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Sluitingsdagen 
gemeentelijke 
diensten
De Vlaamse feestdag, de nationale feestdag 
en Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart komen 
eraan. We genieten dan van een dagje verlof 
en passen onze dienstverlening aan.

Op maandag 11 juli, donderdag 21 juli en 
maandag 15 augustus zijn de volgende 
diensten gesloten:
•	 Het gemeentehuis en het administratief 

centrum van het OCMW 
•	 De administratieve diensten van Lokaal 

Dienstencentrum ’t Dorp en Lokaal 
Dienstencentrum Cogelshof

•	 Het recyclagepark 
•	 De Groene Lijn, 0800 94 039 voor alle 

afvalvragen 
•	 De begraafplaats
•	 De Braembibliotheek en het filiaal Deuzeld

zomersluitingen 
bibliotheek
De hoofdbibliotheek houdt een zomerpauze 
van maandag 4 juli tot en met zaterdag 9 juli 
2022. Ook de inleverbus is dan gesloten.
Het filiaal Deuzeld sluit de deuren van maan-
dag 18 juli tot en met zaterdag 30 juli 2022.

Wijziging 
afvalophaling
Op feestdagen is er geen afvalophaling. Op je 
afvalkalender vind je steeds de aangepaste 
ophaaldagen. 
Tip: installeer de Recycle!-app. Dan krijg 
je een melding wanneer je je afval moet 
buiten zetten of wanneer er wijzigingen in 
de afvalophaling zijn.

Buurtrestaurants
De buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof 
blijven op feestdagen geopend. Kijk voor 
het menu en de aangepaste openingsuren 
op www.metsense.be.

[ varia ]

infoSchotenjuni

we zijn

GESLOTENDe intussen afgebroken – oude – Hoogmolen-
brug moest plaats maken voor een nieuw en 
hoger exemplaar enkele honderden meters 
verderop. Nu is er een doorvaarthoogte van 
9,10 meter en kunnen binnenschepen met 
vier lagen containers veilig en vlot over het 
Albertkanaal varen. Dat neemt weer heel wat 
vrachtverkeer weg van onze wegen.

Je kan de premie aanvragen voor jongeren die:  
•	 maximaal 21 jaar oud zijn
•	 minstens 6 maanden in Schoten wonen
•	 hebben deelgenomen aan een vakantie met 

minstens 1 overnachting in een aangepast 
vakantieverblijf en onder begeleiding van 
een vereniging of organisatie voor personen 
met een handicap of scholen van het 
buitengewoon onderwijs

Omwille van de afbraakwerken van de oude 
Hoogmolenbrug is de Braamstraat tijdelijk 
doodlopend. In de loop van augustus en sep-
tember wordt het kruispunt van de Braamstraat 
met de Metropoolstraat aangelegd. In oktober 
2022 is het nieuwe kruispunt klaar. 

www.schoten.be/hoogmolenbrug

Nieuwe Hoogmolenbrug klaar
een historisch moment voor onze gemeente: op 24 juni 2022 werd de nieuwe 
Hoogmolenbrug officieel geopend en in gebruik genomen . 

De premie bedraagt 50 euro en kan één 
keer per jaar aangevraagd worden, tussen 
1 februari en 31 oktober. Aanvragen kan via 
www.schoten.be/vakantiepremie-aanvraag. 

Dienst sociale premies
03 680 32 40
pensioendienst@schoten.be 

ken je de vakantiepremie al?
We willen graag dat iedereen kan genieten van een fijne vakantie . Daarom 
zetten we de gemeentelijke vakantiepremie voor jongeren met een handicap 
in de kijker .
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GESLOTEN

Gemeente en OCMW Schoten zijn achter de 
schermen al een tijdje een eengemaakte 
organisatie. Beide instanties hebben nu ook 
hetzelfde contactnummer: 03 680 09 00. Dit 
nummer bel je voor alle gemeentelijke en 
sociale diensten. Ons klantenteam verbindt 
je door met de juiste dienst of medewerker.

Nieuw: 
seniorengids
Op zaterdag 18 juni 2022 vond in De Kae-
kelaar de allereerste seniorenbeurs plaats. 
Onze Schotense senioren konden er terecht 
voor informatie over verschillende thema’s: 
dienstverlening, wonen, mobiliteit, vrije tijd 
en gezondheid. Ze gingen allen naar huis met 
de gloednieuwe seniorengids, waarin over 
deze thema’s een heleboel info verzameld 
staat op maat van senioren.

Heb je de beurs gemist en wil je de senioren-
gids graag lezen? Kijk dan voor de online 
versie op www.schoten.be/seniorengids of 
kom een exemplaar ophalen in LDC ’t Dorp. 

Laura Kerkhofs, seniorenconsulent
laura.kerkhofs@schoten.be - 03 680 32 54

Seniorengids
2022

19 .000 euro voor getroffen 
scholen
De gemeentescholen in Bomal en Barvaux 
(bij Durbuy) werden in de zomer van 2021 
zwaar getroffen door de overstromingen. Het 
gemeentebestuur besloot 19.000 euro over 
te maken zodat ze hun normale werking 
zo snel mogelijk kunnen hervatten. Met dit 
bedrag kan het WIFI-netwerk van de school 
in Bomal hersteld worden. Daarnaast zullen 
tientallen boeken aangekocht worden voor 
de bibliotheken van beide scholen, waar men 
vanaf de derde kleuterklas kan kiezen om 
bepaalde lessen in het Nederlands te volgen.

900 schoendozen
De Heilig-Hartparochie uit de wijk Deuzeld deed 
in aanloop naar Kerstmis 2021 een oproep 
om schoendozen te vullen met etenswaren, 

een zomer vol 
UitPaS
Heb jij je UiTPAS al? Dan heb je geluk, want 
deze zomer vallen er heel wat punten te 
sparen en om te ruilen in Schoten. Telkens 
je deelneemt aan een van de gemeentelijke 
activiteiten, zoals de zomermuziekavonden, 
de autocinema… kan je een punt sparen. 
Zie je het UiTPAS-logo? Dan vallen er punten 
te sparen. 

Ruil heel de zomer lang je punten in voor 
leuke omruilvoordelen aan het UiTPUNT en 
op diverse andere activiteiten: gratis gadgets, 
toffe kortingen, consumptiebonnen… Heb je 
een UiTPAS met kansentarief? Dan krijg je bij 
inschrijving aan de betalende activiteiten 
zoals Grabbelpas en Sportweken 80% korting.

Nog geen UiTPAS? Rep je naar één van onze 
verkooppunten! Een volledig overzicht van 
spaarlocaties en omruilvoordelen vind je via 
www.vanpoldertotkempen.be.

Schoten helpt
Dat Schoten synoniem staat aan solidariteit, dat hebben jullie al meerdere keren 
bewezen . Ook nu zijn er weer heel wat Schotenaren die zich bekommeren om 
mensen dichtbij en ver van huis . een greep uit jullie fijne initiatieven:

hygiënische producten en een kerstkaart 
voor de slachtoffers van de overstromingen. 
Het resultaat was overweldigend: op 8 uur tijd 
ontvingen ze 900 dozen!
De pakketten werden onder de leiding van 
Frederik Janssens afgeleverd in Trooz, Chaud-
fontaine, Chèvremont en Pepinster. Het 
gemeentebestuur schonk ook 1.000 euro aan 
deze actie. Hiermee werd een groot deel van 
de vervoerskosten gefinancierd. 

850 euro voor Oekraïne
Heemkundige kring SCOT toonde zich de 
afgelopen maanden erg begaan met het lot 
van de vluchtelingen uit Oekraïne. Met onder 
andere een voordracht over fake nieuws, de 
verkoop van een boek en met inzamelingen 
tijdens verschillende voorstellingen zamelden 
ze een bedrag van 850 euro in. Deze som 
werd overgemaakt aan het consortium 12-12.

1 telefoonnummer voor gemeente en OcmW

03 680 09 00
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Het gemeentebestuur laat enkel de proces-
sierupsnesten bestrijden die hinder veroor-
zaken op het openbaar domein: op openbare 
wegen of aan scholen, woonzorgcentra en 
speelpleinen. Eikenprocessierupsen gespot 
op het openbaar domein? Geef ons dan een 
seintje via milieudienst@schoten.be. Bomen 
die bij ons al gemeld werden, duiden we aan 
met een lint. Hiervoor hoef je dus niet opnieuw 
een melding te doen.

Processierupsen op 
privédomein

Heb je een nest in je eigen tuin? Contacteer 
dan een professional voor de verwijdering 
ervan. Een lijst van aannemers vind je op onze 

Daar zijn de processierupsen weer
tijdens de zomermaanden krijgen we de laatste jaren jammer genoeg steeds weer te maken met de processie-
rups . De harige kriebelbeesten maken dan graag hun nesten in eikenbomen, om ze daarna kaal te vreten . mensen 
of dieren die te dichtbij komen, kunnen gezondheidsklachten zoals jeuk, bultjes of uitslag krijgen . 

website. Kom zeker niet in de buurt zonder 
degelijke handschoenen en bescherming. 

Ter info: gif spuiten heeft weinig of geen 
effect. Integendeel, hiermee dood je ook 
onze bondgenoten in de strijd tegen de 
processierups, zoals sluipwespen, roofkevers, 
koolmezen, kauwen en boomklevers. Hoe 
natuurlijker de omgeving van eiken, hoe 
minder processierupsen. Probeer dus zeker je 
tuin aantrekkelijk te maken voor de natuurlijke 
vijanden van de kriebelrups door bosjes te 
planten of nestkastjes op te hangen. Nog een 
extra tip: inheemse planten koop je dit najaar 
voordelig aan via de behaagactie.

www.schoten.be/processierups
milieudienst@schoten.be 

De woningpas is een digitaal paspoort dat 
een heleboel informatie over je huis bundelt 
en gratis ter beschikking stelt van de woning-
eigenaar. In één oogopslag vind je hier een 
overzicht van nuttige attesten over energie, 
isolatie, bodem… Ook andere informatie, zoals 
interessante omgevings- en bodemkaarten 
vind je hier terug. 

Delen met anderen
Niet zomaar iedereen kan de gegevens en 
attesten van jouw woning bekijken. Je krijgt 
enkel toegang tot de woningpas door in te 
loggen met je eID, token of itsme-app.

Als eigenaar kan je je woningpas wel zelf 
delen met andere personen. Zo kan je 
potentiële kopers, (kandidaat-)huurders, 
bewoners, bouwpartners, notarissen, make-
laars… vrijblijvend toestemming geven om 
je woningpas te bekijken. 

Benieuwd naar wat er in je woningpas staat? 
Log dan in via www.woningpas.vlaanderen.be. 

