Lyme is een rode ringvormige 
plek rond de plaats van de tekenbeet die 
groter wordt. Soms kun je ook last krijgen 
van griepachtige symptomen zoals koorts, 
gewrichts-, spier- of keelpijn en een alge-
meen ziektegevoel. 

Als je last krijgt van deze symptomen binnen 
een maand na de tekenbeet, ga dan zeker 
naar je huisarts en meldt de tekenbeet. De 
ziekte kan perfect behandeld worden met 
medicatie.

Meer informatie en duidelijke instructie-
filmpjes op www.tekenbeten.be.
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Er was weer voor elk wat wils: van een klas-
sieke spaghetti bolognaise tot oosterse ‘nems’ 
(loempia's, nvdr) tot de supergezonde veganis-
tische keuken, en alles daartussenin. Voor de 
kleinsten waren er dan weer suikerspinnen en 
frietjes, maar ook kindergrime en glittertattoos. 

Het HAP-festival in Schoten is sinds drie jaar 
naar goede gewoonte het startschot voor een 
hele reeks HAP-festivalletjes op verschillende 
plaatsen. Het smakelijke festival trok vanaf dan 
verder door naar achttien andere gemeentes. 
Of zij ook zo’n gezellig publiek waren  als wij, 
is nog maar de vraag… 

Schotenaren lusten wel een HAPje
Het eerste weekend van mei streek het foodtruckfestival HAP traditiegetrouw 
neer in ons geliefde gemeentepark . Met honderden bezoekers was het zeker 
een geslaagde editie te noemen aan de start van het foodtruck-seizoen . Het 
stralende weer zat daar zeker voor iets tussen!

Firma de Boer krijgt eerste Milieuprijs 
duurzame lokale Economie

Paul Staes, voorzitter van de Milieuraad, 
reikte de prijs uit op het netwerkmoment voor 
Schotense ondernemers. Onder het applaus 
van 300 gasten kreeg Gilles Rombeau van De 
Boer een mooie ereplakkaat om tegen de gevel 
te hangen. “We hadden het misschien niet 
verwacht, maar zeker wel gehoopt. Aandacht 
voor het milieu zit echt ingebakken in ons DNA. 
We hebben al een mooie plaats om de award 
te doen blinken”, aldus Gilles.

Het Schotens bedrijf won deze prijs door haar 
duurzame productieketen, de samenwerking 
voor de samenaankoop groendaken en het 
fi etsplan voor haar medewerkers. “Ons fi ets-
beleid is echt uniek. Collega’s die minder dan 6  
km van De Boer wonen, hebben sowieso recht 
op een fi ets. Wie op meer dan 6 km woont, 
heeft recht op een elektrische fi ets. We heb-
ben samen in totaal al 160 000 km gefi etst. 
Een CO2-besparing van wel 20 ton”, zegt Gilles.

Profi ciat aan alle medewerkers van de Boer! Schepen Wouter Rombouts en voorzitter van de Milieuraad Paul Staes overhandigen Gilles Rombeau de Milieuprijs.

Het was een zonovergoten editie dit jaar.

Van 'nachos' tot pasta, er was voor ieder wat wils.

Feeërieke lichtjes, prachtige decors en lekker 
eten en drinken gecombineerd met gezellige 
achtergrondmuziek. Elk jaar lijkt het HAP-
festival een beetje meer op een culinaire 

wereldreis. Dit jaar waren er een 25-tal mo-
biele keukentjes van de partij, goed voor een 
smeltkroes van geuren op het zonovergoten 
terrein. 

voor de eerste keer reikte de Schotense milieuraad de Milieuprijs duurzame 
lokale Economie uit . die eer ging naar firma de Boer: een bedrijf gespecialiseerd 
in waterdichte en groene dakconcepten .
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“Door mijn aanwezigheid in het straatbeeld draag ik bij tot het veilig-
heidsgevoel van de burger”, zegt ze. “Ik probeer openbare overlast, zoals 
wildplassen en hondenpoep, en criminaliteit te voorkomen. Ook zal ik 
toekijken op het parkeren en stilstaan van wagens, het verstoren van 
de openbare orde en overhangende begroeiing van planten.” 

Wie denkt dat een gemeenschapswacht enkel met de vinger mag 
wijzen, let toch maar beter op. “Hoewel de focus er niet op ligt, kan ik 
ook GAS-boetes opstellen”, zegt ze. “Dat GAS-proces verbaal gaat dan 
naar de sanctionerend ambtenaar. Die bepaalt hoe zwaar de boete zal 
doorwegen. Dat hangt natuurlijk allemaal af van de ernst van de feiten 
en van de leeftijd van de overtreder.” 

