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WIN een pot Schotense honing
Wist jij dat de werknemers van het gemeentehuis nog zo’n 40.000 minstens
even ijverige collega’s hebben? We verwijzen natuurlijk naar de bijenkast die
sinds vorig jaar op het groendak van het gemeentehuis staat. Onze zoemende
vrienden hebben het afgelopen jaar goed gewerkt, en de eerste lading honing
is ondertussen geoogst. En jij kan zo’n pot bijzonder lekkere honing winnen!
Van 29 mei tot en met 5 juni 2022 is het weer
Week van de Bij en zetten we deze insecten in
de kijker. Want we hebben heel wat aan hen te
danken! Hun harde werk is verantwoordelijk
voor de bestuiving van maar liefst 75% van
onze voedingsgewassen.

Wedstrijd
Om het harde werk van onze bijtjes te vieren,
geven we drie potten honing weg. Het enige
wat je moet doen, is volgende wedstrijdvraag
beantwoorden op onze website: ‘Hoeveel
kilo honing leverde de bijenkast op het
gemeentehuis in 2021 op?’
Iedere deelnemer krijgt bovendien als bedankje een zakje bloemenzaad. Zoem dus
vliegensvlug naar www.schoten.be/weekvan-de-bij en waag een gokje!
Deelnemen kan tot en met 20 mei 2022. De
winnaars worden persoonlijk op de hoogte
gebracht tijdens de Week van de Bij.

Klare kijk op je onderneming
via e-loket voor ondernemers
Onze gemeente heeft zich aangesloten bij
het e-loket voor ondernemers. Dankzij dit
digitaal portaal krijg jij als zaakvoerder in
een oogopslag alle relevante informatie
van jouw onderneming(en) op een plaats
te zien. Denk maar aan jaarrekeningen,
Dimona-aangiften, vergunningen, enzovoort
over alle overheden heen.
Via het portaal kan je ook snel en gemakkelijk
vergunningen en premies aanvragen of de
status controleren van je aanvraag voor
bepaalde documenten.  

GESLOTEN
Sluitingsdagen
gemeentelijke
diensten
Hemelvaart en Pinksteren liggen in ’t
verschiet. Op deze feestdagen wordt onze
dienstverlening aangepast. Een overzicht:
Het gemeentehuis en het administratief
centrum van het OCMW zijn gesloten op:
• donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaart)
• vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)
• maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
Het recyclagepark is gesloten op:
• donderdag 26 mei 2022
• vrijdag 27 mei 2022
• maandag 6 juni 2022
Het recyclagepark is uitzonderlijk geopend
op maandag 30 mei 2022.
De Groene Lijn kan je niet bereiken op:
• donderdag 26 mei 2022
• vrijdag 27 mei 2022
• maandag 6 juni 2022
De afvalophaling van donderdag 26 mei
2022 verschuift naar zaterdag 28 mei 2022.
Het afval van maandag 6 juni 2022 mag
je buitenzetten op zaterdag 11 juni 2022.
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.
De administratieve diensten van Lokaal
Dienstencentrum ’t Dorp en Lokaal Dienstencentrum Cogelshof zijn gesloten op:
• donderdag 26 mei 2022
• vrijdag 27 mei 2022
• maandag 6 juni 2022
De buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof
blijven op feestdagen geopend. Kijk voor
het menu en de aangepaste openingsuren
op www.metsense.be.

Aanmelden doe je eenvoudig via
www.e-loketondernemers.be.

De Braembibliotheek en het bibfiliaal
Deuzeldlaan zijn gesloten op:
• donderdag 26 mei 2022
• maandag 6 juni 2022

P.S. Schrijf je in op de ondernemersnieuwsbrief en krijg alle relevante informatie in je
mailbox:
www.schoten.be/ondernemersnieuwsbrief.

De begraafplaats is gesloten op:
• donderdag 26 mei 2022
• brugdag 27 mei 2022: geopend tot 12 uur
• maandag 6 juni 2022
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Schoten Geniet met braderij
Markeer het laatste weekend van juni alvast
in je agenda, want dan organiseert handelaarsvereniging Geniet van Schoten opnieuw
‘Schoten Geniet’. Dit jaar breiden ze hun succesformule met gratis kinderdorp, optredens
en culinair dorp uit met een braderij in de
Paalstraat. Voor ieder wat wils dus op vrijdag
24, zaterdag 25 en zondag 26 juni 2022.
Hou er rekening mee dat de omgeving van
de Paalstraat en de Markt dat weekend
autovrij zijn.
Meer informatie over de optredens op www.
genietvanschoten.be en www.facebook.com/
genietvanschoten.

ASDC wint
foodtruckwedstrijd
De publieksstemming was een echte nek-aannekrace, maar de Schotenaar heeft beslist!
Van alle inzendingen kreeg Artemis Schoten
Dartsclub (ASDC) de meeste duimpjes.
Zij werden op 27 april 2022 getrakteerd met
een goedgevulde foodtruck van Den Burger van
Schoten. Om duimen en vingers bij af te likken!

Werk mee aan Park Happening Schoten

Eindelijk! Na twee stille jaren organiseren we op zaterdag 27 augustus 2022 opnieuw Park Happening Schoten.
Om het familie-evenement vlot te doen draaien zijn we nog op zoek naar zo’n 200 vrijwilligers. Help jij ons om
van deze zomerafsluiter weer een feest te maken?
Net zoals voorgaande jaren blijven we trouw
aan onze twee vaste waarden: overdag
is er animatie voor kinderen en jongeren
en ’s avonds zijn er gratis optredens voor
jong en oud. Er zijn heel wat verschillende
vrijwilligersfuncties, gaande van catering tot
veiligheid. Je kan kiezen of je tijdens de
dagshift (11 tot 19 uur) of de nachtshift (19
tot 3 uur) komt helpen.

Wat krijg je in ruil?
Vrijwilligers krijgen van ons een T-shirt, een
lunchpakket en drankbonnetjes. Lijkt het
je wel wat om van Park Happening Schoten
een succes te maken? Schrijf je dan snel in
via www.schoten.be/parkhappeningschoten/
vrijwilligers.
In de volgende Info Schoten verklappen we
welke artiesten er op het podium staan.
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Cultuurcentrum Schoten: ook voor
slechthorenden en rolstoelgebruikers
Wazeetem? Is je gehoor verminderd of draag je een hoorapparaat? Laat dat je niet tegenhouden om naar een
activiteit of voorstelling van het Cultuurcentrum te komen. Dankzij ons nieuw hoorsysteem voor slechthorenden
kan jij ook genieten van een optimale geluidsbeleving.

Hoe het werkt

Rolstoelgebruikers

Ons hoorsysteem werkt op twee manieren:
• Met een hoofdtelefoon: je krijgt van ons een hoofdtelefoon
met een kleine zender. Deze zender stuurt het geluid van
het podium rechtstreeks naar jouw hoofdtelefoon.
• Via je hoorapparaat: we geven je een zender om aan
je hoorapparaat te koppelen. Zo krijg je, net als bij een
hoofdtelefoon, het geluid van het podium rechtstreeks
in je hoorapparaat. Het enige wat jij hoeft te doen, is je
hoorapparaat op stand ‘T’ zetten.

Onze cultuurzalen zijn aangepast voor rolstoelgebruikers en er
is aangepast sanitair voorzien. In zaal De Kaekelaar zijn deze
plaatsen wel beperkt. Reserveer je plekje dus tijdig!