De woningpas: 
de identiteitskaart van je woning
Wil je je woning verkopen of verhuren of heb je verbouwplannen? Daar komt heel wat papierwerk bij kijken . 
Gelukkig wordt met de woningpas deze administratie een stuk eenvoudiger . 
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[ mobiliteit ]

Nieuw vanaf juli: 
Go Sharing
Go Sharing biedt vanaf de zomervakantie 50 
elektrische deelscooters en 50 elektrische 
fietsen aan in onze gemeente. De scooters 
hebben een maximale snelheid van 45 
kilometer per uur. 

Met het oog op de verkeersveiligheid worden 
de scooters om de paar dagen gecontro-
leerd. Ze mogen enkel gebruikt worden door 
+16-jarigen. Een helm dragen is verplicht. De 
scooters en fietsen kunnen in Schoten enkel 
opgepikt of achtergelaten worden in een van 
de 28 dropzones, maar je kan er ook mee naar 
Merksem, Deurne, Berchem of Antwerpen-stad. 

•	 Meer info en tarieven: be.go-sharing.com 

Nieuw vanaf september: 
Donkey Republic
Vanaf september kan je in Schoten rond-
fietsen op de oranje elektrische fietsen van 
Donkey Republic. Je kan de fietsen in de 
volledige vervoersregio Antwerpen gebruiken 
en dus bijvoorbeeld naar het treinstation van 
Antwerpen-Centraal, de Zimmertoren in Lier 
of de Kalmthoutse Heide fietsen… en daar 
je oranje ros aan een dropzone achterlaten. 

De Donkey-fietsen zijn in Schoten op te pikken 
of achter te laten in drie dropzones: aan het 
marktplein, aan sporthal De Zeurt en aan LDC 
Cogelshof in de Deuzeldlaan. Er zullen steeds 
ongeveer 18 fietsen ter beschikking zijn.

•	 Meer info en tarieven: donkey.bike 

Deelmobiliteit: 
nieuwe aanbieders en nieuwe regels
Het gemeentebestuur wil haar steentje bijdragen om deelmobiliteit te stimu-
leren en het individueel autogebruik en -bezit te verminderen . Heel wat auto’s 
staan het grootste deel van de tijd stil of worden enkel gebruikt voor korte 
verplaatsingen die even goed met de (elektrische) fiets kunnen gebeuren . 
Daarom nieuw in ons gamma: elektrische deelfietsen en zelfs elektrische 
scooters . 

meer info
Naast Donkey Republic en Go Sharing 
blijven uiteraard ook de gekende groene 
deelfietsen van Mobit en de elektrische 
deelsteps van Bird in het Schotense gamma 
aan deelsystemen. 

Surf naar www.schoten.be/deelmobiliteit 
voor een compleet overzicht van alle 
deelsystemen in onze gemeente. 

Gedaan met zwervende 
deelfietsen en -steps

Vanaf 1 juli 2022 starten we met een proeftra-
ject waarbij we afstappen van het zogenaamde 
‘free floatingsysteem’ waarbij deelfietsen en 
-steps eender waar achtergelaten mogen wor-
den. Deelfietsen en -steps kunnen dan enkel 
nog in een van de 28 dropzones of aan een 
bushalte (als de situatie dat toelaat) weggezet 
worden. Doe je dat niet, kan je je deelfiets niet 
correct afsluiten of krijg je een boete.

Grondmarkering 
Op verschillende dropzones wordt in de 
toekomst grondmarkering voorzien. Dit biedt 
nog meer duidelijkheid. We starten hiermee 
aan de veelgebruikte dropzone ter hoogte 
van het gemeentehuis en Cultuurcentrum De 
Kaekelaar. 
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Via een uitgebreide huis-aan-huis-brochure 
maakten we de voorgestelde plannen en 
beelden bekend aan alle Schotenaren. Hierin 
deden we ook een oproep om zelf je bijdrage 
te leveren om de plannen aan te passen of 
bij te sturen.  

•	 In het infopunt in de Gelmelenstraat kon je 
van oktober tot eind december terecht voor 
meer informatie. Zo’n 300 personen hebben 
hier een extra woordje uitleg gevraagd.

•	 Voor de bewoners en handelaars in het cen-
trum hebben we aparte infovergaderingen 
georganiseerd.

•	 We vroegen aan de adviesraden om sug-
gesties of opmerkingen te delen. 

•	 Alle geïnteresseerde bewoners konden via 
onze socialemediakanalen en het online 
participatieplatform denkmee.schoten.be 

Plannen centrumvernieuwing goed onthaald
Om onze gemeente klaar te stomen voor de toekomst, moeten de komende 
jaren een aantal infrastructurele ingrepen gebeuren . Dé perfecte gelegenheid 
om ons centrum meteen volledig op te waarderen . We willen vlotte mobiliteit 
combineren met een groener centrum waar het aangenaam vertoeven is 
voor iedereen . In oktober 2021 lanceerden we, als startschot van het project 
‘centrumvernieuwing’, enkele droombeelden van het toekomstige hart van 
Schoten . en we polsten meteen naar jullie mening via een groots inspraaktraject .

hun mening geven. Dat hebben jullie mas-
saal gedaan. We ontvingen veel duimpjes, 
maar ook verbeterpunten. Daar zijn we heel 
dankbaar voor!

De grootste pluspunten 
Al bij de start van de inspraakronde werd snel 
duidelijk dat veel Schotenaren blij worden van 
de toekomstbeelden. Over deze aanpassingen 
hoorden we veel enthousiaste stemmen:
•	 Meer groen in de dorpskern
•	 Betere infrastructuur voor fietsers en 

voetgangers
•	 ‘Leefruimte’ op het marktplein, mogelijkheid 

tot horeca en terrassen
•	 Gezellige, autoluwe, toegankelijke Paal-

straat
•	 Zaterdagmarkt terug op het marktplein

Dit vindt de Schotenaar 
belangrijk
Oeps, op de voorgestelde plannen was Tijl 
Uilenspiegel plots verdwenen. Dat hadden 
heel wat Schotenaren snel opgemerkt. Maar 
wees gerust: ‘onze Tijl’ zal terug een mooi 
plekje krijgen op het vernieuwde markt-
plein. 

We publiceerden ook een enquête op denk-
mee.schoten.be. Op de vraag ‘Hoe belangrijk 
vind jij...?’ hebben 204 mensen gereageerd. 
De resultaten zie op deze 2 pagina's.

Jullie opmerkingen
Naast veel enthousiasme, hebben we ook 
interessante voorstellen ontvangen, net als 
vragen om bepaalde zaken te herbekijken. 
Sommige opmerkingen kwamen geregeld 
terug, andere ideeën kwamen van één enkele 
betrokken burger. In totaal hebben we zo’n 150 
verschillende punten opgelijst. 

Over een aantal onderwerpen hebben jullie 
verschillende meningen en voorkeuren. Jullie 
standpunten zijn allemaal genoteerd en wor-
den, indien nodig, verder onderzocht. Dit zijn 
de vier thema’s die tijdens de inspraakronde 
het drukst besproken zijn:
•	 De Paalstraat autovrij of niet
•	 Parkeren in de gemeente, zowel voor auto’s 

als voor fietsen
•	 Het verkeer op en binnen de ringstructuur
•	 Groen en boomsoorten

Niet alleen deze onderwerpen, maar ook alle 
andere reacties namen we één voor één onder 
de loep. Intussen heeft het gemeentebestuur 
AnteaGroup aangesteld om de weerhouden 
suggesties te bestuderen en om de plannen 
van het centrum verder uit te werken. Dit 
advies- en ingenieursbureau is al volop aan de 
slag met opmetingen en met een hydronaut-
studie, een studie die de bestaande riool-
infrastructuur onderzoekt. Voor complexe 
mobiliteitsstudies doet het bestuur beroep 
op het studiebureau Aacon, dat meedenkt, 
verschillende opties uittekent en voorlegt.

Wil je dit meerjarenproject op de voet volgen? 
Registreer je dan in enkele klikken op www.
denkmee.schoten.be en klik op het project 
‘Centrumvernieuwing’. Op dit digitale platform 
houden we je op de hoogte van de beslissin-
gen, de plannen en de werkzaamheden. Je zal 
hier altijd de meest actuele info terugvinden. In 
de volgende edities van Info Schoten houden 
we jou natuurlijk ook op de hoogte.

www.schoten.be/centrumvernieuwing
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*Vrij invulveld: vaakst ingezonden antwoord: ‘altijd autovrij’
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Wat een drama! De drie kruisjes en zeven 
diamanten van het wapenschild van Schoten 
zijn gestolen door een roversbende. Als ze 
niet op tijd worden teruggevonden, zal de 
koning verstenen. Wanhopig doet hij beroep op 
prinses Roosje om de ontbrekende elementen 
snel terug te vinden, maar dat kan ze niet 
alleen… Gelukkig wil de lieve sprekende draak 
in de Valkentoren aan het kasteel haar helpen. 
En misschien zijn er wel Schotense kinderen 
die mee willen speuren? 

Sprookjeswandeling
Vertel het niet verder, maar onder de kroon van 
de prinses schuilt Marleen Peeters, kleuterjuf, 
zorgleerkracht en gepassioneerd vertelster. 
Met haar vzw Elfje Fien organiseert ze al jaren 
sprookjeswandelingen voor kleuters.

Deze zomer komt Marleen met haar kleurrijk 
gevolg naar Schoten. Als prinses Roosje 
neemt ze kinderen mee in een spannend en 
fantasierijk avontuur, midden in de natuur. En 
wat is de beste plaats in onze gemeente om 
sprookjesfiguren te ontvangen? Inderdaad, het 
kasteel in het gemeentepark.

GIP-draak
Ster van de show is de Kleine Glitterdraak, de 
draak die de prinses en haar speurders op het 
goede spoor zet. Het magische wezen is een 
samenwerking tussen Brasschaats kunstenaar 
Mathias Goyvaerts en Tibo Maes, Schotenaar 
en leerling industriële wetenschappen van het 
Sint-Jozefinstituut. 

Die laatste bracht in het kader van zijn GIP 
(Geïntegreerde Proef) de draak écht tot leven 
met licht- en geluidseffecten. Een stevig afstu-
deerproject, al blijft Tibo zelf erg bescheiden 
over zijn straffe prestatie. 

“De ogen van de draak lichten op door middel 
van twee kleine plaatjes waar ledlichtjes op 
gemonteerd zijn”, vertelt hij. “Praten doet hij 
dankzij een mp3-module. De uitdaging zat hem 
vooral in het programmeren, want alles moest 
draadloos via afstandsbediening kunnen 
bediend worden.” 

Meer dan 50 uur heeft Tibo aan de technische 
kant van de draak gewerkt. Niet alleen op 
school, maar ook thuis. Nu rest hem enkel 
nog de presentatie van zijn werkende draak 
aan de GIP-jury. We wensen hem daarvoor 
veel succes! 