informeren, melden, sensibiliseren
De gemeenschapswacht zal ook te zien zijn op evenementen en zal 
nauw samenwerken met de politie. “Ik zal de politie vooral sensibili-
serend ondersteunen”, gaat Christel verder. “Ik zal hen assisteren bij 
projecten zoals de Superfietser, waarbij lagereschoolkinderen in Schoten 
verkeerseducatie en de daarbij horende verkeersbrevetten krijgen. Ook 
zal ik tijdens andere fietscontroles doorheen het jaar met hen samen-
werken. Daarenboven zal ik ook gerichte controles uitvoeren op het 
zwemmen in de Vaart of in de E10-plas. Dat is namelijk verboden, maar 

deel 1 uit de driedelige reeks 'jouw aanspreekpunt op straat'

de gemeenschapswacht
Wie binnenkort door de straten of het park van Schoten loopt, zal haar vast wel opmerken . christel van Putte 
is vanaf juli in dienst als gemeenschapswacht–vaststeller . Ze zal toezicht houden op het openbare domein van 
Schoten en voert veiligheids- en preventieopdrachten uit . 

nog te weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. Kort gezegd gaat mijn 
aandacht naar informeren, melden en sensibiliseren.” 

“ik wil bijdragen 
aan het veiligheidsgevoel 

van de burger”

Vanuit dat opzicht wil Christel ook een ‘informatiepaal’ zijn. “Wanneer ik 
op straat loop, mogen mensen mij altijd attent maken op losliggende 
straatstenen bijvoorbeeld. Dan kan ik dit doorgeven aan de bevoegde 
dienst, maar ik kan de mensen ook informatie geven over hoe ze dit het 
beste zelf kunnen melden. Zo hoeven ze voor zulke problemen vaak niet 
te bellen, maar kunnen ze dit probleem melden via een online formulier 
dat te vinden is op de gemeentelijke website www.schoten.be/melding.” 

De gemeenschapswacht – vaststeller is te herkennen aan haar paarse 
uniform. Maar leer Christel vooral persoonlijk kennen door haar even 
aan te spreken. 

VOLGENdE KEEr: STrAATHOEKWErKEr LAurA PEELMAN. “IK WIL 
JONGErEN OP EEN OPEN EN LAAGdrEMPELIGE MANIEr EEN STEM GEVEN, 
HOrEN WAT Er LEEFT EN WAT dE NOdEN ZIJN BINNEN ONZE GEMEENTE.” 

Je kan gemeenschapswacht Christel herkennen aan haar paarse uniform.
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thecolorsof_eve
Friday = Friyay !!!! 
Good food , good drinks an good company!!! 
@bar_lief #barlief #schoten #loveforfood 
#loveforchai #pinklatte #friends #picoftheday 
#enjoy #everyday #lovefortoday

braempie
Deo duce, comite fortuna. 
Gerestaureerd wapenschild kasteel van Schoten.
#ochtendwandeling #kasteel #park van #schoten

vjeroenceyssens
#schoten #hoogmolenbrug

ben_edictus
#straatvinken #schoten

c .a .r .o .l .i .n .e_strms 
Love the life you live. Live the life you love. 
#hapfoodtruckfestival #schoten #kasteelpark 
#hapiness #sunshine #greatfood #music 
#drinks #lovemygirl #enjoylifewiththeoneyoulove 
#carosanne

marijkevanderaa
#ballet #optreden #bestfriends #ccdekaekelaar 
#schoten

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 vol-
gende keer? deel dan je beste foto’s 
via #schoten!

infoSchotenzomer

emanuelmaes
We gaan voor een groene gevel: 11 kabels van 
8,5 meter zullen 5 verschillende klimplanten bij het 
handje nemen. 
#schoten #groenegevels #sintcordulastraat

day86
#cool #clouds #sky #schoten
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Het grootste deel van de evenementen gaan 
traditiegetrouw door in het gemeentepark. Dit 
zorgt niet alleen voor een hoge parkeerdruk 
in de Kasteeldreef en zijstraten, maar soms 
ook voor gevaarlijke situaties. Iedereen wil 
namelijk zijn vierwieler zo dicht mogelijk bij 
de ingang van het Kasteelpark achterlaten en 
parkeert daarom niet altijd even netjes. Net als 
vorig jaar roepen de hulpdiensten, en vooral 
de brandweer, op om je gezond verstand te 
gebruiken bij het parkeren. 

Houd de doorgang vrij voor de hulpdiensten
Onze gemeente houdt van evenementen en trekt voor de zomeractiviteiten 
vaak een breed publiek aan van mensen binnen en buiten Schoten . Ook al 
komen veel bezoekers te voet of met de fiets, er is nog steeds een groot deel 
dat met de wagen komt . de hulpdiensten roepen op om reglementair en vooral 
verantwoordelijk te parkeren .

Manoeuvreren 
= tijd verliezen
Terwijl jij in het park van een optreden geniet, 
is het altijd mogelijk dat de brandweer moet 
uitrukken voor een woningbrand. Bij een brand 
of andere interventie is tijd altijd van cruciaal 
belang. Een goede doorgang in de straten is 
dus belangrijk! Soms staan wagens zo dicht op 
elkaar geparkeerd dat er voor de grote brand-
weerwagens simpelweg geen doorkomen meer 
aan is. Voorzichtig tussen alle geparkeerde 
wagens manoeuvreren zorgt voor tijdverlies.