Cultuurcentrum Schoten
Alle activiteiten en voorstellingen vind je op www.ccschoten.be.
Bestel online je tickets, reserveer via 03 680 23 40 of koop je
tickets aan in het UiTPUNT: Sint-Cordulaplein 13 (maandag tot
en met vrijdag van 10 tot 13 uur, woensdagmiddag van 13 tot
17 uur en donderdagavond van 17 tot 20 uur).
Vermeld bij je reservering of je graag gebruik maakt van een
aangepaste plaats voor rolstoelgebruikers of een hoorsysteem.

Bij beide hoorsystemen kan je zelf het volume bepalen. Het
aantal toestellen is wel beperkt. Als je graag gebruik wenst te
maken van deze apparaten, dan reserveer je best op voorhand.

Welkom op de allereerste
Schotense seniorenbeurs
Op zaterdag 18 juni 2022 organiseren we voor het eerst een
beurs voor senioren met tal van infostanden rond verschillende
thema’s: dienstverlening, wonen, mobiliteit, vrije tijd en gezondheid.
Onze eigen gemeentelijke diensten, maar ook ziekenfondsen,
seniorenverenigingen en thuiszorgwinkels staan je graag te woord
over hun aanbod. Een interessante beurs dus, op maat van de
Schotense senioren.
•
•
•
•

Waar? Cultuurcentrum De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10.
Wanneer? Zaterdag 18 juni 2022, van 10 tot 16.30 uur.
Toegang? Gratis en zonder vooraf inschrijven.
Meer informatie? 03 680 32 55, www.schoten.be/seniorenbeurs
en seniorenadviesraad@schoten.be.

De European Disability Card (EDC) in Schoten
Heb jij een handicap? Dan kan je een European Disability Card aanvragen. Deze kaart kan je gebruiken voor cultuur-,
sport- en vrijetijdsactiviteiten en geeft je recht op een aantal tegemoetkomingen. Zo willen we deze activiteiten
voor iedereen toegankelijk maken.
Bij volgende partners in Schoten krijg je
voordelen met de European Disability Card
• Cultuurcentrum Schoten: korting op tickets
voor activiteiten
• Sportprom Schoten: korting op sportkampen, lessen BBB…
• Grabbelpas en Swappas: korting bij inschrijving op activiteiten
• Sportoase Elshout (zwembad)
• Academie Schoten: korting inschrijvingsgeld

infoschotenmei

Ook buiten onze gemeente (en zelfs buiten
onze landsgrenzen) kan je de kaart gebruiken.
Voordelen zijn onder andere een vlottere
toegang tot attracties in pretparken, korting
op rondleidingen, gratis toegang, enzovoort.
Meer informatie over de kaart, hoe ze
aan te vragen en een overzicht van alle
partners in België vind je op de website
eudisabilitycard.be.
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Parkeer je auto in je garage
Je garage is geen golfterrein, fitnesskamer of opslagruimte. In de meest
dichtbebouwde wijken van Schoten zijn parkeerplaatsen erg schaars. We doen
daarom een warme oproep aan alle Schotenaren met een parkeergarage: zet
je auto in je garage. Zo komen er op straat extra parkeerplekken vrij.
Bewoners zonder parkeergarage moeten
soms lang zoeken naar een vrije parkeerplek.
Dat is extra frustrerend wanneer je merkt
dat bepaalde garages niet gebruikt worden
waarvoor ze dienen, namelijk om je auto in
te parkeren. Rommel je garage dus eens goed
op en maak plaats voor je wagen. Zo hou je
die felbegeerde parkeerplaats op straat vrij. Je
buren zullen je heel dankbaar zijn. Het scheelt
jou overigens ook een hoop parkeerstress.

Nieuwe blauwe zone
Ook gemeente Schoten draagt haar steentje bij
om het aantal parkeerplaatsen voor bewoners
te verhogen. Het gemeentebestuur heeft een
kleinere blauwe zone uitgewerkt. Dat zorgt
ervoor dat het aantal straten waar kortparkeren
geldt, beperkt blijft. Zo hebben bewoners in
de omliggende straten meer plaats om hun

auto weg te zetten. Hopelijk kunnen we met
deze maatregel en jouw medewerking de
parkeerstress voor inwoners zoveel mogelijk
verlichten. Je leest meer over de nieuwe
blauwe zone en andere initiatieven verder
in deze editie.

TIP: geen plaats? Organiseer
een garageverkoop
Misschien heb je momenteel helemaal geen
plaats in je garage om je wagen te parkeren?
Stapelen de dozen met oud kinderspeelgoed,
boeken en kleren zich op? Dan is het hoog
tijd voor een grote opkuis. Organiseer een
garageverkoop en verdien een centje bij. Op
deze manier krijgen je spullen nog een nieuw
leven. Dat scheelt weer heel wat afval en je
maakt er andere mensen blij mee.

Zorgparking:
geef hulpverleners een plaats
Dokters, verpleegkundigen en andere
zorgverleners vinden vaak moeilijk een
parkeerplaats tijdens een huisbezoek. Ze
verliezen daardoor kostbare tijd. Jij kan
eenvoudig helpen door een Zorgparking
voor je huis aan te bieden. Een Zorgparking
is een parkeerplaats voor je oprit of
garage die je vrijwillig ter beschikking
stelt aan hulpverleners. Met een duidelijk
zichtbare sticker weten zorgverleners dat
ze hier tijdelijk mogen parkeren tijdens
een huisbezoek in de buurt. Deelnemen
is simpel. Vraag een Zorgparking-sticker
aan via communicatie@schoten.be en
vermeld je adres. Wanneer je de sticker
hebt ontvangen, kleef je hem op je garage
of op een zichtbare plaats op je oprit. Je
hoeft verder geen aanvraag of formulieren
in te vullen. De verpleegkundigen en
andere zorgverleners zullen je enorm
dankbaar zijn!
Moet je toch plots dringend weg? Dan kan
je bellen naar het gsm-nummer dat op de
kaart achter de voorruit van de auto staat.
De zorgverstrekker verplaatst de auto dan
zo snel mogelijk.
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Zo organiseer je
een garageverkoop
• Hoor eerst eens bij je buren of vrienden.
Wie weet hebben zij ook interesse om
deel te nemen aan je garageverkoop. Hoe
groter het aanbod, hoe meer kopers zullen
langskomen.
• Prik een datum die voor iedereen interessant
is. Doe het bij voorkeur in een weekend
wanneer veel mensen thuis zijn.
• Neem de tijd om je garage helemaal uit te
rommelen. Maar zie het groter dan dat. Heb
je mooie kledingstukken in je kleerkast die
je niet meer draagt? Hang ze op een rekje
voor je modebewuste klanten.
• Geen klanten zonder reclame. Maak een
Facebook-event en deel het op je eigen
profiel en in bewonersgroepen zoals ‘Ge
zijt van Schoten als ge...’.
Op www.uitdatabank.be kan je gratis een
evenement delen dat automatisch verschijnt
op de voorpagina van www.schoten.be.
Hang affiches aan je raam of verdeel
ze bij de lokale bakker, beenhouwer en
krantenwinkel. Breng ook een bezoekje
aan al je buren om ze in te lichten over je
garageverkoop. Vraag ze ineens om even
langs te komen.
• De dag zelf: schik al je spullen netjes op
een klaptafel. Maak labels met de correcte
prijs. Hou je prijzen realistisch om zoveel
mogelijk te verkopen.
• Verkopen maar!