Volgend schooljaar wordt nog bekeken hoe 
de draak zou kunnen bewegen. Dat is een 
uitdaging voor een andere leerling.

Opgepast 
voor 
spelende 
kinderen!
Heb je ook zo’n heimwee naar 
vroeger, toen kinderen nog ge-
woon op straat konden spelen? 
Wel, dat kan nu ook nog! 

Althans in de Eduard De Backerstraat, 
Geraniumlaan, Guido Gezellestraat, Henri 
Engelslei, Jozef Hendrickxstraat, Jozef 
Verhaegenstraat, Kalstraat, Kuipersakkers-
traat, Peter Benoitstraat, Schotenhofdreef 
en Taxanderlei. 

In die straten hebben geëngageerde be-
woners het initiatief genomen om een 
speelstraat te organiseren in juli en augustus. 
Zo kunnen kinderen naar hartenlust spelen, 
zonder steeds te moeten omkijken naar het 
verkeer. Kinderen baas!

Zorg je mee voor veilige speelstraten? Ver-
mijd dan met de auto deze straten op woens-
dag, vrijdag en sommige ook op zondag.

Jaloers?
Vraag dan volgend jaar zelf ook een speel-
straat aan via www.schoten.be/speelstraat.

Het magisch wapenschild 
In een sprookjesbos, hier niet zo ver vandaan, ontplooit rondom een kasteel 
een magische wereld van prinsen en prinsessen, draken en mysterie . 

meer info en 
inschrijven
Wil jij weten wat de draak te vertellen heeft 
en wil je op een zomerse zondagochtend mee 
de uitdaging aangaan om ons wapenschild 
terug in ere te herstellen? Schrijf je dan in via 
www.elfjefien.be.

Kostprijs: 5 euro voor volwassenen, 
10 euro voor kinderen (<12 jaar).
Leeftijd: van 3 tot 6 jaar
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[ jeugd ]

De animatoren van de Grabbelpas en SWAP 
zijn volledig opgeladen om jouw kind(eren) 
een fantastische vakantie te bezorgen. Er 
staan weer een hoop interessante activiteiten 
gepland voor kinderen van 4 tot 15 jaar. 
Een uitstap naar een alpacaboerderij, een 
workshop programmeren of zelfs superheld 
worden voor één dag. Het kan allemaal.

Er zijn Grabbelpas- en SWAP-activiteiten 
in juli en augustus. Raadpleeg de website 
jeugdschoten.recreatex.be voor alle data, 
inschrijvingen en meer info.

JIP in de bib
Je vindt de dienst Jeugd en 
Gezin voortaan één keer per 
maand in de bibliotheek met 
een jeugdinfopunt (JIP) . Op 
deze manier wil de dienst meer 
zichtbaar en aanspreekbaar 
zijn voor jongeren en hun 
ouders .

Zit je met een specifieke vraag over kinderen 
en jongeren? Of heb je als jongere advies 
nodig over iets? Spring dan gerust eens 
binnen tijdens onze JIP-uren of kom langs 
in het Huis van het Kind. 
•	 JIP in de bib: Sint-Cordulaplein 13, 

Braembibliotheek. Het jeugdinfopunt is 
open van 17 tot 20 uur op de volgende 
data: 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 
september, 18 oktober, 15 november en 
20 december. 

•	 Huis van het Kind: Sint-Cordulaplein 1-2. 
Maandag tot vrijdag van 8.30 tot 10 uur 
en van 15.30 tot 16.30 uur. Op woensdag 
bijkomend van 8.30 tot 12.30 uur en 
van 13.30 tot 16.30 uur. Ook doorlopend 
telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 
16.30 uur op 03 680 33 55. 

themabalies UitPUNt
Niet alleen de jeugddienst voorziet een 
moment om je te woord te staan. Ook voor 
alle vragen rond vrijwilligerswerk en het 
verenigingsleven kan je nu op een vast 
moment terecht in de Braembib.
•	 Themabalie vrijwilligers: Iedere eerste 

dinsdag van de maand, van 17 tot 20 
uur, voor alle vragen over vrijwilligerswerk. 
Denk maar aan vragen over verzekering, 
rekruteren van vrijwilligers, het platform 
Give A Day… We helpen je graag verder.

•	 Themabalie verenigingen: Voor alle vragen 
over socio-culturele verenigingen ben je 
iedere tweede dinsdag van de maand, 
van 17 tot 20 uur, welkom.

UitPUNt
In het UiTPUNT (voordien de vrijetijdsbalie) kan 
je terecht voor de aankoop van de UiTPAS, om 
jezelf in te schrijven voor een activiteit, tickets 
te kopen voor voorstellingen, voor verschil-
lende toeristische brochures en folders…
Maandag tot vrijdag van 10 tot 13 uur, op 
woensdag van 10 tot 17 uur en op don-
derdagavond bijkomend van 17 tot 20 uur. 

UiTPUNT
Braembibliotheek, Sint-Cordulaplein 13

Leg alvast je knielappen en helm klaar, want 
op woensdag 29 juni 2022 organiseren we 
de tweede editie van de ‘pumpening’. Kom 
tussen 14 en 17 uur naar de pumptrack in 
de Eksterdreef (achter sporthal De Zeurt) en 
geniet van gratis hotdogs, frisdank en muziek 

Gezocht: kinderen die zin hebben 
in een spetterende vakantie!

Pumpening: hippe beats 
& hotdogs aan de pumptrack

tijdens je acrobatische stunts. Ook deze 
keer heb je de mogelijkheid om een volledig 
uitgeruste racefiets te lenen. Sfeermaker van 
de partij is jeugdhuis Kaddish, die met hun 
muzikale dj-bakfiets instaan voor de hipste 
beats. 
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Wat is het?
Elke Levensloop duurt 24 uur zonder onder-
breking. Waarom 24 uur? Als symbool voor de 
voortdurende strijd en de uitdagingen tijdens 
de ziekte. Kanker ‘slaapt’ nooit.

Het opzet van het evenement is simpel:
•	 24 uur lang, tussen 15 uur en 15 uur, lossen 

teams elkaar af tijdens een wandel- en 
loopestafette. 

•	 Per team is telkens één persoon aan het 
wandelen of lopen op het parcours in het 
gemeentepark. 

•	 Teamleden zamelen geld in door zich te 
laten sponsoren of door activiteiten te 
organiseren.

Op deze manier wil het Levensloop-comité van 
Schoten mensen die genezen zijn na kanker 
of er nog tegen vechten in de bloemetjes 
zetten, mensen die aan kanker overleden 
zijn herdenken én als gemeenschap samen 
de strijd aangaan tegen kanker door fondsen 
te werven. 

Hoe deelnemen?
Wil jij je steentje bijdragen? Sluit je dan aan 
bij een team of stel zelf een team samen. 
Het aantal deelnemers per team maakt niet 
uit en je kiest zelf wat en hoeveel je doet. 
Verbondenheid en solidariteit staan centraal.

•	 Stap 1: de teamkapitein maakt een team 
aan op www.levensloop.be/schoten. 

•	 Stap 2: elk teamlid schrijft zich afzonderlijk 
in bij dit team. Kostprijs: 10 euro per 
deelnemer.

•	 Stap 3: elk team kan extra activiteiten 
organiseren om geld in te zamelen – niet 
verplicht, wel leuk – zoals catering tijdens 
het evenement, activiteiten in de periode 
voor het evenement… 

Niet zo sportief ingesteld maar wil je Levens-
loop wel steunen? Kom gezellig langs en 
geniet aan een van de kraampjes van een 
hapje en een drankje. De opbrengst daarvan 
gaat ook naar Stichting tegen Kanker.

meld je aan als vechter
Iedereen die ooit te horen kreeg “je hebt 
kanker” wordt op Levensloop een Vechter ge-
noemd. Op alle Levenslopen zijn zij de eregas-
ten, samen met hun naaste familieleden. Dit 
houdt in dat er tijdens het evenement speciale 
activiteiten voor hen georganiseerd worden. 

“We gaan ervoor zorgen dat de Vechters van 
Schoten een dag volop kunnen genieten. Ze 
zullen verwend worden als echte vips, inclusief 
zorgmassages”, aldus Stefan Langers, zelf 
een Vechter en ook lid van het Schotense 
Levensloopcomité. Vechters mogen zich gratis 
aanmelden. 

Ieder zijn eigen 
verhaal
Voor Monique Debie heeft deze Levensloop 
een bijzondere betekenis. Vorig jaar verloor ze 
haar man Roger aan kanker en eerder moest 
ze ook afscheid nemen van haar mama, die 
borstkanker had. “Ik hoop dat veel mensen 
mee komen wandelen voor het goede doel. 
Hoeveel stappen of hoeveel uren maakt niet 
uit”, klinkt het bij Monique enthousiast. 

Zelf doet ze ook mee met de sportieve 
estafette, aangesloten bij het team van de 
atletiekvereniging. “De slotceremonie wordt 
waarschijnlijk een moeilijk moment voor mij”, 
vertelt ze. “Ik hoopte dat mijn man er nog kon 
bij zijn als Vechter, maar omdat deze editie 
door corona een jaar is uitgesteld, heeft het 
helaas niet mogen zijn.”

Levensloop: beweeg mee tegen kanker
Levensloop komt op 10 en 11 september 2022 voor het eerst naar Schoten . Dit feestelijk evenement van Stichting 
tegen kanker heeft maar één doel: vooruitgang boeken in de strijd tegen kanker . zo zorgt de stichting voor 
financiering van wetenschappelijk onderzoek, sociale ondersteuning voor patienten en hun naasten, preventie 
en voor het promoten van een gezonde levensstijl .

kristof Goffin 
danser, choreograaf, acteur
en peter van Levensloop Schoten

Kristof ken je misschien wel van de tv-reeks 
Dertigers. Als BV zet hij zijn schouders mee 
onder dit sportieve evenement: “Het is 
een heel mooi initiatief, en het vindt dan 
nog eens plaats in de gemeente waar ik 
ben opgegroeid! Daar moest ik mee m’n 
schouders onder zetten!”

 . .
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GlobeFest
•	 Zaterdag 2 juli 2022 van 12 tot 24 uur
•	 Weide naast de E-10 plas (Jachtwachters-

dreef)
•	 Facebook of Instagram ‘GlobeFest’
GlobeFest is een muziekfestival dat al aan 
zijn zesde editie toe is. Dit jaar onder de titel: 
‘Melody Of The Earth’. Deze zomer wijken ze 
uit naar de E-10 plas zodat ze met 2 podia 
kunnen werken en 5.000 festivalgangers kun-
nen ontvangen. Het welgekende Cafeïna zorgt 
voor de invullig van het tweede podium. Op 
GlobeFest vind je dj’s met heel uiteenlopende 
muziekstijlen, maar vooral retro, classics en 
90’s muziek.