Wanneer de brandweer in de buurt een inter-
ventie met ladderwagen moet uitvoeren, is 
het vaak ook millimeterwerk. De opstelplaats 
van een ladderwagen, om bijvoorbeeld een 
rugpatiënt horizontaal te evacueren of om 
slachtoffers te bevrijden uit een brandend 
pand, vraagt nog meer ruimte dan de normale 
doorgang van brandweerwagens.  

We verbruiken meer water dan je denkt. In Vlaan-
deren gebruiken we gemiddeld 110 liter water 
per dag. Niet per huishouden, maar per persoon! 
Een doorsnee douchebeurt verbruikt al zo’n 40 
tot 55 liter water, en een ligbad kan soms wel tot 
150 liter bevatten. Tel daar nog tanden poetsen, 
koken en (af)wassen bij, en je zit al snel aan een 
waterverbruik van minstens 100 liter. Maar wist 
je dat je onrechtstreeks, naast het water dat bij je 
thuis uit de kraan stroomt, dagelijks water verbruikt 
zonder dat je het weet?

virtueel water
Ooit al eens van virtueel water gehoord? Virtueel 
water of verborgen water is de hoeveelheid water 
dat nodig is om iets te vervaardigen. Voor een 
simpel kopje koffie heb je geen 20 centiliter water 
nodig, maar 140 liter! Dat is het water dat nodig 
is om koffiebonen te telen, te drogen, roosteren, 
verpakken en te transporteren. In de jeansbroek die 
je draagt kruipt 10 000 liter water. En om een nieuw 
huis te bouwen verbruik je van baksteen tot dakpan 

maar liefst 6 000 000 liter verborgen water! Een 
Belg heeft een gemiddeld virtueel watergebruik van 
7 400 liter per dag! Bij Hidrodoe en op de website 
van www.watervoetafdruk.be leer je alles over. 
 

verlichting rond het 
Kasteelpark 
Het gemeentecollege besliste om op bepaalde plaatsen tij-
dens de zomerperiode rond het gemeentepark de verlichting 
’s nachts te laten branden. De gemeente neemt deze be-
slissing om de overlast van personen die hun wagen na de 
festiviteiten niet meer terugvinden, te verkleinen. 

deel jouw tip om water te besparen en 
win Hidrodoe-tickets voor je hele gezin!

Parkeer verstandig
Om autobestuurders hierop attent te maken, 
plaatst brandweerzone Rand ook dit jaar 
sensibiliserende borden in de Kasteeldreef en 
zijstraten om hiervoor de levensnoodzakelijke 
aandacht te vragen. De brandweer vraagt om 
niet enkel bij evenementen of in de wijk rond 
het park te letten op waar je parkeert. Ook in 
andere smalle straten denk je best eens aan de 
vlotte en veilige doorgang van de hulpdiensten. 
De vuistregel is dat je minstens vier meter 
doorgang moet laten. Parkeren aan de linker- en 
rechter kant is dus meestal niet reglementair.
Nog beter is natuurlijk om met de fiets, te voet 
of het openbaar vervoer te komen! 

Een brandweerwagen met ladder heeft veel 
plaats nodig om stabiel te kunnen staan

Wij dagen jou uit!
We zullen allemaal spaarzamer moeten omspringen 
met water. Kleine dingen kunnen al het verschil 
maken: laat de kraan niet lopen tijdens het tanden 
poetsen, neem een kortere douche of maar een half 
bad, gebruik regenwater om je plantjes te gieten en 
was enkel volle (af)wasmachines. 

In samenwerking met Hidrodoe mag gemeente 
Schoten 10 keer 5 tickets weggeven voor een bezoek 
aan het interactieve doe-centrum. Spannend, leerrijk 
en boordevol leuke experimenten over water. Wat 
moet je doen om deze tickets te bemachtigen? 
Stuur jouw origineelste tip om water te besparen 
door naar laura.delandsheer@schoten.be. Gebruik 
als onderwerpregel: Win-actie Info Schoten Hidrodoe.
Deelnemen kan tot 22 juli. Winnaars worden 
persoonlijk gecontacteerd op maandag 23 juli. Niet 
gewonnen? Waag een extra kans via onze Facebook-
pagina. Daar geven we nog eens 50 tickets weg. 
Veel succes!
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Lut is boekenworm van het eerste uur. “Als 
kind verslond ik in de vakanties dikwijls één 
boek per dag. Ik zat echt in mijn eigen wereld. 
Het was dan ook moeilijk om een boek weg 
te leggen. Ik was zonder twijfel de trouwste 
bezoeker van de bibliotheek”, lacht ze. 