Opgelet: zien jij en je buren
het groots?
• Gebruik je een deel van het openbaar
domein, bijvoorbeeld een verkeersvrije
straat, een parkeerverbod…?
• Speel je elektronisch versterkte muziek?
• Plaats je tijdelijke constructies zoals een
tent of springkasteel voor publiekelijk
gebruik?
• Wil je feestmateriaal van gemeente Schoten
ontlenen?
• …
Bij dit soort evenementen moet je 6 weken
op voorhand een aanvraag doen bij het
evenementenloket via www.schoten.be/
evenementenloket.

[ parkeren ]

Minder blauwe zone, meer controle
In de loop van mei 2022 verkleinen we de Winkelen in de Paalstraat?
blauwe zone in Schoten. In de straten van deze Parkeer vlakbij
zone ben je verplicht een parkeerschijf te leg- Kom je winkelen in de Paalstraat? Onze
gen en mag je dus maximum 2 uur parkeren. winkelstraat is vlot bereikbaar met fiets en

openbaar vervoer. Heb je je wagen nodig?
Dan parkeer je best op de Markt of op parking
’t Ven. Je kan je auto er makkelijk kwijt en de
Paalstraat ligt op wandelafstand.

De nieuwe blauwe zone beperkt zich vanaf
mei tot:
• Paalstraat (tussen Rodeborgstraat en Markt)
• Theofiel van Cauwenbergshlei (tussen
Paalstraat en Kruispadstraat)
• Parking ’t Ven
• Het marktplein
• Churchilllaan (tussen Markt en rondpunt
Kasteeldreef), inclusief de parking aan de
Voorzorg
• De parking voor de Sint-Cordulakerk

Wil je toch in de Paalstraat parkeren, hou
dan rekening met de parkeerhavens. Vanaf
de Theofiel Van Cauwenberghslei tot aan de
Markt gelden deze regels:
• Aan de linkerkant van de straat (even
huisnummers) is het verboden om te
parkeren, behalve om te laden en lossen
op weekdagen tussen 8 en 14 uur.
• Aan de rechterkant van de straat (oneven
huisnummers) mag je altijd parkeren met
een parkeerschijf.

Let op: in de kleinere blauwe zone zal er streng
toezicht gehouden worden door de politie. We
hopen met deze maatregelen meer plaatsen
vrij te houden voor bewoners in de omliggende
straten. Deze ingreep wordt na 6 maanden
geëvalueerd. Daarbij zullen we ook jouw mening
vragen via het participatieplatform denkmee.
schoten.be.

Parkeer je voertuig niet op de parkeerplaatsen aan de linkerkant, zo geef je fietsers
voldoende ruimte en vermijd je een fikse
boete.

De blauwe zone wordt duidelijk aangeduid
door verkeersborden. In de blauwe zone ben
je verplicht om de blauwe parkeerschijf te
gebruiken van maandag tot en met zaterdag
tussen 9 en 18 uur.

Nieuwe
Blauwe
Zone

OMST
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UUR VA
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HEURE
ZEIT
TS
NF
ANKU

P

Hoe gebruik je een
parkeerschijf?

Wanneer je aankomt duid je op de schijf het
streepje aan dat volgt op het tijdstip van
aankomst. Je kan een streepje zetten op
een half uur of op een volledig uur. Vanaf dat
tijdstip heb je 2 uur om te parkeren. Leg de
parkeerschijf langs binnen op het dashboard,
goed zichtbaar van buitenaf voor de politie.

P

Bijvoorbeeld:
• Je parkeert om 10.10 uur, dan stel je je
schijf in op 10.30 uur. Je mag dan blijven
staan tot 12.30 uur.
• Wanneer je parkeert om 15.55 uur, moet
je je schijf instellen op 16 uur en mag je
parkeren tot 18 uur.

UUR VAN AANKOMST
HEURE D’ARRIVEE
ANKUNFTSZEIT

P

Theofiel Van
Cauwenberghslei
Paalstraat

P

Markt

UUR VAN AANKOMST
HEURE D’ARRIVEE
ANKUNFTSZEIT

P

P

Map data © OpenStreetMap contributors

Parking ‘t Ven

UUR VAN AANKOMST
HEURE D’ARRIVEE
ANKUNFTSZEIT

P

P
Churchilllaan

UUR VAN AANKOMST
HEURE D’ARRIVEE
ANKUNFTSZEIT

P

P

Sint-Cordulaplein

Deze personen hoeven geen parkeerschijf
te gebruiken:
• Bestuurders van voertuigen die geen
auto’s zijn, zoals motorfietsen.
• Personen met een speciale parkeerkaart
voor mindervaliden.
Wanneer de 2 uur parkeertijd zijn afgelopen,
moet je de parkeerplaats verlaten. Het is dus
niet toegelaten je wagen te laten staan en de
parkeerschijf gewoon een uurtje te verzetten.
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Vliegende schotels in Schoten

Belgisch kampioenschap Ultimate Frisbee landt in Schoten
Op zaterdag 21 en zondag 22 mei vindt in Schoten het Belgisch kampioenschap
Ultimate Frisbee plaats. Niet meteen een sport waar we veel over horen, dus
gingen we ons oor te luister leggen bij twee ervaren spelers: Seba Vega uit
Schoten en ploegmaat Imok Claes.

Ontstaan in een notendop

Fair play

We kennen de frisbee vooral van op het strand.
Niet-ingewijden hebben er dan ook geen idee
van dat dit wereldwijd een heuse competitiesport is. Een korte geschiedenisles: de
frisbee dankt zijn ontstaan aan Amerikaanse
studenten in de jaren ’60. Ze gebruikten de
ronde onderlegger van hun pizza om door
het restaurant te zwieren. Ondertussen zijn
er in meer dan 85 landen nationale bonden
of frisbeeclubs. Die spelen nu niet meer met
pizza-onderleggers, maar met de gekende
harde plastic schijven.

Bijzonder aan de sport is de grote fair playfactor. Bij Ultimate is er geen scheidsrechter,
de spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het
goede spelverloop en het naleven van de
regels. “We noemen die fair play ‘Spirit of the
Game’ en dat vind ik het allermooiste aan de
sport”, glundert de Schotenaar Seba die tot 5
jaar geleden op hoog niveau Ultimate speelde
in Colombia. “Ik heb veel andere sporten beoefend, taekwondo, karate, kung fu, voetbal…
maar het mooie bij Ultimate is dat de wil
om te winnen nooit ten koste gaat van de
sportiviteit.”  