Vlaanderen Feest: 

De Flandriens
•	 Zaterdag 2 juli 2022 om 20 uur
•	 De Kaekelaar
•	 Reservatie: 5 euro (inclusief drankje) via 

de cultuurdienst
Uit het rijke repertoire van pakweg zestig 
jaar Vlaamse en Belgische popgeschiedenis 
maken De Flandriens een eigenzinnige keuze. 
Zij vertalen de Engels- en Franstalige hits in 
het Nederlands en aanverwante dialecten. 
Zonder vooroordelen nemen ze alle genres 
onder handen: van disco tot punk, van dance 
tot chanson. Denk aan nummers van Hoover-
phonic, Vaya Con Dios, Stromae, Technotronic 
en Axelle Red, maar ook bijna vergeten parels 
uit de Vlaamse muziekschatkamer. Verwacht 
dus geen evidente songs en al helemaal geen 
evidente uitvoeringen. De Flandriens doen hun 

eigen ding met de hits uit het verleden. Koppig 
en eigenzinnig, als een echte Flandrien.

Feestmarkt
•	 Vrijdag 8 juli 2022 van 16 tot 23 uur
•	 Kasteeldreef
•	 www.antwerpsemarkten.be
Op 8 juli 2022 kan je in de namiddag en 
de vooravond gezellig komen winkelen 
op de avondmarkt in de Kasteeldreef. De 
Antwerpse Markthandelaars Vereniging zorgt 
voor een gevarieerd aanbod aan handelaars 
en kraampjes. Naar jaarlijkse gewoonte gaat 
die avond ook Hello!Schoten van start; sfeer 
en ambiance voor heel de familie verzekerd!

Hello!Schol
•	 Zaterdag 9 juli van 13 tot 15 uur
•	 Zomertent, achter het Kasteel van Schoten
•	 Facebook ‘Schoten Schol’
•	 Reservatie: niet nodig, gratis
Onder het motto ‘beter te laat dan nooit’ slaan 
gemeente Schoten en Hello!Schoten op 9 juli 
2022 de handen in elkaar voor de organisatie 
van ‘Hello!Schol’, een eenmalige zomereditie 
van onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie Schoten 
Schol, die omwille van corona niet kon door-
gaan op de gebruikelijke eerste zondag van 
het jaar. We nodigen alle Schotenaren daarom 
graag uit tussen 13 en 15 uur om te komen 
genieten van een zomers optreden, leuke 
kinderanimatie en onze traditionele fotocabine. 
Wie het warm krijgt in het zonnetje kan heerlijk 
afkoelen met een lekker ijsje of een verfrissend 
drankje, en dat op kosten van de gemeente! 

Hello!Schoten
•	 Vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 juli 2022
•	 Zomertent, achter het Kasteel van Schoten
•	 www.helloschoten.be
•	 Online verkoop vanaf maandag 6 juni 2022 

via www.helloschoten.be/online-bestellen
Lees meer over HelloSchoten! op pagina 16 
en 17 van deze Info Schoten.

muziekavond
Natural Woman, a tribute to Carole King
Sabien Tiels 

•	 Donderdag 28 juli 2022 om 20 uur
•	 Op de speelplaats van Academie Schoten, 

campus Beeld
•	 Meer info: cultuurdienst
•	 Reservatie: niet nodig, gratis
In 2022 viert Carole King haar tachtigste 
verjaardag. Singer-songwriter Sabien Tiels 
koestert een diepe waardering voor King als 
songschrijfster én als persoonlijkheid. We 
kennen allemaal wel de wereldhits die ze 
schreef: You’ve Got a Friend, The Loco-Motion, 
Natural Woman, I Feel the Earth Move en ga 
zo maar door. Deze en andere onvergetelijke 
songs vormen de inspiratie voor een reis door 
Carole King’s leven in de vorm van een oprecht 
eerbetoon. Met haar glasheldere en unieke 
stemgeluid zal Sabien Tiels zelf achter de 
piano en op de haar eigen beklijvende manier 
deze evergreens nieuw leven inblazen. Ze krijgt 
het gezelschap van Marco Cirone op gitaar 
en Roman Korolik op basgitaar. Deze ‘Natural 
Woman’ bezorgt je een avond waarop je de 
aarde letterlijk zal voelen bewegen!

Julikermis
•	 Van zaterdag 30 juli tot en met dinsdag 2 

augustus 2022 van 14.30 tot 22 uur
•	 Markt
•	 www.schoten.be/circus-kermis
Zoals elke zomer staan er weer twee kermis-
weekends op het programma in Schoten. Je 
kan vier dagen lang op de Markt terecht voor 
een rondje op de draaimolen, om eendjes te 
vissen of misschien een leuke prijs te winnen 
in het lunapark. De lekkerbekken kunnen 
hun buikje vullen met smoutebollen, een 
suikerspin of ander lekkers.

zomer in Schoten
Juicht allen! er valt deze zomer weer heel wat te beleven in Schoten: muziek-
avonden, kermis, autocinema en zelfs . . . een nieuwjaarsreceptie! Je vindt een 
selectie met leuke zomerevenementen hieronder . voor meer uitgebreide info 
surf je naar www .schoten .be/zomer . 
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Paul en Annelies Ledoux ontfermen zich over Slavic en de zwangere Karina.
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kUS
•	 Zaterdag 30 en zondag 31 juli
•	 Verschillende locaties
Na de stopzetting van de Week van de 
Amateurkunsten in 2018 was er in Vlaanderen 
geen platform meer voor lokale amateur-
kunstenaars. Op vraag van de Cultuurraad 
werd in Schoten dan ook een nieuw concept 
in het leven geroepen: KUS of voluit Kunst 
Uit Schoten. Een initiatief dat via allerlei 
activiteiten amateurkunsten, ambachten en 
verenigingen in de kijker zet.
Op zaterdag 30 en zondag 31 juli 2022 zal KUS 
voor het eerst een zomerevenement organise-
ren. In het weekend van het Kantklosfestival 
overladen zij Schoten met kusjes in de vorm 
van kunst in open ateliers, de kerk, het park 
en nog zoveel meer.

Muziekavond:

cooking with knopfler
•	 Donderdag 11 augustus om 20 uur
•	 Op de speelplaats Academie Schoten 

campus Beeld
•	 Meer info: cultuurdienst
•	 Reservatie: niet nodig, gratis
Bart Buls en David Piedfort zijn doorwinterde 
sessiemuzikanten en delen samen het podium 
bij de Guy Swinnen Band, Piet Van den Heuvel, 
Bulsjivism en Parallel Minds. De gedeelde 
liefde voor de muziek van Mark Knopfler en 
Dire Straits is al jaren een rode draad in het 
leven van deze twee heren. Met ‘Cooking with 
Knopfler’ treden ze vanuit hun begeleidende 
rol bij groepen als onder andere The Scabs, De 
Laatste Show Band en Kapitein Winokio naar 
de voorgrond en laten ze die liefde een avond 
de vrije loop. Begeleid door topmuzikanten 
nemen ze je mee langs Knopflers sfeervolle 
grooves, rhythm & blues, feeërieke ballades, 
vele ongekende parels en grote Dire Straits 
hits. De ‘chicks for free’ kunnen ze niet beloven, 
maar de ‘money’ zal niet ‘for nothing’ zijn!

Schoten zingt
•	 Vrijdag 12 augustus om 20.30 uur, deuren 

gaan open om 19 uur
•	 In de zomertent, achter het Kasteel van 

Schoten
•	 Meer info: Facebook
•	 Reservatie: niet nodig, gratis
Na twee jaar mogen en kunnen we terug 
SAMEN-zingen, SAMEN-drinken, SAMEN-zijn op 
het vertrouwde ‘Schoten Zingt’ in de zomertent. 
Kom genieten van de ambiance in de tent met 
een pintje en een frietje. Of liever een cava in 
de cavabar? 
Dit event wordt gratis aangeboden door 
Masters Schoten, een vereniging die de 
hulpbehoevenden van onze gemeente 
ondersteunt. Door mee te komen zingen 
sla je twee vliegen in één klap: amusement 
gegarandeerd én je steunt er de goede doelen 
in Schoten mee.
Test je podiumtalent en meld je aan ter plaatse, 
naast het podium vanaf 19 uur. Zo kan je deel 
uitmaken van het vrijwilligerskoor onder leiding 
van de Vlaanderen Zingt-presentator! Je hoeft 
zelfs de liedjes niet van buiten te kennen, je 
krijgt een gratis krantje met de teksten. Dj Pépé 
Lawijt verzorgt het voor- en naprogramma.

Filmweek
•	 Van maandag 15 tot en met donderdag 18 

augustus 2022
•	 In jeugdhuis Kaddish en parking van 

Hypermarkt Carrefour Schoten
•	 Meer info: cultuurdienst
Bij een zwoele zomeravond hoort een open-
luchtcinema. Van maandag 15 tot en met 
woensdag 17 augustus 2022 wordt Jeugdhuis 
Kaddish omgetoverd tot een waar Cannes 
Filmfestival, met elke avond een filmvertoning 
en een menu vol lekkers.
Op donderdag 18 augustus 2022 ben je wel-
kom op de parking van Carrefour Schoten voor 
de tweede editie van onze autocinema. Jullie 
kozen zelf de film via een online bevraging die 
door meer dan 500 mensen werd ingevuld. En 
de winnaar is geworden… (opent envelop)… 
Grease!

klassieke Week
•	 Van zaterdag 20 tot en met donderdag 25 

augustus 2022
•	 Verschillende locaties
•	 Meer info: cultuurdienst
Deze zomer organiseren we de tweede editie 
van de Klassieke Week. Ook dit jaar staan 
lokale partners garant voor een gevarieerd 
programma aan klassieke muziek. Catalpa 
Ensemble, Lucas Blondeel en Toon Leën, 
Musica Gloria, Kris Wittevrongel, Kurt Van 
Eeghem en de WAKkere Blazers heten je van 
harte welkom.

Levensloop
•	 Zaterdag 10 en zondag 11 september 2022
•	 Gemeentepark
•	 www.levensloop.be/schoten
Lees meer over Levensloop op pagina 10 van 
deze Info Schoten.

Opening cultuurseizoen
•	 Zaterdag 10 en zondag 11 september 2022
•	 Sint-Cordulaplein en omgeving
•	 Meer info: cultuurdienst
Op zaterdag opent de Academie de deuren voor 
open lessen. Zaterdagavond ben je welkom in 
de Nachtkerk voor twee belevingsconcerten 
in intieme setting. Cellist Sevak Avanesyan 
brengt beklijvende muziek door de ogen van 
een soldaat. Les Âmes Perdues bezingt dan 
weer slaap en slapeloosheid in een woelige 
trip langs zoete, natte, koortsige dromen.
Zondags kan je je laten onderdompelen in 
een zee van Schotens talent. Dan organiseert 
KUS opnieuw een kunstenmarkt. Plaats van 
afspraak is het plein voor de Braembibliotheek. 