Na een loopbaan van naar eigen zeggen 12 
ambachten en 13 ongelukken, keerde ze de 
bladzijde om.  “Toen ik in de jaren tachtig een 
artikel las waarin stond dat ze naar aanleiding 
van het nieuwe  bibliothekendecreet uit 1978 
veel nieuwe mensen zochten, dacht ik: dat is 
iets voor mij.”  Lut waagde haar kans en volgde 
een driejarige opleiding voor leidinggevenden 
aan ‘de bibschool’. 

Na een carrière van elf jaar als assistent-
diensthoofd op de jeugdafdeling in de biblio-
theek van Brasschaat, vond Lut in 2000 haar 
weg naar onze Braembib. “Toen ik hier begon 
zeiden ze tegen mij dat de bib één van de 
eerste jaren gerenoveerd zou worden. De  re-
novatie sleepte helaas lang aan en ik hoopte 
dat ik uiteindelijk de heropening nog voor mijn 
pensioen zou mogen meemaken. Het is dan 
ook vanzelfsprekend dat de heropening, nu 
ruim zes maanden geleden, en alle blije ge-
zichten van de inwoners voor mij het mooiste 
moment uit mijn carrière zijn.” 

Meer tijd om te lezen
Ondanks de grote diversiteit aan boeken is 
een boek kiezen voor Lut gemakkelijk. “Geef 
mij maar een goed fantasieboek. Zo één uit 
een andere wereld of ideologie. The Lord of 
the Rings bijvoorbeeld. Ook hou ik enorm 

Een nieuw hoofdstuk voor lut roelens
lut roelens, al meer dan 17 jaar een vaste waarde in onze Braembibliotheek, nam 
op 31 mei afscheid van haar geliefde collega’s en haar vertrouwde boeken . “ik ga 
dan wel met pensioen, maar boeken links laten liggen? daar denk ik niet aan .” luttige leestips: 

een top 3
Heksje Paddenwratje 
Henri Van daele - Klaas Verplancke

“Henri Van Daele is één van mijn favoriete 
jeugdauteurs én Klaas Verplancke is één van 
mijn favoriete illustratoren.  Hoewel dit een 
jeugdboek is, is het toch ook een aanrader 
voor volwassenen omwille van de humor, de 
ironie en de verwijzingen naar hoe het er in 
onze maatschappij aan toe gaat.” 

 
de kleur van haar hart 
Barbara Mutch en Ineke Van Bronswijk

“Ik hou van boeken over Afrika én van boeken 
die in een andere tijd en een andere ‘wereld’ 
spelen. Het verhaal is heel mooi verteld, het 
is ontroerend, spannend, soms grappig. Ik 
heb het in één adem uitgelezen.”

de Stad van de 
dromende Boeken
Walter Moers

“In dit boek val je van de ene verbazing in 
de andere.  Het gaat over literatuur en toch 
weer niet. Of misschien toch wel? Het gaat 
vooral over boeken, geheime manuscripten 
en rare wezens. Het is een spannende en 
soms grappige speurtocht in een zeer bizarre 
wereld waarin het boek de hoofdrol speelt.  
Zo kan je bijvoorbeeld in de stad Boekheim 
taartjes eten in de vorm van een boek mèt 
leeslint.”

 
•	Populairste	genre	
 Vroeger: romantische verhalen zoals 

doktersromans 
 Nu: Thrillers, sciencefiction en waarge-

beurde verhalen
•	Populairste	boeken:	vooral	boeken	zoals	

de Millennium-trilogie van Stieg Larsson 
en de Vijftig Tinten-trilogie van E.L. James, 
maar ook de kookboeken van Pascale 
Naessens gaan vlot over de ontleenbank. 

•	De	bib	ontving	recent	het	toegankelijkheids-
label en toont daarmee aan dat de bib 
gemakkelijk bereikbaar is met de rolstoel 
of rollator. Ook is er een lift aanwezig voor 
wie moeilijkheden heeft met het nemen van 
de trap. 

•	Aantal	leden:	ruim	10.000	(!)
•	Cijfers	na	de	heropening:	het	bezoekers-

aantal is sinds de opening met bijna vijftig 
procent gestegen. Enkele cijfers: 

Januari 201714.740Januari 201822.802
Februari 201714.850Februari 201821.852
Maart 201714.853Maart 201822.956
April 201715.061April 201821.100

de leukste bibweetjes

van geschiedenis, zonder oorlogsverhalen, 
of poëzie.” Maar haar hart heeft Lut verloren 
aan Afrika. “Wanneer ik een boek over Afrika 
zie, ben ik verkocht. Als kind heb ik er zeven 
jaar gewoond en die passie is altijd gebleven.” 
Tijd om te lezen had Lut de laatste jaren veel 
te weinig. “Maar daar komt nu gelukkig veran-
dering in. Naast spelen met mijn kleinkinderen, 
tuinieren, wandelen met de hond en hier en 
daar wat vrijwilligerswerk zal ik vaste klant 
blijven in de bib. Maar dan om te genieten in 
plaats van te werken! Ik heb nog nooit in de 
zeteltjes gezeten die in de bib staan. Volgens 
mij zal het wel raar zijn om daar voor het 
eerst in te zitten. Maar eens ik aan het lezen 
ben geslagen, zit ik toch weer in mijn eigen 
wereld. Want ja, zo gaat dat nu eenmaal met 
een goed boek.” 
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Schotenaar roel Hendrickx prijkt op 
cover Best Buildings Belgium