Niet voor watjes
Je kan frisbee zowel binnen als buiten spelen.
Binnen in de zaal of op het strand speelt men
5-tegen-5, buiten op gras 7-tegen-7. Maar
slecht weer is geen reden om uit te wijken naar
een binnenruimte. “Dan gaan de trainingen en
wedstrijden gewoon door. Zelfs bij storm of
sneeuw spelen we”, vertelt Imok die binnen
de Antwerp Ultimate Club Schijnwerpers
verantwoordelijk is voor de organisatie van het
BK. “Het vraagt specifieke technieken, maar dat
is juist de uitdaging”. De harde sprintduels en
het stoere duiken maken van Ultimate Frisbee
een aantrekkelijke kijksport.

infoschotenmei

Het unieke aan de sport is dat je nooit alleen
kan scoren. Zoals bij American football en
rugby is er ook bij Ultimate een eindzone, een
scoringsvak. Maar bij Ultimate kan je niet met
de schijf in de hand naar de eindzone lopen.
Je gooit de schijf naar je teamgenoten tot er
één in slaagt om de schijf te vangen in de
eindzone van de tegenpartij.
Belgisch Kampioenschap 1e divisie
Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022
van 9 tot 19 uur - Gratis toegang
Voetbalvelden Gemeentepark
www.belgianultimate.be
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Initiatielessen Frisbee
Wil je graag eens proeven van deze uitdagende sport? Binnenkort organiseert de
sportdienst initiatielessen. Zet jezelf op de
wachtlijst door een mailtje te sturen naar
sportdienst@schoten.be.

Spelregels Ultimate Frisbee
Het doel is om de frisbee te vangen in
de eindzone van de tegenstanders. Hoe
doe je dat? Je gooit de frisbee naar een
medespeler en die moet deze binnen de
lijnen van het veld kunnen vangen, maar
de tegenstander doet er alles aan om de
disk te onderscheppen. Lopen met de
frisbee in de hand en elkaar aanraken is
niet toegestaan. Je mag de frisbee maximaal
10 seconden vasthouden. De tegenstander
telt mee, terwijl die jou probeert af te
blokken. Als je teamgenoot jouw worp niet
kan vangen, dan gaat de schijf naar de
tegenstanders en draait het spel direct om.
Deze wisselingen gaan soms razendsnel.
Het team dat eerst 17 punten scoort met
twee punten verschil is de winnaar. Spelers
hebben geen vaste positie, een frisbee-veld
is bijna even groot als een voetbalveld en
een wedstrijd duurt gemiddeld anderhalf
uur. Fysiek is deze sport dus heel uitdagend.
Zin gekregen om de sport te leren kennen?
Contacteer dan vrijblijvend de club van Imok
en Seba. Alle info op antwerpultimate.be.

[ sport + infrastuctuur ]

WK Acrogym
“Dit is onze eerste grote verwezenlijking”
Veel media-aandacht was er niet voor het WK Acrogym in Bakoe (Azerbeidzjan).
Onterecht, want onder het internationale deelnemersveld blonken maar liefst 20
Belgische gymnasten. Onder hen ook de 18-jarige Schotense Lauren Verbrugghe,
die met haar team zelfs de zilveren medaille behaalde.
Voor de leken onder ons: acrogym is een teamsport waarbij acrobatische gymnastiek gecombineerd wordt met dans. Denk maar aan een
choreografie van menselijke piramides, salto’s
en balletoefeningen uitgevoerd op muziek.

Intensieve training
Hoewel Lauren in Schoten woont, verblijft
ze tijdens de week op het internaat van de
topsportschool in Gent. Dat is ook nodig,
gezien haar intensieve trainingsschema. “Op
weekdagen starten we al om 7.30 uur met
onze training. Wekelijks besteed ik 28 uur aan

sport en krijg ik ook nog 20 uur les.”
Dat het zware trainingsschema loont, bewijst
de knappe prestatie van Lauren en haar team
op het WK Acrogym in Bakoe. Daar wisten ze de
jury te overtuigen met hun straffe acrobatische
toeren. “Het is onze eerste grote prestatie”,
glimlacht Lauren trots. “Het is jammer dat we
omwille van de coronaregels in Azerbeidzjan
zonder publiek moesten optreden en onze
familie er niet bij kon zijn. Maar dat neemt
niet weg dat we enorm fier zijn.” En dat
overwinningsfeestje? “Dat hebben we nadien
ingehaald natuurlijk!”  

Lauren Verbrugghe (rechts) met haar teamgenoten
op het podium in Bakoe.

Veiliger fietsen in de Hendrik Consciencestraat
Fietsveiligheid is een van de prioriteiten van het gemeentebestuur. Daarom wordt Meer groen
binnenkort de Hendrik Consciencestraat tussen de Rubensstraat en Alfons Ver- Om de veiligere fiets- en voetpaden te realidijckstraat vernieuwd. De fiets- en voetpaden krijgen er hun wettelijke minimum- seren, verwijderen we de parkeerstrook in het
deel tussen de Leo Van Hullebuschstraat en
breedte en er komen vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de rijbaan. de
Alfons Verdijckstraat. Deze parkeerplaatsen
Op gebied van verkeersveiligheid gaan zowel
de Hendrik Consciencestraat als de omliggende
straten er dus stevig op vooruit. De nieuwe
fietspaden worden verhoogd doorgetrokken op

de kruispunten, wat een snelheidsremmend
effect heeft op het aankomend verkeer. Na
de werken zal de Hendrik Consciencestraat
omgevormd worden tot een voorrangsbaan.

worden gecompenseerd door een nieuwe parkeerstrook voorbij de kerkhofmuur in de Leo Van
Hullebuschstraat. Het aantal parkeerplaatsen
in de omgeving stijgt zelfs met deze ingreep.  

Verder gaat ook het rijcomfort van autobestuurders erop vooruit: de gerenoveerde Hendrik
Consciencestraat zal aangelegd worden in asfalt, en de openbare verlichting wordt nog voor
aanvang van de werken omgevormd tot energiezuinige ledverlichting. En als kers op de taart
worden er 15 nieuwe laanbomen aangeplant.

Omleiding en bereikbaarheid
De werken gaan van start in augustus en
zullen ongeveer 3 maanden duren. Tijdens
de werkzaamheden is de straat afgesloten
voor het verkeer. Doorgaand verkeer volgt een
omleiding via de Sluizenstraat, die tegen dan
volledig afgewerkt en open voor het verkeer
is. Zowel de parking voor als achter de SintCordulakerk blijft steeds bereikbaar.
Buurtbewoners krijgen voor aanvang van de
werken nog een gedetailleerde brochure met
meer informatie en praktische afspraken over
de werken in de brievenbus.
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[ wonen ]

Huurwoningen:
de vaakst voorkomende gebreken
Sinds vorig jaar is het voor iedere nieuwe huurwoning en huurwoning ouder
dan 50 jaar verplicht om een geldig conformiteitsattest voor te leggen. Dat
conformiteitsattest is een soort diploma voor je woning: het toont aan potentiële huurders dat je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse
Codex Wonen. Om het attest te krijgen, komt een controleur ter plaatse om
de kwaliteit van de woning te beoordelen. Een van de vaakst voorkomende
opmerkingen is een te lage borstwering.
VU: Helmer Rooze, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel

Borstwering is een soort valbeveiliging en
moet voorzien worden bij alle lage (al dan
niet opengaande of vaste) ramen vanaf de
eerste verdieping. Om in orde te zijn is deze
valbeveiliging minstens 75 centimeter hoog of
is het raam voorzien van een stevig bevestigde
balustrade.

Kwaliteitsvol
wonen doe
je niet op
goed geluk

Naast de borstwering worden er ook vaak
opmerkingen gegeven over het ontbreken
van een rookmelder in de kelder, gebreken
aan technische installaties (gas, elektriciteit,
water) en het ontbreken van leuningen aan
trappen of te steile trappen.