Oldtimer treffen
•	 Zondag 11 september 2022 van 9 tot 

15 uur
•	 Markt
•	 Meer info: 0486 55 87 38 of 0478 25 77 09
Voor de derde maal wordt er in het centrum 
van Schoten een oldtimer event georganiseerd. 
Het rustieke marktplein en het statige ge-
meentehuis vormen het perfecte kader om de 
vier- én tweewielers op leeftijd te ontvangen. 
Elke oldtimer op wielen is welkom: een auto, 
motor, brommer, fiets, kar, kinderwagen... 
Kortom, alles wat kan rijden. 

vlottentocht
•	 Zondag 2 oktober 2022 om 14 uur
•	 Begonialaan
•	 Meer info: jeugddienst@schoten.be
Dit najaar wordt de Schotense Vaart terug 
het strijdtoneel van een zeeslag met epische 
proporties. Tijdens de vlottentocht, georgani-
seerd door de jeugdraad, nemen Schotense 
jeugdverenigingen het tegen elkaar op met hun 
zelfgemaakt vlot. Er zijn prijzen te verdienen in 
verschillende categorieën: snelste tijd, meeste 
deelnemers, creatiefste vlot, fairplay en de 
‘net niet’ prijs.
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[ park happening Schoten ]

11 tot 18.30 uur: 
Daggedeelte met kinderanimatie 
Leef je samen met je kinderen uit op ver-
schillende activiteiten: springkastelen, een 
spannende deathride, klimmen op de klim-
muur, een rondje op de draaimolen… Of 
bezoek onze verschillende jeugd-, sport- en 
cultuurverenigingen aan hun infostanden met 
demonstraties en kinderanimatie. Naar goede 
gewoonte worden de kinderen getrakteerd op 
een kinderdisco met DJ Ive P, ondertussen 
een vaste waarde op het podium van Park 
Happening Schoten. 

18.30 tot 19 uur: 
Samson en marie
Niemand minder dan Samson en Marie 
sluiten het daggedeelte af. De bekendste 
hond van het land zingt al meer dan 30 jaar 
de grootste kinderhits. Veel ouders zullen hem 
dus ook herkennen uit hun kindertijd. Heerlijk 
nostalgisch! Aan zijn zijde staat Marie, sinds 
enkele jaren de opvolgster van Gertje. Een 
vleugje vernieuwing die de show extra pit geeft. 
Alle kinderen kennen ongetwijfeld het volledige 
repertoire uit hun hoofd. Ook de ouders mogen 
zich stiekem laten gaan.

Opnieuw een feestelijke zomerafsluiter
Park Happening Schoten is weer terug van weg geweest . Het grootste gezinsevenement van Schoten vindt dit 
jaar plaats op zaterdag 27 augustus 2022 in en rondom de zomertent, achter het kasteel van Schoten . tickets 
kopen is niet nodig want Park Happening is natuurlijk gratis . 

Bonnetjes kopen
Drank- en activiteitenbonnen kan je cash of 
met bancontact betalen. Bestel je aan de 
toog, dan betaal je automatisch met de kaart. 
Eten kan je enkel cash betalen.

20.30 tot 22 uur: 
the amazing Flowers
Het feest voor volwassenen barst echt los 
vanaf 20.30 uur. Coverband The Amazing 
Flowers brengt iedereen in de juiste sfeer 
met een wervelende show met feesthits 
van vroeger en nu. Disco, vette dansbeats, 
pop, rock en R&B: al deze stijlen vloeien 
naadloos in elkaar over en brengen iedereen 
in beweging.

23.15 tot 00.30 uur: 
cleymans & van Geel
Jelle Cleymans en Jonas Van Geel zijn 
vrienden. Ze zijn zelfs beste vrienden. Dat 
zijn ze niet alleen aan de toog van het café, 
maar ook al meer dan 15 jaar op de planken. 
Dat komen ze bewijzen door het podium in 
vuur en vlam te zetten. Ze bezoeken Schoten 
nog eens met nieuwe nummers en een grote 
dosis goesting om iedereen aan het zingen 
te krijgen.

00.30 tot 01.30 uur: 
DJ eagl
Geen Park Happening Schoten zonder afslui-
tende Park Party. DJ Eagl speelde al meer 
dan 1000 daverende shows op onder andere 
Pukkelpop, Rock Werchter en Tomorrowland. 
Hij is helemaal klaar om ook hier de dans-
vloer vol te krijgen met allround dansbare 
muziek. 

Weg met de wegwerpbeker
Park Happening Schoten gebruikt vanaf dit jaar 
geen wegwerpmaterialen meer. Frisdrank, wa-
ter, wijn, cava of bier. Je drinkt het allemaal uit 
stevige afwasbare bekers. Ook de eetkramen 
voorzien herbruikbare materialen. Dat bespaart 
ons heel wat plastic afval. 

©
STUDIO100
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Zet het maar in je agenda, want het staat 
vast: van 8 tot en met 15 juli 2022 kan je 
eindelijk weer proeven van internationale 
cultuur, muziek en dans in de schaduw 
van het kasteel van Schoten. Na twee jaar 
stilzitten, staan enkele geweldige, binnen- 
én buitenlandse muziek- en dansgroepen 
nu te popelen om een week lang het beste 
van zichzelf te geven en van elk optreden 
een uniek spektakel te maken! Jij komt 
toch ook eens kijken?

Programma
VRIJDAG 8 JULI 2022 

Hello!Let’s Go
Traditiegetrouw wordt de festivalweek ingezet 
met een feestmarkt in de Kasteeldreef. Hier 
kan je gezellig tussen allerhande kraampjes 
kuieren van 16 tot 23 uur. Ook in het park 
zullen de festiviteiten van start gaan, want 
van 16 tot 24 uur kan je samen met het hele 
gezin genieten van kermiskramen, foodtrucks 
en muziek. Daarnaast vliegen onze groepen er 
ook stevig in met een korte, krachtige én gratis 
openingsvoorstelling om 20.30 uur. Vervolgens 
kan je tot 1.30 uur je dansbenen losgooien op 
de muziek van DJ Papa Mojito.

ZATERDAG 9 JULI 2022 

Hello!World
Na deze geweldige feestavond, kan je zaterdag 
afzakken naar onze zomerbar in het park voor 
de aanvang van het Hello!World-weekend. Om 
13 uur wordt het startschot gegeven voor de 
zomereditie van Hello!Schol, georganiseerd 
door het gemeentebestuur. Tot 15 uur kan je 
genieten van een gratis drankje en ijsje in het 
park, maar ook nadien stoppen de activiteiten 
niet. Zo zullen de foodtrucks en kermisat-
tracties geopend zijn van 15 tot 24 uur en 
ook de zomerbar met een speciale sterke 
bierentoog en cocktailbar blijft geopend tot 
2 uur ’s nachts. Bijkomend kan je de hele 
namiddag genieten van de muziek van onze 
internationale groepen. Om 20 uur start 
de allereerste avondvoorstelling met alle 
deelnemende groepen. En daarmee is het 
nog niet gedaan, want van 22.30 tot 2 uur 
wordt de dansvloer weer vrij gemaakt voor 
een knallend feestje! 

ZONDAG 10 JULI 2022 

Hello!World
Ook op zondag staan er weer veel activiteiten 
op de planning. Starten doen we om 10 uur met 
een viering in de Sint-Cordulakerk. Nadien krijg 
je een proevertje van al onze groepen tijdens 
een feestelijke optocht door het centrum van 
Schoten. Direct daaropvolgend kan je al de 
groepen ook in hun volle glorie bewonderen 
tijdens de namiddagvoorstelling van 15 tot 
17.30 uur. Ook voor kinderen is zondagnamid-

dag tussen 13 en 18 uur interessant: breng 
een bezoekje aan de kermis, doe een siësta 
in de zomerbar of geniet van de overheerlijke 
snacks van onze foodtrucks.

MAANDAG 11 JULI 2022 

Hello!monday
Nadat ze even hebben kunnen uitrusten van 
het drukke weekend, staan onze groepen 
op maandagnamiddag weer paraat voor een 
voorstelling van 15 tot 17.30 uur. Voor deze 
voorstelling zijn de prijzen aangepast en 
voorzien we meerdere plaatsen voor personen 
met een rolstoel. Ook ’s avonds staat er een 
voorstelling gepland van 20 tot 22.30 uur, 
waarna de avond weer wordt afgesloten met 
livemuziek in onze zomerbar tot 2 uur. Tussen 
14 en 24 uur kan je in het park ook nog een 
bezoekje brengen aan de kermisattracties of 
lekker gaan smullen bij de foodtrucks.

WOENSDAG 13 JULI 2022 

Hello!Wednesday
Opgekikkerd na een rustige dinsdag? Dan kan 
je er op woensdag weer invliegen! ’s Avonds 
staat er van 20 tot 22.30 uur opnieuw een 
voorstelling met alle deelnemende groepen 
gepland. Aansluitend kan je van 22.30 tot 2 
uur nog eens naar de zomerbar trekken voor 
een gezellig drankje en livemuziek.

VRIJDAG 15 JULI 2022 

Hello!Goodbye
Zoals de traditie het voorschrijft, sluiten we 
Hello!Schoten af met een galavoorstelling. 
Startend om 20 uur belooft deze feestelijke 
show een spektakel te worden waarbij de 
groepen hun beste repertoire zullen opvoeren. 
Als afsluiter van een ongetwijfeld fantastische 
week, verwelkomen we nadien de enige echte 
DJ F.R.A.N.K., die er tot 2.30 uur een geweldig 
feestje van zal maken.

Kortom: een bruisende, multiculturele week, 
met tal van muziek- en dansactiviteiten voor 
jong en oud! 

Meer informatie en tickets:
www.helloschoten.be - info@helloschoten.be

terug van weggeweest: Hello!Schoten 

Je kan de wereld weer zien in Schoten
Na twee jaar covid zal het gemeentepark zich deze zomer opnieuw ontpoppen tot een kleurrijke smeltkroes van cultuur, 
dans en muziek . zo kan je voor de 62ste keer de wereld beleven in Schoten tijdens het werelddansfestival Hello!Schoten . 
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Groepen
VERENIGDE STATEN 

trinity Irish Dance ensemble
Deze groep heeft een speciale connectie met ons 
festival. De groep ontstond namelijk in het begin 
van de jaren ’90 toen oprichter Mark Howard een 
groep dansers meenam naar Schoten. Sindsdien 
trekt het ensemble de wereld rond om het 
publiek telkens weer te verwonderen met hun 
verbazingwekkend voetenwerk. We hebben het 
natuurlijk over het Trinity Irish Dance Ensemble uit 
Illinois in de Verenigde Staten. Wie Hello!Schoten 
al langer volgt, weet dat dit ensemble uitblinkt in 
Irish Dance en ook dit jaar hebben ze weer een 
geweldige show voor ons in petto!