We waren al trots op onze vernieuwde Braembibliotheek, maar 
vanaf nu hebben we nog een extra reden om fier te zijn! Scho-
tenaar Roel Hendrickx schoot namelijk het prachtige beeld, dat 
nu prijkt op de cover van het boek ‘Best Buildings Belgium’. De 
gebouwen in het boek worden geselecteerd op basis van de 
top-tienlijstjes van gerenommeerde Belgische architecten en 
architectuurkenners. Dat onze Braembibliotheek op de cover 
mag staan is geweldig, dat een Schotense fotograaf het kiekje 
maakte, eens te meer! 

uitgeverij Luster -  €19,95
Verkrijgbaar bij de boekenhandel

Ontmoet de man achter de foto

Roel Hendrickx is een geboren en getogen Schotenaar. In het 
dagelijkse leven is hij advocaat, maar zijn echte passie ligt 
bij fotografie. Hij besteedt een groot deel van zijn tijd achter 
zijn camera: het is zijn creatieve uitlaatklep om zijn job te 
balanceren. Hoewel hij in dit boek van uitgeverij Luster vooral 
gebouwen in beeld bracht, is het eerder de ‘human interest’-kant 
van fotografie die hem boeit. Het documenteren van culturen 
en levensstijlen, kortom het volgen van mensen achter de 
schermen, is waar zijn hart ligt. Of hoe hij het zelf omschrijft: het 
documenteren van authentieke personen in bijzondere situaties.

Bekijk het portfolio van roel op www.roelh.zenfolio.com 

©Roel Hendrickx
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Lut is boekenworm van het eerste uur. “Als 
kind verslond ik in de vakanties dikwijls één 
boek per dag. Ik zat echt in mijn eigen wereld. 
Het was dan ook moeilijk om een boek weg 
te leggen. Ik was zonder twijfel de trouwste 
bezoeker van de bibliotheek”, lacht ze. 

Na een loopbaan van naar eigen zeggen 12 
ambachten en 13 ongelukken, keerde ze de 
bladzijde om.  “Toen ik in de jaren tachtig een 
artikel las waarin stond dat ze naar aanleiding 
van het nieuwe  bibliothekendecreet uit 1978 
veel nieuwe mensen zochten, dacht ik: dat is 
iets voor mij.”  Lut waagde haar kans en volgde 
een driejarige opleiding voor leidinggevenden 
aan ‘de bibschool’. 

Na een carrière van elf jaar als assistent-
diensthoofd op de jeugdafdeling in de biblio-
theek van Brasschaat, vond Lut in 2000 haar 
weg naar onze Braembib. “Toen ik hier begon 
zeiden ze tegen mij dat de bib één van de 
eerste jaren gerenoveerd zou worden. De  re-
novatie sleepte helaas lang aan en ik hoopte 
dat ik uiteindelijk de heropening nog voor mijn 
pensioen zou mogen meemaken. Het is dan 
ook vanzelfsprekend dat de heropening, nu 
ruim zes maanden geleden, en alle blije ge-
zichten van de inwoners voor mij het mooiste 
moment uit mijn carrière zijn.” 

Meer tijd om te lezen
Ondanks de grote diversiteit aan boeken is 
een boek kiezen voor Lut gemakkelijk. “Geef 
mij maar een goed fantasieboek. Zo één uit 
een andere wereld of ideologie. The Lord of 
the Rings bijvoorbeeld. Ook hou ik enorm 

Een nieuw hoofdstuk voor lut roelens
lut roelens, al meer dan 17 jaar een vaste waarde in onze Braembibliotheek, nam 
op 31 mei afscheid van haar geliefde collega’s en haar vertrouwde boeken . “ik ga 
dan wel met pensioen, maar boeken links laten liggen? daar denk ik niet aan .” 

luttige leestips: 
een top 3
Heksje Paddenwratje 
Henri Van daele - Klaas Verplancke

“Henri Van Daele is één van mijn favoriete 
jeugdauteurs én Klaas Verplancke is één van 
mijn favoriete illustratoren.  Hoewel dit een 
jeugdboek is, is het toch ook een aanrader 
voor volwassenen omwille van de humor, de 
ironie en de verwijzingen naar hoe het er in 
onze maatschappij aan toe gaat.” 