Advies
Nood aan advies om je woning verhuurklaar
te maken of heb je nog vragen over het
woningkwaliteitsonderzoek? Maak dan een
afspraak bij het Woonloket,  onze huisvestingsambtenaar zal je met plezier verder helpen.
www.schoten.be/woonloket

Conformiteitsattest
Sinds 1 januari 2021 is er een verordening
conformiteitsattesten in de gemeente Schoten. Elke eigenaar/verhuurder die een woning
verhuurt, te huur of ter beschikking stelt als
hoofdverblijfplaats van een gezin of voor
de huisvesting van een of meer studenten,
moet voor elke wooneenheid een geldig
conformiteitsattest kunnen voorleggen.
Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd
voor alle nieuwe verhuringen en op basis van
de leeftijd van de huurwoning:
• vanaf 1 januari 2021: woningen van 50
jaar en ouder
• vanaf 1 januari 2026: woningen van 40
jaar en ouder
• vanaf 1 januari 2029: woningen van 30
jaar en ouder
Het attest is gratis aan te vragen. Alle informatie op www.schoten.be/woningkwaliteit.
TIP! Op www.igean.be/woningscan-in-123
vind je een handige lijst met de meest
voorkomende gebreken in huurwoningen.
Denk maar aan voldoende isolatie, een
correcte gasaansluiting en rookmelders.
Wees voorbereid op het bezoek van de
woningcontroleur, en overloop op voorhand
de checklist.

Check de
woningkwaliteitsnormen.

Jouw tuin: een natje en een droogje
AGENTSCHAP
WONEN
VLAANDEREN

MEER INFO OP
WONENVLAANDEREN.BE/WONINGKWALITEIT

Vlaanderen kenmerkt zich meer en meer als een verdrogende regio in Europa.
We voeren teveel water af naar de grote rivieren en zo naar zee. Maar we
gebruiken ook veel te veel grondwater, en dat zorgt lokaal voor problemen.
Daarom is het voortaan het hele jaar door verboden water op te pompen uit
beken en andere waterlopen.
Voorgaande zomers waren zo droog dat
sommige beken en waterlopen gewoon
uitdroogden. Ook de Europees beschermde
Laarsebeek valt elk jaar meer en meer droog.
Dat is niet gunstig voor de vissen, waaronder
de beschermde rivierdonderpad.
Om onze oppervlaktewateren te beschermen,
heeft de gouverneur een permanent onttrekkingsverbod uitgevaardigd, wat betekent dat
je geen water mag oppompen uit beken om
bijvoorbeeld je tuin te besproeien of je auto
te wassen. Doe je het toch, dan loop je risico
op een fikse boete.

infoschotenmei

Hemelwater opvangen
Is je tuin te droog, probeer deze dan wat
meer klimaatrobuust te maken. Dat kan op
verschillende manieren:
• Zorg voor een vijver of wadi, waarin je tijdens
natte periodes het hemelwater opvangt.
• Sluit je regenpijpen aan op een regenwaterton. Je kan daarvoor een gemeentelijke
subsidie krijgen van maximaal 50 euro, aan
vragen via www.schoten.be/milieupremies.
• Of steek als je plaats hebt een regenwaterput waaruit je kan putten voor wc,
wasmachine maar natuurlijk ook de tuin.
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Meteen een besparing op je waterfactuur.
• Gedaan met schoffelen en harken rond
je bomen en struiken! Zorg dat er een dik
pakket bladeren of houtsnippers ligt om
verdamping tegen te gaan.
• En je waterverslaafde gazon kan je misschien voor een deel (of helemaal) omvormen tot een bloemenweide.

Wat doet de gemeente?
Ook het gemeentebestuur neemt maatregelen.
Zo zetten we bij ieder weg- of rioleringswerk
hard in op lokale waterinfiltratie met waterdoorlatende verharding en gescheiden rioleringen
waarbij we het regenwater laten infiltreren.
Bomen planten doen we in speciaal bomenzand, waarin korrels zitten die het water beter
vasthouden. En we zetten ook meer in op
bodembedekkers die de verdamping van het
grondwater tegengaan.  

[ EVENEMENTEN ]

!
I
T
K
N
S
J
I
D
E
E
W
E
F
Het mag weer! De Schotense wijkverenigingen
hebben de voorbije twee jaar weinig activiteiten

WIJK ZWAAN

kunnen organiseren, maar nu kunnen buren
eindelijk terug samenkomen. We vieren deze

Zondag

22

nieuwe start met het initiatief Feest in de

mei

wijk. Verschillende wijkverenigingen
organiseren in het weekend van 20 mei
een gezellig moment om elkaar te leren
kennen of bij te praten. Inwoners van

Burendrink

WIJK ELSHOUT

Schoten

Zaterdag

21

Volksspelen voor jong en oud

de deelnemende wijken en straten

mei

ontvangen binnenkort nog een
persoonlijke uitnodiging in de
brievenbus.

WIJK 2PK
Drank- en praatgelegenheid én
een gratis ijsje voor de hele wijk

WIJK AMERLOO
Zaterdag

21
mei

Zondag

22
mei

Lentedrink

WIJK DONK
Zondag

22

Ontmoetingsnamiddag met
allerlei activiteiten

mei

WIJK GEUZENVELDEN
Vrijdag

20
mei

Gezellig bijpraten bij een
hapje en een drankje

WIJKVERENIGINGEN IN SCHOTEN
In onze gemeente zijn momenteel 15 wijkverenigingen

betrokken bij de zoektocht naar oplossingen. Een officieel

actief. Ze zorgen enerzijds voor leven in de buurt door

erkende wijkvereniging krijgt overigens jaarlijks subsidies

allerlei activiteiten te organiseren. Een nieuwjaarsdrink of

van het gemeentebestuur.

buurtborrel, Halloweentocht, geleide wandelingen of zelfs
museumbezoeken: het is maar een greep uit het diverse

Ben je niet zeker of jouw straat tot een wijkvereniging

aanbod aan evenementen die wijkbesturen op touw zetten.

behoort? Of zou je zelf graag een wijkvereniging

Daarnaast zijn wijkverenigingen ook de spreekbuis van de

opstarten? Neem dan zeker contact op de

bewoners in overleg met het gemeentebestuur of -diensten.

communicatiedienst: Dominiek Diliën, 03 680 09 77 of

Daarbij kaarten ze problemen aan maar worden ze ook
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dominiek.dilien@schoten.be.
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[ oekraïne ]

“Wij zijn één familie nu”
Met de oorlog in Oekraïne staat Europa -na corona- voor een tweede grote crisis
in enkele jaren tijd. Miljoenen Oekraïners hebben hun leven in hun thuisland
moeten achterlaten op de vlucht voor het geweld. Ze worden nu in verschillende Europese landen opgevangen. Ook in onze gemeente krijgen zo’n 140
vluchtelingen onderdak.

Hoewel Paul en Annelies het jonge koppeltje
graag opvangt, schieten ze hen geen geld
voor. Dankzij een oproep op Facebook
kregen ze heel wat (zwangerschaps)kledij
en babyspullen gedoneerd. “En van zodra ze
een leefloon ontvangen, ga ik wel eens met
hen shoppen”, knipoogt ze.

ook het nationale Oekraïense gerecht. Met
veel gebaren en eenvoudig Engels proberen
we duidelijk te maken dat het lekker is. “Ge
moet gewoon dialect klappen, dat verstaan
ze het beste”, lacht Paul.