KENIA 

african tumbas
African Tumbas mochten we in 2007 al eens ver-
welkomen op ons festival. Ondertussen hebben 
ze bakken extra podiumervaring opgedaan. Deze 
energieke groep reisde immers al de hele wereld 
rond om festivals bij te wonen. Telkens weer 
verrasten ze de toeschouwers met hun ritmische 
dansen en muziek. Het 22-koppige ensemble 
staat onder leiding van Anthony Karundu en kan 
uitpakken met een grote variëteit aan dansen, 
met wortels in alle facetten van de Keniaanse 
volksdans. Dompel je onder in de rijke Keniaanse 
cultuur en laat je verbluffen door deze groep met 
hun acrobatische bewegingen!

VERENIGDE STATEN 

Brigham Young University 
american Folk ensemble
… of kortweg het BYU American Folk Ensemble, 
is verbonden aan de gelijknamige universiteit in 
Provo, Utah. Deze groep was in 1964 de eerste 
niet-Europese groep ooit die optrad op wat toen 
nog het Wereldfestival van Folklore te Schoten 
heette. Het is dus zeker niet gelogen wanneer we 
zeggen dat ook dit ensemble een speciale band 
met het festival koestert. Door middel van op-
zwepende dansen en muziek vertellen ze de rijke 
culturele geschiedenis van de Verenigde Staten. 

Een divers programma van zowel klassieke 
Southern waltzes als square dancing en clogging 
komen aan bod. De groep wordt begeleid door de 
BYU Mountain Strings band die met hun aanste-
kelijk repertoire iedereen op de dansvloer krijgt!

TURKIJE 

ankara University Faculty of 
educational Sciences Folk 
Dance ensemble
Dat is inderdaad een hele mond vol! Deze 
groep bezoekt het festival voor het eerst. Ze is 
verbonden aan de universiteit van Ankara en 

is al bijna 32 jaar één van de toonaangevende 
ambassadeurs voor Turkse folklore. De groep is 
afkomstig van het schiereiland Anatolië of Klein-
Azië. Duizenden jaren lang was dit een kruispunt 
voor reizigers om van west naar oost te trekken en 
vice versa. Daardoor is de Turkse volksdans een 
mozaïek van verschillende culturen geworden. 
Tijdens Hello!Schoten zal het ensemble dan 
ook uitpakken met een indrukwekkend en 
uiteenlopend repertoire. Elke dans vertelt een 
verhaal over de Turkse bevolking: hoe zij lachen, 
huilen, vechten of liefhebben. In combinatie met 
hun ritmische dansbewegingen en prachtige, 
traditionele kostuums zorgt dit voor onvergetelijke 
optredens!

INDIA 

kalanjay Dance academy
Kalanjay Dance Academy is een ensemble 
uit Mumbai, de grootste stad in India. Voor dit 
ensemble begon het verhaal in 1998, in de garage 
van de ouders van Vaishali Sagar. Op 16-jarige 
leeftijd ging Sagar akkoord om twee vrienden 
een dansroutine aan te leren voor de aanstaande 
bruiloft van hun neef. De choreografie werd goed 
ontvangen en voor ze het wist, gaf Sagar les aan 6 
studenten in het weekend. De eerste 6 leerlingen 
groeiden uit tot 900 leerlingen en in het jaar 
2000 werd Kalanjay Dance Academy geboren. 
De laatste jaren vertegenwoordigde de academie 
India op talloze internationale folkfestivals. Zo zijn 
ze geleidelijk uitgegroeid tot een vaste waarde 
in het Indiase danslandschap. Wij zijn alvast 
benieuwd wat ze voor ons in petto hebben!

VLAANDEREN 

Folklore ensemble Gelmel
Natuurlijk mag ons eigen Folklore Ensemble 
Gelmel uit Schoten niet ontbreken. Deze groep 
werd opgericht in 1968 en heeft zich altijd op 
een unieke manier geprofileerd in de Vlaamse 
folklorewereld. Ze combineren live muziek, zang 
en vendelzwaaien en zorgen zo steeds voor een 
aanbod dat iedereen kan bekoren.

VLAANDEREN 

volkskunstgroep Jan Pirrewit
Ook dit ensemble is een vaste waarde in ons 
aanbod. Jan Pirrewit is namelijk de jeugdwerking 
van Folklore Ensemble Gelmel. Deze jeugddans-
groep richt zich op dansers tussen 4 en 14 jaar 
en blinkt uit met zijn originele en voortreffelijke 
dansprogramma’s. Het repertoire is gebaseerd op 
het kinderleven in Vlaanderen aan het begin van 
de twintigste eeuw. Het bestaat al meer dan 50 
jaar uit zowel nieuwe als bestaande danscreaties 
voor kinderen en jongeren van verschillende 
leeftijden. Dit jaar hebben ze een schitterende 
selectie gemaakt voor ons. Wij kijken er alvast 
naar uit!
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eHDO
eerste hulp bij digitale 
ongemakken

Heb je een probleem of vraag over het gebruik 
van je computer, smartphone, tablet of e-rea-
der? Dan kan je in de Braembibliotheek gratis 
beroep doen op de hulp van BEEGO-studenten. 
Dat zijn specialisten die je met geduld helpen 
en zowel op eenvoudige vragen als complexe 
technische problemen een antwoord bieden.

BEEGO is vanaf juli elke donderdagnamiddag 
van 14 tot 16 uur en op zaterdagvoormiddag 
van 10 tot 12 uur in de Braembib aanwezig. 

Wat neem je mee? 
Het toestel waar je een vraag over hebt of dat je 
nodig hebt om je vraag te laten beantwoorden, 
bijvoorbeeld je smartphone, tablet of laptop. 
Je kan ook gebruik maken van de computers 
in de bibliotheek. 

De Leesjury is een leesclub. Dat wil zeggen dat 
je als jurylid niet alleen boeken leest, maar ze 
ook bespreekt en beoordeelt in een leesgroep 
met jouw leeftijdsgenoten. 

Doe je mee, dan lees je van oktober 2022 
tot april 2023 twee boeken per maand en 
kom je een keertje per maand met andere 
juryleden samen in de Braembibliotheek. 
Samen denken jullie na over het verhaal en 
praten jullie erover. 

Wat vind je van het boek? Is het een leuk 
boek? Waren sommige dingen moeilijk? Wat 
vond je van de illustraties?

Er zijn leesgroepen voor juryleden vanaf 8 jaar 
(derde leerjaar) tot 18 jaar (zesde middelbaar).

Internetjury
Ben je jonger dan 8 jaar en wil je al meelezen? 
Of kan je niet naar de bijeenkomsten komen? 
Dan kan je meedoen met de internetjury: je 
leest de boeken zonder begeleiding en je stemt 
daarna via de website. Laat zeker weten dat 
je meedoet: dan kan je alle boeken makkelijk 
lenen in de bibliotheek. 

moeilijk lezen
Is lezen moeilijk voor jou? Laat dat je niet 
tegenhouden! Vanaf groep 2 (eerste leerjaar) 
zijn alle boeken er ook als groteletterboek en 
daisy-luisterboek.

Inschrijven
Meedoen met de Leesjury is gratis, maar je 
moet wel vooraf inschrijven. Zo kunnen we 
voldoende boeken voorzien. Inschrijven kan 
in de bibliotheek vanaf eind juni tot eind 
september 2022. 

Meer informatie: Britt Duthoy 
03 680 17 10 – britt.duthoy@schoten.be

Leesjury: 
lezen, stemmen, feesten!
Lees je graag en ben je tussen 4 en 18 jaar? Dan is De Leesjury vast iets voor 
jou! als jurylid lees je de genomineerde boeken uit jouw leeftijdscategorie . 
Daarna kies je je favoriet . Wanneer de boeken zijn gelezen en de stemmen 
zijn geteld, worden de winnende boeken feestelijk onthuld . 

Winnaars 2021:
10-12 jaar: De juwelendief 
M.G. Leonard & Sam Sedgman
Alex heeft echt zijn oom niet nodig als 
oppas, maar toch moet hij met de reisjour-
nalist mee op de laatste reis van stoomtrein 
de Hooglanden-expres. Ook het Britse 
koningshuis is van de partij. Dan ontdekt 
Alex een verstekeling aan boord. Heeft die 
iets te maken met de kostbare juwelen 
die verdwijnen, of is er meer aan de hand? 
Geen van de volwassenen lijkt op het goede 
spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de 
waarheid boven tafel te krijgen.

12-14 jaar: Eindspel 
Evy Danckers
In het jaar 2084 wordt de 16-jarige Jasper 
opgeroepen om naar de Fabriek te gaan. 
Daar moet hij zijn gsm afgeven en wordt hij 
verplicht om een overall te dragen. Op het 
eerste zicht lijkt het leven in de Fabriek een 
heerlijke vakantie. Maar dan beseft Jasper 
dat de Fabriek helemaal niet zo leuk is als 
het lijkt. Met enkele vrienden komt Jasper in 
opstand. De groep valt al snel uit elkaar. Om 
de game te kunnen uitspelen moeten ze zich-
zelf en hun toekomst sterk in vraag stellen…

14-16 jaar: Stiefzus 
Jennifer Donnelly
De verbitterde Isabelle heeft alles gedaan 
om in het glazen muiltje te passen, maar 
de prins is met haar knappe stiefzus 
getrouwd. Nu krijgt ze één kans om haar lot 
te veranderen… Zal het haar lukken?
Bestsellerauteur Jennifer Donnelly zet in dit 
verhaal het beroemde sprookje Assepoester 
op zijn kop.

verteltheater
‘Dementie, je staat er niet 
alleen voor’

Als het woord dementie is gevallen, gaapt er 
opeens een leegte. Een tijd van verwarring 
en onrust breekt aan. Wat nu? Hoe moet 
het verder? Wie kan de weg wijzen? De 
weg doorheen deze ziekte is niet recht maar 
kronkelig en vol twijfel, voor alle partijen.

Deze voorstelling raakt de vele aspecten aan 
waarop je kan botsen bij deze ziekte. En leidt 
je veilig door het labyrint van mogelijkheden 
waar je terecht kan voor ondersteuning, 
zowel thuis als residentieel.