 
de kleur van haar hart 
Barbara Mutch en Ineke Van Bronswijk

“Ik hou van boeken over Afrika én van boeken 
die in een andere tijd en een andere ‘wereld’ 
spelen. Het verhaal is heel mooi verteld, het 
is ontroerend, spannend, soms grappig. Ik 
heb het in één adem uitgelezen.”

de Stad van de 
dromende Boeken
Walter Moers

“In dit boek val je van de ene verbazing in 
de andere.  Het gaat over literatuur en toch 
weer niet. Of misschien toch wel? Het gaat 
vooral over boeken, geheime manuscripten 
en rare wezens. Het is een spannende en 
soms grappige speurtocht in een zeer bizarre 
wereld waarin het boek de hoofdrol speelt.  
Zo kan je bijvoorbeeld in de stad Boekheim 
taartjes eten in de vorm van een boek mèt 
leeslint.”

 
•	 Populairste	genre	
 Vroeger: romantische verhalen zoals 

doktersromans 
 Nu: Thrillers, sciencefiction en waarge-

beurde verhalen
•	 Populairste	 boeken:	 vooral	 boeken	 zoals	

de Millennium-trilogie van Stieg Larsson 
en de Vijftig Tinten-trilogie van E.L. James, 
maar ook de kookboeken van Pascale 
Naessens gaan vlot over de ontleenbank. 

•	 De	bib	ontving	recent	het	toegankelijkheids-
label en toont daarmee aan dat de bib 
gemakkelijk bereikbaar is met de rolstoel 
of rollator. Ook is er een lift aanwezig voor 
wie moeilijkheden heeft met het nemen van 
de trap. 

•	 Aantal	 leden:	 ruim	10.000	(!)
•	 Cijfers	 na	 de	 heropening:	 het	 bezoekers-

aantal is sinds de opening met bijna vijftig 
procent gestegen. Enkele cijfers: 

Januari 2017 14.740 Januari 2018 22.802
Februari 2017 14.850 Februari 2018 21.852
Maart 2017 14.853 Maart 2018 22.956
April 2017 15.061 April 2018 21.100

de leukste bibweetjes

van geschiedenis, zonder oorlogsverhalen, 
of poëzie.” Maar haar hart heeft Lut verloren 
aan Afrika. “Wanneer ik een boek over Afrika 
zie, ben ik verkocht. Als kind heb ik er zeven 
jaar gewoond en die passie is altijd gebleven.” 
Tijd om te lezen had Lut de laatste jaren veel 
te weinig. “Maar daar komt nu gelukkig veran-
dering in. Naast spelen met mijn kleinkinderen, 
tuinieren, wandelen met de hond en hier en 
daar wat vrijwilligerswerk zal ik vaste klant 
blijven in de bib. Maar dan om te genieten in 
plaats van te werken! Ik heb nog nooit in de 
zeteltjes gezeten die in de bib staan. Volgens 
mij zal het wel raar zijn om daar voor het 
eerst in te zitten. Maar eens ik aan het lezen 
ben geslagen, zit ik toch weer in mijn eigen 
wereld. Want ja, zo gaat dat nu eenmaal met 
een goed boek.” 
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Er was weer voor elk wat wils: van een klas-
sieke spaghetti bolognaise tot oosterse ‘nems’ 
(loempia's, nvdr) tot de supergezonde veganis-
tische keuken, en alles daartussenin. Voor de 
kleinsten waren er dan weer suikerspinnen en 
frietjes, maar ook kindergrime en glittertattoos. 

Het HAP-festival in Schoten is sinds drie jaar 
naar goede gewoonte het startschot voor een 
hele reeks HAP-festivalletjes op verschillende 
plaatsen. Het smakelijke festival trok vanaf dan 
verder door naar achttien andere gemeentes. 
Of zij ook zo’n gezellig publiek waren  als wij, 
is nog maar de vraag… 

Schotenaren lusten wel een HAPje
Het eerste weekend van mei streek het foodtruckfestival HAP traditiegetrouw 
neer in ons geliefde gemeentepark . Met honderden bezoekers was het zeker 
een geslaagde editie te noemen aan de start van het foodtruck-seizoen . Het 
stralende weer zat daar zeker voor iets tussen!

Firma de Boer krijgt eerste Milieuprijs 
duurzame lokale Economie

Paul Staes, voorzitter van de Milieuraad, 
reikte de prijs uit op het netwerkmoment voor 
Schotense ondernemers. Onder het applaus 
van 300 gasten kreeg Gilles Rombeau van De 
Boer een mooie ereplakkaat om tegen de gevel 
te hangen. “We hadden het misschien niet 
verwacht, maar zeker wel gehoopt. Aandacht 
voor het milieu zit echt ingebakken in ons DNA. 
We hebben al een mooie plaats om de award 
te doen blinken”, aldus Gilles.