Karina duwt een foto op haar smartphone
onder onze neus. Het is haar kat, Alex, die
ze thuis in Oekraïne heeft moeten loslaten
in de natuur. Haar echtgenoot, Slavic, heeft
nog een meer afwachtende houding naar ons
toe. “No stress”, glimlacht Paul en klopt hem
joviaal op de schouders. “Ge zijt hier thois!”

In Schoten zouden we voor maximaal 680
Oekraïense vluchtelingen   noodopvang
moeten kunnen voorzien. Dat is het quotum
dat ons door de federale regering wordt
opgelegd. Het gemeentebestuur probeert
zoveel mogelijk zelf opvangplaatsen te
voorzien: in noodwoningen, sociale woningen
en andere gemeentelijke infrastructuur. Deze
opvangplaatsen zijn echter beperkt: Schoten
heeft geen (leegstaande) ziekenhuizen of
andere grote gebouwen.
Ook eigenaars van tweede verblijven en leegstaande panden in onze gemeente werden
onlangs persoonlijk aangeschreven met de
vraag hun woonst open te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. De belangrijkste vorm
van opvang is momenteel in gastgezinnen,
bij Schotenaren die hun deuren openstellen
en met plezier een bedje extra opdekken.

Borsjtsj
Dat deden ook Paul en Annelies Ledoux. Sinds
midden maart verblijven Karina en Slavic
bij hen, een jong koppeltje met een kindje
onderweg. Wanneer we langskomen voor een
gesprek, wordt ons prompt een dampend
bord Borsjtsj voor onze neus geschoven. Dat
is een hartige rode bietensoep, en meteen

Zijn wederhelft, Annelies, haalt haar smartphone boven: “We behelpen ons ook met
Google Translate. En ook al is er een taalbarrière, hier wordt soms wat afgetetterd!”

Leven in een sporttas
“Wij zijn al 25 jaar gastgezin voor het volksdansfestival Hello!Schoten. Als je zoiets voor
je plezier kan doen, dan kan je dat ook voor
mensen in nood”, antwoordt Paul op de reden
waarom hij vluchtelingen opvangt. Annelies
knikt: “Je moet je eens voorstellen dat je in
dezelfde situatie zou zitten. Dan zouden wij
ook blij zijn als we bij mensen thuis zouden
worden opgevangen.”
Op 15 maart 2022 kwamen Slavic en Karina
aan in Schoten, met enkel de kleren die
ze aanhadden en wat persoonlijke spullen
in een sporttas. “Ze hebben niets. Met het
geld in hun portemonnee kunnen ze niets
meer doen. De markt is volledig ingestort”,
vertelt Annelies.

Vertrouwen is de sleutel
Er wordt gelachen, gegrapt en zelfs geplaagd.
“We hebben hen vanaf dag één in ons gezin
opgenomen.” Dat betekent volgens Annelies
niet dat ze gepamperd worden, integendeel
zelfs: “Ik heb hen meteen uitgelegd hoe de
wasmachine werkt, hoe het afval gesorteerd
wordt en waar alles staat. Hebben ze iets
nodig? Dan moeten ze het zelf pakken. Dat
zijn zelfstandige mensen, hé.”
“Overdag gaan wij ook gewoon werken”, vult
Paul aan. “Karina en Slavic zijn hier dan alleen
thuis. Wederzijds vertrouwen is belangrijk en
goede afspraken maken goede vrienden.”
“Ik beschouw ze als mijn kinderen”, zegt
Annelies liefdevol. “Voor ons is het dan ook
een uitgemaakte zaak dat ze zeker hier blijven
tot hun baby geboren is. Ook al is morgen de
oorlog gedaan.”
Haar ‘aangenomen kinderen’ probeert ze zo
goed mogelijk voor te bereiden op een leven
in België of een terugkeer naar hun thuisland:
“Van zodra ze hun leefloon ontvangen, moeten ze van mij sparen, sparen, sparen. Enkel
zij die kapitaal hebben, gaan het redden.”
Het jonge koppel wil ook graag gaan werken,
maar dat kan pas van zodra al hun verblijfsdocumenten in orde zijn. Tot die tijd vullen ze
hun dagen met het volgen van Nederlandse
les en een inburgeringscursus.

Smos
Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn?
“Er zijn zeker moeilijke momenten”, antwoordt
het koppel. “Je mag ook niet vergeten wat ze
meegemaakt en gezien hebben. Karina’s zus
zit nog in Donetsk en is niet tijdig kunnen
vluchten. Ze houden contact via telefoon,
maar natuurlijk zijn ze bezorgd. Beiden
hebben ze ook hun ouders verloren.”
Paul en Annelies Ledoux ontfermen zich over Slavic en de zwangere Karina.

infoschotenmei
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“We dringen niet aan om erover te vertellen”,
zegt Paul. “Ze komen zelf naar ons toe als ze
hun hart willen luchten. Zij respecteren onze
privacy, en wij die van hen.”
Het invullen van de aanvraagdocumenten
voor het leefloon bleek ook niet evident. “De
documenten waren in het Nederlands, dus
moest ik als tolk optreden. Je vraagt hen
hun volledige financiële situatie op tafel te
leggen. Zoiets doet niemand graag. Gelukkig
heb ik hen kunnen geruststellen: bij mij gaat
zoiets het ene oor in en het andere oor uit”,
knipoogt Annelies.
En dan zijn er natuurlijk nog de culturele
verschillen. “Belgen hebben de gewoonte
maar één soort beleg per boterham te smeren.
In Oekraïne is het blijkbaar de gewoonte
telkens een smoske te maken. We zijn dan
maar overgeschakeld op goedkoper beleg,
dan kunnen ze hier ook nog een beetje hun
ding doen”, glimlacht het gastgezin.
Voor we de deur uitstappen, laat Karina
iets vertalen via de app op haar telefoon:
“Ondanks de stress heb ik een gezonde
baby en ben ik een gelukkige mama.” Slavic
laat ons trots enkele echo’s zien. Het is een
jongetje en we mogen zelfs weten dat hij
vernoemd zal worden naar zijn vader.
We wensen het koppel en het gastgezin alvast
een fijne kraamtijd toe.

www.schoten.be/oekraine
info-ukraine.be

Drukte bij dienst
bevolking
Onze collega’s van de vreemdelingen- en
bevolkingsdienst helpen vluchtelingen uit
Oekraïne met het in orde brengen van de
juiste papieren en attesten. Hierdoor kan
het zijn dat je iets langer moet wachten op
een afspraak voor bijvoorbeeld een reispas,
identiteitskaart of rijbewijs.
Heb je een bepaald document nodig? Maak
dan ruim op voorhand een afspraak. Alvast
bedankt voor je begrip.
Tip: kijk eerst even of een afspraak nodig is.
Veel attesten en formulieren kan je online
aanvragen via www.schoten.be/loket. Kan
je niet digitaal aanvragen? Maak dan een
afspraak via www.schoten.be/afspraak of
door te bellen naar 03 680 09 00.

Oekraïnecrisis: zo kan jij helpen
Opvangbuddy

Help Ukraine Be

Als opvangbuddy ondersteun je één of meerdere gastgezinnen en vluchtelingen. Je gaat
op bezoek bij het gastgezin, zorgt mee voor
een vlotte ontvangst en volgt de situatie
tweewekelijks op. Na drie maanden maak je
een evaluatie op van het traject.