ARTO Verteltheater. Monoloog met muziek!
Donderdagavond 22 september
in de Braembibliotheek
Binnenkort meer informatie op 
schoten.bibliotheek.be
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[ academie ]

vlieg mee met 
de academie 
tijdens de 
muzische Week 
 
Tijdens de zomervakantie organiseert de 
Academie muzische activiteiten (beeld, 
muziek, woord, dans) voor kinderen van 6 
tot en met 12 jaar! Ga je een weekje mee 
op creatieve reis? 

kom aan boord!
Zin in een week vol creativiteit en plezier? 
Welkom aan boord voor een onvergetelijke 
reis! Want ook jij bent een kunstenaar! 
We verwelkomen jou in één van onze 
campussen en vliegen van land tot land, 
van eeuw naar eeuw…

We ontdekken verrassende plekken op onze 
planeet, recupereren wat verloren dreigt te 
gaan en duiken de teletijdmachine in. We 
begroeten buren en voorouders en genieten 
van hun muziek, dans en beeldende kunst. 
We zingen en springen, toveren kunstwerken 
uit afval en ander materiaal, dansen en 
lachen. Vul jouw valies met dromen en 
talenten en heel veel goesting!  

Op het programma
•	 Beeld: flipboekjes maken, posters ontwer-

pen met collage- en verftechnieken, op 
beeldenjacht met een camera obscura, 
proeven van de mono-druktechniek, kleien 
en ontwerpen.

•	 Muziek: zingen en musiceren! Grasduinen 
in een potpourri van klassieke thema’s, 
wereldmuziek en eigentijdse liedjes, Orff-
instrumenten en Afro percussie bespelen, 
spelletjes en improvisatie. 

•	 Woord: acteren in onze eigen stop-motion 
film!

•	 Dans: volks- en werelddans, historische 
dansen, hip hop en breakdance. We 
proeven van alle dansstijlen op de meest 
dansbare muziek.

Praktisch
•	 Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 

augustus 2022 op campus Podium en/of 
campus Beeld van 9 tot 16 uur. 

•	 Iedere dag gratis voor- en naopvang van 
8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.

•	 85 euro voor een hele week. Heb je een 
UiTPAS met kansentarief? Dan betaal je 
17 euro.

•	 Meer informatie en inschrijven via 
www.academieschoten.be of 
www.schoten.be/vakantiewerking.

 

Online inschrijven
Je kan je online inschrijven van woensdag 
1 juni 2022 14 uur tot en met vrijdag 30 
september 2022 20 uur via de website: 
mijnacademie.be/academieschoten.

ter plaatse inschrijven / 
telefonische ondersteuning
Op deze data kan je langskomen of krijg je 
telefonische ondersteuning (03 685 02 56): 
•	 woensdag 1 juni tot en met zaterdag 2 juli 

2022 (uitgezonderd zaterdag 25 juni)
•	 maandag 29 augustus tot en met vrijdag 

30 september 2022
Tijdens bovenstaande periodes in campus 
Podium:
•	 maandag tot vrijdag van 14 tot 20 uur
Tijdens deze twee periodes in campus Beeld: 
•	 maandag tot woensdag van 14 tot 20 uur
•	 donderdag en zaterdag van 10 tot 13 uur

Inschrijvingsgeld
Voor het schooljaar 2022-2023 gelden de 
volgende tarieven:
•	 74 euro voor jongeren (-18 jaar op 31 

december)
•	 49 euro voor jongeren met recht op ver-

mindering

•	 145 euro voor personen van 18 tot 24 jaar
•	 343 euro voor personen die op 31 december 

+24 jaar zijn
•	 145 euro voor volwassenen met recht op 

vermindering

Administratiekost bij inschrijving: 
•	 5 euro voor Schotenaren
•	 15 euro voor niet Schotenaren 
•	 98 euro voor initiatie instrument (in de 

1ste graad)

vermindering
Heb je recht op vermindering? Je kan alle 
categorieën en nodige attesten nalezen op 
onze website. Mail het attest en/of je UiTPAS-
nummer naar academie@schoten.be vooraleer 
je online inschrijft. Zo wordt meteen het juiste 
inschrijvingsgeld aangerekend.

Uitpas met kansentarief
Houders van de nieuwe UiTPAS met kansen-
tarief hebben recht op extra vermindering.
•	 Meer info via www.schoten.be/uitpas of 

vanpoldertotkempen.be
Bezit je de UitPAS met kansentarief, dan betaal 
je als inschrijvingsgeld:
•	 14,80 euro in plaats van 49 als -18-jarige
•	 68,60 euro in plaats van 145 als +18-jarige

artiesten in spe gezocht!
met geslepen potloden, gestretchte spieren en opgewarmde stembanden 
beginnen we in september aan een nieuw artistiek schooljaar! Je kan 
inschrijven tussen 1 juni en 30 september 2022 .
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[ waterrecreatie ]

infoSchotenjuni

kempisch kanaal 
Dessel-turnhout-Schoten

clubs
Schotense Kajakclub SKK: 
Botermelkdijk 280, Schoten
In het aanbod van deze kajakclub zit onder 
andere kajaktraining op de vaart, wildwater-
kajak, zee-kajak, fijne kampeerweekenden 
met de clubleden… Om lid te kunnen worden 
moet je minstens 25 meter kunnen zwemmen. 
Meer informatie op www.skk.be. 

Schoten Yacht Club: 
Lossingstraat 130/B, Schoten
De Schoten Yacht Club is een jachthaven 
waar vaste leden, maar ook passanten, 
mogen aanmeren tegen betaling. Ze beschikt 
over een gezellig clubhuis met ruim terras. 
Meer informatie op www.syc.be of via de 
havenmeester: havenmeester@syc.be. 

Wat kan?
•	 Vissen: langs heel de vaart (behalve aan de 

sluizen), enkel met een geldig visverlof. Je 
kan er onder andere brasem, snoek, paling 
en zeelt aan de haak slaan.

•	 SUP, Stand-Up Paddle: mag niet beoefend 
worden tussen zonsondergang en zons-
opgang. Het gebruik van een SUP-leash is 
verplicht, zodat je SUP niet kan wegdrijven 
als je in het water valt.

•	 Roeien
•	 Kajak 
•	 Kano

Wat mag niet?
•	 Zwemmen: zwemmen in bevaarbare water-

lopen is in ons land overal verboden en dus 
strafbaar. Daar zijn verschillende redenen 
voor: schepen hebben een langzamere 
reactietijd en kunnen dus niet snel uitwijken 
of vaart minderen, sluizen en stuwen 
veroorzaken stromingen die zwemmers in 
de problemen kunnen brengen, onder water 
kunnen onzichtbare betonnen constructies 
aanwezig zijn waaraan je je kan verwonden 
en de watertemperatuur ligt in kanalen 
en vaarten maar rond de 17 à 19 graden, 
wat het risico op directe onderkoeling erg 
groot maakt.

•	 Magneetvissen: magneetvissers halen 
soms de meest bijzondere voorwerpen naar 
boven. Denk maar aan een gedumpte kluis 
of een oude fiets. Maar aan de magneet 
kan ook plots een gevaarlijk wapen of 
oorlogstuig zoals onontplofte bommen, 
granaten of munitie hangen. Om die reden 
is de hobby verboden. 

e10-plas
club
Schotense Waterskiclub SWK: Elzendreef 30
Een gezellige club in de dromerige setting van 
de E10-plas. Leden kunnen er waterskiën, 
wakeboarden en varen met hun boot. Liever 
anders van het water genieten? Dan kan 
je (ook als niet-lid) terecht in ‘De Waterski’, 
het clubhuis dat tevens dienst doet als 
restaurant. Zie ook: www.swk-waterski.be.

Wat kan?
•	 Vissen: over de gehele plas, maar enkel met 

een geldig visverlof.

Wat mag niet?
•	 Zwemmen
•	 Magneetvissen
•	 Kano
•	 Kajak
•	 SUP
•	 Roeien

Sportoase elshout
club
Zwemclub Schoten: 
Zwembadweg 7, 2930 Brasschaat
Wie zich aansluit bij Zwemclub Schoten kan 
er terecht voor wedstrijdzwemmen, recreatie-
zwemmen en masters (een speciale klasse 
van wedstrijdzwemmen). De club is ook een 
zwemschool voor kinderen. 

aanbod voor niet-leden
In het zwembad kan je natuurlijk ook komen 
zwemmen zonder lid te zijn van de zwemclub. 
Sportoase Elshout beschikt over een sport- en 
wedstrijdbad, een recreatiebad met glijbanen, 
springplanken en een stroomversnelling en 
een peuter- en kleuterzone. Alsof dat nog niet 
genoeg is voor een geslaagd zwemuitje, kan 

je er ook nog extra ontspannen in de sauna, 
whirlpool, het stoombad of het kuitenbad. 

Goed om te weten
•	 Inwoners van Schoten krijgen korting.
•	 Via de UiTPAS heb je recht op kansentarief.

albertkanaal
Wat kan? 
(maar geen aanrader omwille van de drukke 
beroepsvaart)
•	 Kano
•	 Kajak
•	 SUP
•	 Roeien
•	 Vissen: enkel met een geldig visverlof

Wat mag niet?
•	 Zwemmen (tenzij bij toegestane evene-

menten) 
•	 Magneetvissen 

Dennenbad
club
Visclub Dennenbad: Kempensedreef 24
Visclub Dennenbad baat de vijver en de kar-
pervijver op het recreatiedomein Dennenbad 
uit. Ze organiseert ook wedstrijdvissen. Meer 
informatie op www.visclubdennenbad.be. 

Wat kan?
•	 Vissen: enkel met een visvergunning (te 

verkrijgen bij visclub Dennenbad)

Fort van Schoten
club
Sinte-Barbara Vissersvereniging
Het fort is nog altijd eigendom van het 
Belgische leger en wordt gebruikt als over-
pompinstallatie. Het domein is niet toegan-
kelijk, maar met een vergunning van de Sinte-
Barbara Vissersvereniging mag je wel in de 
gracht vissen. Zonder deze vergunning krijg 
je geen toegang tot het militair domein. Meer 
informatie bij Ronny Meeuw, 03 630 23 96 
(op maandag van 10 tot 12 uur). 

Wat kan?
•	 Vissen: enkel met visvergunning

Spetter, spetter, spat!
Hier mag je hengelen of zwemmen in Schoten
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We kunnen het niet ontkennen: op warme dagen is het verleidelijk om verkoeling 
te zoeken bij het water of om je vislijn uit te werpen . Onze gemeente telt zes 
openbare locaties waar je terecht kan voor water- of vispret . maar opgelet, op 
iedere plaats gelden andere richtlijnen . met dit overzicht weten waterratten 
waar ze terecht kunnen deze zomer .
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[ ridder SchotenSe leeuw / erfgoed ]

Als voorzitter van de Erfgoedraad is Gie Bres-
seleers blij dat de Erfgoedprijs in een nieuw 
jasje zit. “De eerste stap is een vereenvoudigd 
invulformulier. Wanneer je dit formulier indient, 
gaan wij met jou in gesprek en maken we een 
mooi portret van jouw erfgoedproject.” Ook in 
de samenstelling van die jury komt er een 
wijziging. “We nodigen hiervoor een externe 
erfgoedexpert uit”, licht Gie toe. “Op die manier 
wordt de Schotense expertise aangevuld met 
een objectieve blik van buitenaf.” 