Het Schotens bedrijf won deze prijs door haar 
duurzame productieketen, de samenwerking 
voor de samenaankoop groendaken en het 
fi etsplan voor haar medewerkers. “Ons fi ets-
beleid is echt uniek. Collega’s die minder dan 6  
km van De Boer wonen, hebben sowieso recht 
op een fi ets. Wie op meer dan 6 km woont, 
heeft recht op een elektrische fi ets. We heb-
ben samen in totaal al 160 000 km gefi etst. 
Een CO2-besparing van wel 20 ton”, zegt Gilles.

Profi ciat aan alle medewerkers van de Boer!Schepen Wouter Rombouts en voorzitter van de Milieuraad Paul Staes overhandigen Gilles Rombeau de Milieuprijs.

Het was een zonovergoten editie dit jaar.

Van 'nachos' tot pasta, er was voor ieder wat wils.

Feeërieke lichtjes, prachtige decors en lekker 
eten en drinken gecombineerd met gezellige 
achtergrondmuziek. Elk jaar lijkt het HAP-
festival een beetje meer op een culinaire 

wereldreis. Dit jaar waren er een 25-tal mo-
biele keukentjes van de partij, goed voor een 
smeltkroes van geuren op het zonovergoten 
terrein. 

voor de eerste keer reikte de Schotense milieuraad de Milieuprijs duurzame 
lokale Economie uit . die eer ging naar firma de Boer: een bedrijf gespecialiseerd 
in waterdichte en groene dakconcepten .
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thecolorsof_eve
Friday = Friyay !!!! 
Good food , good drinks an good company!!! 
@bar_lief #barlief #schoten #loveforfood 
#loveforchai #pinklatte #friends #picoftheday 
#enjoy #everyday #lovefortoday

braempie
Deo duce, comite fortuna. 
Gerestaureerd wapenschild kasteel van Schoten.
#ochtendwandeling #kasteel #park van #schoten

vjeroenceyssens
#schoten #hoogmolenbrug

ben_edictus
#straatvinken #schoten

c .a .r .o .l .i .n .e_strms 
Love the life you live. Live the life you love. 
#hapfoodtruckfestival #schoten #kasteelpark 
#hapiness #sunshine #greatfood #music 
#drinks #lovemygirl #enjoylifewiththeoneyoulove 
#carosanne

marijkevanderaa
#ballet #optreden #bestfriends #ccdekaekelaar 
#schoten

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 vol-
gende keer? deel dan je beste foto’s 
via # schoten!

infoSchotenzomer

emanuelmaes
We gaan voor een groene gevel: 11 kabels van 
8,5 meter zullen 5 verschillende klimplanten bij het 
handje nemen. 
#schoten #groenegevels #sintcordulastraat

day86
#cool #clouds #sky #schoten
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colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense 
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% 
gerecycleerd papier (Cyclus Print) met vegetale 
inkten. Verantwoordelijk uitgever is het college 
van burgemeester en schepenen.

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

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 schrif-
telijk via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.

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

[ begraafplaatSen ]

amarelo_color
On a Saturday morning, the market may not be like 
the ones in the South of France but...
#schoten#gemeenteschoten#market
#saturdaymorning#lemarche#couleurdujour
#strawberries#fl owers#aarbeien#bloemenfraises

annashenphoto 
My new favourite place 
#thisisantwerp #antwerp #antwerpen #forest 
#earlymornings #topdestinations #travel 
#iamatraveler #iamtraveler #tasteintravel
#2instagood #mytravelgram #prettylittletrips 

sarischnitfink
Yoga anytime, anywhere ...
#yogahome #villerslei #schoten

infoSchotenzomer

Ook dit jaar vervallen concessies op de gemeen-
telijke begraafplaats. Aan de betrokken zerken 
en nissen werd een bericht aangebracht en ook 
aan de ingang van de begraafplaats hangt een 
lijst uit met de vervallen concessies. In de mate 
van het mogelijke worden nabestaanden ook per 
brief verwittigd.

Concessies die dit jaar vervallen kunnen ver-
nieuwd worden, maar enkel als de grafzerken 
in goede staat zijn. Als dat niet het geval is, 
moeten ze hersteld worden om de concessie 
te kunnen vernieuwen. 

We herinneren je er graag nog eens aan dat 
erfgenamen zelf instaan voor het onderhoud 
en de aanplantingen op de zerk. Opgelet, het 
aanplanten van bomen, coniferen of struiken 
door particulieren is verboden. Het is ook niet 
toegestaan aan te planten of kiezels te plaatsen 
tussen, voor of achter de zerken.

Urnenveld en columbarium
Er zijn ook enkele urnen waarvan de concessie 
verloopt. De urnen van overledenen bijgezet in 
2008, kunnen vanaf januari 2019 weggenomen 
worden. Aan de betreff ende nissen of urnen-
kelders werd een plakkaat aangebracht, en ook 
aan de ingang van de begraafplaats bevindt zich 
een lijst. Ook hier worden, indien mogelijk, de 
nabestaanden verwittigd. 