Schotenaren Bart en Roksolana zamelen
spullen in die broodnodig zijn in Oekraïne:
thermisch ondergoed, tenten, medicatie,
dekens…
www.facebook.com/helpukrainebe.

Wegwijsbuddy
Als wegwijsbuddy maak je vluchtelingen
wegwijs in Schoten en leg je hen enkele
praktische zaken uit zoals het nemen van de
bus, boodschappen doen en afval sorteren.
Je helpt hen indien nodig ook met het in orde
brengen van administratieve zaken en treedt
eventueel op als tussenpersoon bij contacten
met de school, de bank, het gemeentebestuur...
Als wegwijsbuddy trek je er ook samen op uit
voor leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld een
picknick in het park, een fietstocht of een
zwembadbezoek.  
Voor beide buddy-functies kan je jezelf
aanmelden via www.giveaday.be/schoten of
via Elke Van Ryckeghem: 03 680 32 34 of
elke.vanryckeghem@schoten.be.

Sarah Geeft vzw
Per geschonken euro in de collectebus van
Sarah Geeft vzw gaan er drie kledingstukken
naar mensen op de vlucht.
www.facebook.com/SarahGeeftVZW.

Doneer aan Oekraïne 12-12
Het Consortium 12-12 wil de nodige financiële
middelen inzamelen voor humanitaire operaties in Oekraïne en de omliggende buurlanden
die geconfronteerd worden met vluchtelingen.
www.1212.be.

Andere hulpverlening
Wil jij je steentje bijdragen op een andere
manier? Geef je initiatief door via
communicatie@schoten.be.
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[ LGBTQ+ ]

Pride is Protest: ook vandaag nog
Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit
de lijst van geestesziekten. Sindsdien heeft de holebi-en transgendergemeenschap deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Holebifobie en
Transfobie (IDAHOT). Ook onze gemeente toont zich solidair in de strijd tegen
holebi- en transfobie.
Dat doen we dit jaar niet enkel door de
regenboogvlag uit te hangen. Nee hoor, in
2022 zien we het ietsje groter. Benieuwd? Hou
dan de komende dagen de omgeving van de
Markt in de gaten.

Documentaire en
panelgesprek
Juni 1969. Er zijn zware rellen aan de gang
rond de Stonewall Inn in New York. De grootste
Pride van het moment is er aan de gang en er
wordt gestreden voor holebirechten. Het is het
startschot voor de wereldwijde regenboogbeweging. 50 jaar laten reizen Marieke en Filip
voor de Nomaden naar hetzelfde cafeetje, waar
opnieuw een Pride aan de gang is.
Dat is de setting voor de documentaire ‘Pride is
Protest’ van Marieke Dermul en Filip Tielens. In

infoschotenmei

deze aangrijpende reportage getuigen homo’s,
queers en mensen van kleur over discriminatie
– ook binnen de LGBTQ-gemeenschap – maar
tonen ze ook hun enorme veerkracht en
creatief protest. Want Pride is niet enkel een
feestelijke parade, maar ook nog steeds een
protest voor gelijke rechten.
Op dinsdag 17 mei 2022 vertonen we de
documentaire in De Kaekelaar en gaan we
nadien in een gemodereerd gesprek met de
makers en aanwezige jongeren. Iedereen is
welkom, maar we reiken graag extra de hand
uit naar jongeren en jongvolwassenen.
Pride is Protest
17 mei 2022 om 19.30 uur
De Kaekelaar (Sint-Cordulastraat 10)
Gratis (reservatie niet nodig)

14

6 6
6

Gezocht: plek
voor permanente
regenboogkleuren
In onze gemeente mag je zijn wie je
bent! Het gemeentebestuur wil graag
verder gaan dan enkel tijdens IDAHOT de
regenboogvlag op te hangen om onze lokale holebigemeenschap te ondersteunen.
Daarom zijn we op zoek naar een locatie
die we permanent in de regenboogkleuren
kunnen tooien. En daarvoor doen we
beroep op jouw ideeën.
Geef je suggesties door via het inspraakplatform www.denkmee.schoten.be. Alles
wat beschilderd of beplakt kan worden in
de openbare ruimte, maakt kans. Enkel
zebrapaden zijn geen mogelijkheid omwille
van de verkeersveiligheid.
Je kan je ideeën indienen tot en met 25
mei 2022.

[ MILIEU ]

Maak je huis klaar voor de toekomst
De energieprijzen swingen de pan uit! De mix van oorlog, speculatie en
onevenwichten in vraag en aanbod leiden tot ongeziene prijsstijgingen. Het
goede nieuws is dan weer dat je zélf iets kan doen aan je energiefactuur door
je woning energiezuiniger te maken.

Energiek huis
Gratis onafhankelijk en deskundig energieen/of renovatieadvies? Kom langs bij het
Energiek Huis!
Onze adviseurs informeren je over energiebesparende maatregelen, vergelijken offertes
en staan je bij tijdens energiebesparende
renovatiewerken. Ze zijn op de hoogte van
alle energiepremies en lopende acties zodat
jij je voordeel kan doen.
Het Energiek Huis (in het gemeentehuis)
werkt op afspraak op volgende data:
• Donderdag 12 mei 2022 – 9 tot 12 uur
• Donderdag 2 juni 2022 – 13.30 tot 16 uur
• Donderdag 9 juni 2022 – 9 tot 12 uur
• Donderdag 30 juni 2022 – 13.30 tot
16 uur

We helpen je alvast op weg met twee lopende
groepsaankopen, waarbij je aan een voordelige
prijs je huis energiezuiniger of milieuvriendelijker kan maken. Het Energiek Huis deed het
voorbereidende werk voor jou en ging op zoek
naar betrouwbare lokale partners. Het enige
wat jij nog moet doen, is inschrijven.

Samenaankoop
spouwmuurisolatie
Een geïsoleerde spouwmuur houdt je woning
lekker warm in de winter en erg koel in de
zomer. Spouwmuurisolatie is een relatief goedkope investering die zichzelf snel terugverdient
dankzij een lagere energiefactuur. Bovendien
krijg je van Fluvius een premie van 5 euro per
vierkante meter.
Praktisch:
• Interessante prijzen vanaf 12 euro per
vierkante meter (exclusief btw).
• Inschrijven kan nog tot 1 juli 2022 via www.
igean.be/spouwmuur.
• Na inschrijving komt een expert bij je langs
die je spouwmuren inspecteert. Enkel wanneer je spouw geschikt is, zal de aannemer
een vrijblijvende offerte opstellen.  

Groepsaankoop groendak
Een groendak is een kleine plantentuin die
je op een plat dak aanlegt. Vaak bestaat de
begroeiing uit vetplanten, kruiden of grassen
die mooi groen worden. Een groendak maakt
de omgeving niet alleen mooier, het biedt ook
tal van voordelen.