De meest opmerkelijke nieuwigheid is de 
lancering van een publieksstem. Iedereen krijgt 
hierbij de kans om te stemmen op zijn favoriete 
erfgoedproject. Gie beaamt: “Met de invoering 
van een publieksstem willen we de betrokken-

De passie voor klassieke muziek kreeg Anne 
mee van haar ouders. “Mijn moeder was 
een zeer goede amateurpianiste en mijn 
vader heeft altijd cello gespeeld”, steekt 
Anne van wal. “Thuis heb ik dan ook geen 
noot popmuziek gehoord voor mijn achtste 
jaar. Wat je niet kent, mis je niet. De keuze 
voor klassieke muziek was een evidentie, dus 
begon ik op een dag met vioolspelen. Zonder 
veel succes, maar mijn stem bleek gelukkig 
wel een geschikt instrument.”

De kleine Anne zong altijd en overal. “Vaak tot 
ergernis van mijn zussen”, lacht ze. “Op 11 
jaar begon ik dan met zangles en dat vond 
ik echt verschrikkelijk. Die klanken kwamen 
voor mij zo gemaakt over. Dat theatrale was 
helemaal niets voor mij, want ik was als kind 
enorm verlegen. Mijn eerste noten zong ik 
onder de vleugel van een piano. Toen men 
mij vertelde dat ik een mooie stem had, 
bloeide ik langzaam open tot de zangeres die 
ik vandaag ben.”

Nachtegaal wordt leeuw
Anne beheerst de drie grote klassieke zang-
disciplines: opera, lied en oratorium. Haar 

stem levert niet alleen een indrukwekkend 
veelzijdige carrière op, het brengt haar ook 
op de meest bijzondere plaatsen. Zoals op het 
huwelijk van prins Filip en prinses Mathilde. 
Anne vertelt daarover: “Plots zijn de ogen van 
het hele land op jou gericht. De enige houvast 
die je op dat moment hebt, is je techniek. Het 
is zoals een topsporter die jaren naar iets 
toewerkt en als het zover is de prestatie van 
zijn leven moet leveren.”

Ze zingt als een nachtegaal en groeit bin-
nenkort uit tot een leeuw. Als geboren en 
getogen Schotenaar voelt Anne zich enorm 
vereerd dat zij als tiende Ridder in de orde 
van de Schotense Leeuw wordt gehuldigd. “Ik 
schrok toen ik het nieuws vernam”, aldus Anne. 
“Dat ik als sopraan ooit deel zou uitmaken van 
deze eregalerij had ik oprecht nooit verwacht. 
Ik ben zeer dankbaar voor de erkenning in 
eigen gemeente.” 

11 juli-viering
Iedereen is van har te welkom op de 
officiële 11 juli-viering. Schepen van Cultuur 
Charlotte Klima en voorzitter van het 11 Juli 
Komitee Bart Fierens geven een toespraak. 
Burgemeester Maarten De Veuster reikt de 
tiende Ridder in de Orde van de Schotense 
Leeuw uit aan Anne Cambier. Aansluitend is 
er een gratis receptie.

Zondag 3 juli 2022 om 11 uur 
De Kaekelaar.

erfgoedraad zet zijn tanden in nieuwe erfgoedprijs

anne cambier is tiende Ridder in de Orde 
van de Schotense Leeuw
Op zondag 3 juli vindt de officiele 11 juli-viering plaats in De kaekelaar . voor 
de tiende keer wordt dan ook de Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw 
uitgereikt . Laureate van deze jubileumeditie is sopraan anne cambier . tijd om 
kennis te maken met een dame wiens stem alle muzikale harten verovert, 
inclusief die van het Belgische koningshuis .

heid van de Schotenaren verhogen. De Erfgoed-
prijs is een ode aan de Schotense geschiedenis 
en die wordt geschreven door ieder van ons.” 

Nomineer jouw erfgoedtopper
Zet jij je met jouw project in voor het lokale 
erfgoed? Woon je in een erfgoedpareltje en 
heb je geïnvesteerd in de restauratie ervan? Of 
misschien ken je iemand die een boek schreef 
over een Schotens erfgoedverhaal? 

Nomineer jezelf of een andere kandidaat voor 
de Schotense Erfgoedprijs 2022. Bezorg voor 
15 augustus 2022 je aanvraagformulier aan de 
balie van de bibliotheek of via cultuurdienst@
schoten.be. Het aanvraagformulier en alle info 
vind je terug via: www.schoten.be/erfgoedprijs

In 2021 werd er in Schoten geen erfgoedprijs uitgereikt . De reden? achter de 
schermen kwam een werkgroep samen om een nieuw concept te bedenken .

 . .

Gie Bresseleers bijt in nieuw concept Erfgoedprijs.
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[ inStagram ]

manon_ptrs 
#beardeddragon #orangebeardeddragon 
#sunnyday #nature #schoten 
#reptilesofinstagram #reptiles

lauriewillemse 
#groeifeest #kids #love #proudmom 
#photooftheday #momentslikethese 
#letthembelittle #stoptimeplease #piñata #schoten 
#genietvanschoten #praktijkwouwersdreef

nathfransen 
#happykids #boysmom #sun #makingmemories 
#schoten #family

restaurantvilladoria
Meet Jacky, onze gepassioneerde sous-chef met heel 
wat ervaring in gerenommeerde Antwerpse restaurants.
Een onmisbare schakel in ons keukenteam.
# villadoria # gaultmillaubelgium #schoten 

infoSchotenjuni

astrid_bauwens
Good food, Good company 
#ohana #schoten #uiteten #cocktail #food 
#love

ceramics_mb_lieve 
Wat een fijne middag! Jullie waren zo’n toffe groep! 
#kleien #opbouw #serviesjes #schoten

thrillcampz 
Check onze gamePC setup op gamecampz! 
#thrillzgagram #kamp #kampen #kampenschoten 
#schoten #happykids #potd #fyp

Instagram
Schoten
In deze rubriek vind je de leukste 
Instagramfoto’s terug, die gepost 
werden met de hashtag # schoten .
Wil je er zelf ook tussen staan 
volgende keer? Deel dan je beste 
foto’s via #Schoten!

willemen .groep 
Wat doen al die opleggers hier? Vandaag testten we 
de brugbelasting van de #Hoogmolenbrug over het 
#Albertkanaal in #Schoten.
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gewooneenmama 
GROOT NIEUWS. Ik open een pop-up winkel! 
#paalstraat #popup #educatiefspeelgoed 
#sensorischspeelgoed #kleuter #peuter #baby 
#openeindespeelgoed #speelgoedwinkel #schoten

infoSchotenjuniinfoSchotenjuniinfoSchotenjuni

restospotting 
Den Trol, Gelmelenstraat 157, 2900 Schoten 
#schoten #schotengeniet #schotencity 
#schotenleeft #bestespaghetti #pintjes

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

Redactie: Laura Delandsheer, Siebe Nicolaï, Vicky 
Versavel, Dominiek Diliën en Vincent Jespers. 
Foto's: Unsplash, Pexels, Freepik.
Opmaak: www.X-OC.com / Zologie 

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

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

OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Je kan de agenda’s en besluiten van onze bestuursorga-
nen online raadplegen via schoten.meetingburger.net. 
Op dit platform lees je de recente stukken van de 
gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, 
schepencollege en vast bureau. Voortaan kan je ook 
naar de tussenkomsten van de gemeenteraadsleden 
luisteren op schoten.notubiz.be.

WIJ WERKEN OP AFSPRAAK
De diensten van het gemeentehuis en het OCMW werken 
op afspraak. Een afspraak maak je online via www.
schoten.be/afspraak of bel tijdens de openingsuren 
naar 03 680 09 00. 

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

Handige nummers
Algemeen nummer (gemeente en OCMW) 03 680 09 00
Huis van het Kind 03 680 33 55
Lokale dienstencentra:
- ’t Dorp 03 680 07 77
- Cogelshof 03 644 67 94
Bibliotheek 03 680 17 10
Academie 03 685 02 56
Cultuurcentrum 03 680 23 40
Groene Lijn (vragen over afval) 0800 94 039
Politie 03 680 12 70
Brandweer 03 685 32 29
Inspraak/Klachten 03 680 09 77
UiTPUNT 03 680 33 43

faimfinit 
SALADE MET GEGRILDE ASPERGES EN BURRATA. 
#lunchtime #schoten #schotenleeft 
#genietvanschoten

[ Straffe Schotenaren in de SchijnwerperS ]

Straffe 
Schotenaren 
Lauren verbrugghe
Ken je Lauren Verbrugghe nog? In een vorige Info 
Schoten las je hoe ze met haar team een straffe 
prestatie neerzette op de het WK Acrogym in Bakoe 
(Azerbeidzjan). Daar mochten ze een zilveren 
medaille mee naar huis nemen. 

Eind mei deed de Schotense gymnaste met haar 
team mee aan het Belgisch Kampioenschap 
Gymnastiek in Gent. Daar mocht Lauren op het 
podium met een blinkende gouden medaille rond 
haar nek. Van harte proficiat!

margaux Bosmans
Droom je ervan grootgrondbezitter te zijn in 
Schoten? Of misschien heb je je oog wel laten 
vallen op een van de vele kastelen die onze 
gemeente rijk is. Een paar keer dobbelen, en 
dankzij het zelf ontworpen Monopoly-spel van 
Margaux Boschmans zou het zomaar kunnen. 
Wel oppassen dat je niet achter de tralies van het 
politiekantoor op het Gasketelplein verdwijnt… 

Laatstejaarsleerling Margaux ontwierp dit Scho-
tense Monopoly-spel in het kader van het ‘vrije 
ruimte project’ van het Vita et Pax College. Met 
glans geslaagd, wat ons betreft! 

 . . . in de 
schijnwerpers

Lauren Verbrugghe (rechts).
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HELLO!
SCHOTEN

BELEEF  DE WERELD IN SCHOTEN

62STE WERELDDANSFESTIVAL

8-15 JULI 2022 | GEMEENTEPARK SCHOTEN

#HELLO62 Tickets & Info:
helloschoten.be

HELLO!
SCHOTEN

BELEEF  DE WERELD IN SCHOTEN

62STE WERELDDANSFESTIVAL

8-15 JULI 2022 | GEMEENTEPARK SCHOTEN

#HELLO62 Tickets & Info:
helloschoten.be