Voor aanvragen tot hernieuwing van concessies 
kan je terecht bij het gemeentesecretariaat, 
Verbertstraat 3, Tel. 03/680 09 80 
secretariaat@schoten.be 
Open: maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.30 
uur, woensdag ook van 13.30 tot 15.30 uur. 

concessies begraafplaats, 
urnenveld en columbarium

Burgerlijke stand neemt pakket 
begraafplaatsen over
Vanaf maandag 4 juni werd het pakket begraafplaat-
sen overgeplaatst van de dienst secretariaat naar 
de dienst burgerlijke stand. Dat betekent dat je voor 
alle (aan)vragen in verband met concessies je tot 
de burgerlijke stand moet wenden.

dienst burgerlijke stand, 03 680 09 20,
burgerlijkestand@schoten.be
Open: alle werkdagen van 9u00 tot 12u30, op 
woensdagnamiddag ook van 13u30 tot 15u30 en 
iedere eerste donderdag van de maand ook van 
16u00 tot 19u00.
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In de Paalstraat vanaf de Theofiel Van 
Cauwenberghslei tot aan de Markt geldt al 
enige tijd een aangepast parkeerregime. 
Zo wordt de Paalstraat een veiligere plek 
voor fi etsers. Er heerste echter wat ondui-
delijkheid over deze parkeersituatie. Het 
gemeentebestuur maakt nu een einde 
aan de verwarring door de invoering van 
parkeertegels. 

Op plaatsen met een doorstreepte P, aan de 
linkerkant van de straat (even huisnummers), 
is het verboden om te parkeren. Je mag daar 
enkel laden en lossen op weekdagen tussen 
8u en 14 u. Aan de rechterkant mag je steeds 
parkeren met parkeerschijf, op de daarvoor 
voorziene parkeervakken.

Parkeer je voertuig dus niet aan de linkerkant, 
zo vermijd je een fi kse boete en geef je de 
fi etsers voldoende ruimte. 

Zondag 5 augustus vindt de Antwerpse 
Havenpijl plaats, een wielerwedstrijd van de 
UCI 1.2 topcompetitie. De wedstrijd vertrekt 
en komt aan in Merksem, maar rijdt net zoals 
enkele jaren geleden negen plaatselijke rondes 
gedeeltelijk in onze gemeente.

De wielrenners zullen via de Bredabaan, 
Horstebaan, Vordensteinstraat, Ridder Walter 

Na analyse van de onthaalcijfers werd duide-
lijk dat er tijdens de vroege uren ’s morgens 
en de latere uren ’s avonds maar weinig 
burgers gebruik maakten van het loket. 
Daarom werd er beslist om de openingsuren 
aan te p assen. 

Dit betekent niet dat de dienstverlening zal 
inkrimpen. Integendeel! Door deze reorga-
nisatie kan de politie haar capaciteit nog 
effi  ciënter inzetten en nog meer blauw op 
straat voorzien. Op die manier kan ze beter 
inspelen op de noden van de Schotenaren. 

Voor dringende politiehulp, bijvoorbeeld 
bij gevaar, kan je altijd terecht op het 
nummer 101. 

Gewijzigde openingsuren 
lokale Politie Schoten
vanaf 1 juli wijzigen de openingsuren van het commissariaat van 
de lokale Politie Schoten . voortaan ken je op weekdagen tussen 
7u en 19u zowel telefonisch als aan het loket terecht bij de politie . 
in het weekend en op feestdagen kan dat tussen 9u en 17u . 

verduidelijking 
parkeerregime 
Paalstraat voor 
veiligheid fietsers

Aan de linkerkant van de Paalstraat mag niet meer geparkeerd worden.

van Havrelaan, Calesbergdreef en Eethuisstraat 
ons grondgebied passeren, om zo weer via de 
Eethuisstraat richting Merksem te rijden. Deze 
ronde rijden ze tussen 13u en 17u negen keer. 

Voor de wielerfanaten: deelnemende ploegen 
zijn onder andere Lotto-Soudal, Sport Vlaan-
deren en royal Antwerp Bicycle club. Meer 
informatie op www.antwerpsehavenpijl.be.  

Antwerpse Havenpijl
rijdt door Schoten
na de Scheldeprijs krijgen we opnieuw een wielerfestijn op ons 
grondgebied! Wielerwedstrijd Antwerpse Havenpijl rijdt dit jaar 
haar plaatselijke rondes in onze gemeente .

Wielerfanaten vieren dit jaar dubbel feest.
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Start 

ticketverkoop 2018-2019 

Cultuurcentrum Schoten!

vanaf woensdag 20 juni om 19u 

online op www.ccschoten.be

©
 L

ou
lo

u 
&

 Tu
m

m
ie

 

V.
U.

: V
ee

rle
 A

nt
ho

ni
s,

 V
er

be
rt

st
ra

at
 3

, 2
90

0 
Sc

ho
te

n

Bekijk het 
volledige programma 
op www.ccschoten.be
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