Een groendak:
• Is warmte- en geluidsabsorberend
• Heeft weinig onderhoud nodig
• Verhoogt het rendement van je zonnepanelen. Het groendak houdt de fotovoltaïsche
cellen koeler waardoor ze 9 tot 15 procent
meer rendement geven. De lagere omgevingstemperatuur vermindert de belasting
en slijtage van de zonnepanelen. Op een
groendak gaan je zonnepanelen dus veel
langer mee!
• Houdt regenwater vast
• Verhoogt de brandveiligheid: Een groendak
dat goed onderhouden is, vertraagt de
verspreiding van vuur bij een brand.
• Heeft een luchtzuiverend en klimaatzuiverend effect
Kortom: je zou bijna gek zijn om geen groendak
aan te leggen! Zeker nu je op een voordelige
groepsaankoop kan intekenen.
Praktisch:
• Een professionele vakman komt bij je
langs om je dakconstructie na te kijken.
Een groendak aanleggen kan enkel als
je dakconstructie stevig genoeg is en de
dakbedekking in goede staat is.
• Interessante prijzen dankzij de groepsaankoop. Huizen ouder dan 10 jaar genieten
van 6% btw-tarief.
• Krijg van de gemeente een subsidie van 31
euro per vierkante meter, met een maximum
van 750 euro.
• Inschrijven kan via www.igean.be/groendak.
• Aanvraagformulieren voor milieupremies:
www.schoten.be/subsidies-premies.

Afspraak via www.igean.be/afspraakloket.
TIP! Op www.schoten.be/energie vind je nog
een heleboel handige websites die je helpen
om je energieverbruik in kaart te brengen
en te verlagen.

Gratis energiescans voor kwetsbare gezinnen
Bij een energiescan komt een ‘Energiesnoeier’
aan huis om je woning te inspecteren en het
energieverbruik van jou en je huisgenoten in
kaart te brengen. Na de doorlichting geeft de
Energiesnoeier je bruikbare tips om zuiniger
met energie om te gaan. Hij zoekt ook naar
de beste energieleverancier. Daarnaast
voorziet de Energiesnoeier ook een pakket
energiebesparende maatregelen zoals
spaarlampen, een spaardouchekop, een
timer op je elektrische boiler, radiatorfolie…
Dankzij deze kleine aanpassingen bespaar je
al een flink deel op je energiefactuur.
De energiescan is gratis voor kwetsbare
gezinnen, bijvoorbeeld met een budgetmeter
voor elektriciteit, een sociale maximumprijs
of personen in schuldbemiddeling. Informeer
bij de sociale dienst of je recht hebt op een
gratis energiescan.

www.energiesnoeiers.net
Maak een afspraak bij de sociale dienst via
03 680 09 00 of www.schoten.be/afspraak.
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[ opgroeien ]

Week van de Groeilamp
Groot worden gaat
niet vanzelf!
Sinds vorig jaar kennen we de Week van de
Opvoeding onder haar nieuwe naam: De Week
van de Groeilamp. Tijdens die week laten we
het licht schijnen op het thema opvoeden.
Want groot worden, dat gaat niet vanzelf.
Ook voor de opvoeders zijn er soms momenten
van twijfel of ongerustheid. Er bestaan veel
plaatsen waar je dan terecht kan met je vragen
of bezorgdheden. Een van die plaatsen is het
Huis van het Kind.
In het Huis van het Kind (Sint-Cordulaplein 2)
helpen we je graag verder met al je vragen
rond kinderopvang, scholen, vakantieopvang,
gezinsondersteuning… We werken daarvoor
samen met heel wat professionele partners:
• Dienst voor Onthaalouders: gezinsopvang
bij ouders thuis
• KIOS vzw: voor- en naopvang in Schotense
scholen en aanmelden/inschrijven bij basisscholen
• Consultatiebureau Kind & Gezin: preventief
medisch en pedagogisch consult voor
kinderen tot 3 jaar
• Opvoedingspunt: gratis dienstverlening voor
vragen over kinderen en jongeren tot 24 jaar
• Dienst Jeugd & Gezin: zorgt onder andere
voor jeugdwerkondersteuning, jeugdactiviteiten, jeugdinfrastructuur
• Maar ook: speelotheek Foliant, de Opvoedingswinkel, Wiegwijs, Jeugdhuis Kaddish,
Gezinsbond…
Ontdek al onze diensten en nog meer
interessante informatie op www.schoten.be/
huis-van-het-kind.

Vorming ‘slapen
bij peuters’
Wanneer je mama of papa wordt, weet je dat
slaaptekort erbij hoort. Het is pas na een
aantal maanden dat slaaptekort en nachtelijke
onderbrekingen echt beginnen door te wegen.
De vorming ‘slapen bij peuters’, gegeven door
collega-slaapcoach Florence van Snuggles &
Dreams, geeft je handvaten om je baby een
goede slaapbasis te bieden. Er wordt ook aandacht besteed aan slaapproblemen bij peuters
en kleuters, en hoe je daarmee kan omgaan.
Verder wordt er gesproken over vroege vogels,
het gebruik van een slaapwekker, de overgang
naar een groot bed en dutjes.

Feestelijk
gezinsontbijt
Ridders en prinsessen, opgelet! De Gezinsbond viert haar 100-jarig bestaan en nodigt
je uit op een feestelijk en uitgebreid ontbijtbuffet in het park van Schoten op zondag
15 mei 2022. Met het kasteel als decor op
de achtergrond kan je heerlijk smullen en
genieten van gratis kinderactiviteiten en
animatie. Kinderen die verkleed komen als
ridder of prinses maken kans op een prijs.
Het ontbijt start om 9 uur en je kan aanschuiven tot 11.30 uur. De kinderanimatie
start om 10 uur. Mee-eten kost 6 euro (leden
Gezinsbond*) of 9 euro (niet-leden) per
persoon. Op de dag zelf breng je je eigen
picknickset mee: deken, bestek, bord en glas.
Inschrijven (vóór 8 mei 2022) en meer informatie op www.schoten.be/gezinsontbijt.
*Leden van de Gezinsbond betalen
maximaal 28 euro per gezin.

De sessie gaat door op maandag 16 mei 2022
om 20 uur in het Kasteel van Schoten. De
vorming is gratis, maar je moet je wel vooraf
inschrijven door een mailtje te sturen naar
inschrijven@olo.be met vermelding van je
naam, e-mailadres en telefoonnummer. Je kan
je ook inschrijven door tijdens de kantooruren
naar 03 633 99 05 of 03 270 06 73 te bellen.
Snuggles & Dreams
Gediplomeerde slaap-, voedingsen opvoedcoaches
www.snugglesanddreams.com

Help, mijn peuter wil geen dutjes meer!
Verandert jouw schattige dreumes plots in
een driftige tiran wanneer het tijd is voor het
middagdutje? SOS Slaapcoach Nathalie van
Snuggles & Dreams geeft drie tips om jouw
dutjesweigeraar weer vlot in dromenland
te krijgen.

Tip 1: Pyjama aandoen
“Doordat je peuter gewend is om telkens een
pyjama aan te krijgen bij bedtijd, vormt dit een
positieve slaapassociatie die je peuter kan
helpen in de juiste stemming te komen voor
zijn dutje”, zegt Nathalie. “Ook een slaapzakje
aantrekken over de kleertjes of pyjama is een
goed idee voor koppige dutjesweigeraars.”

Normaal
“Dutjes weigeren is perfect normaal peutergedrag, helaas voor mama of papa”, weet
Nathalie. “Maar tot de leeftijd van ongeveer 3
jaar heeft de meerderheid van de peuters wel
nog nood aan een middagdutje.”

Tip 2: Naar buiten!
Een peuter heeft veel energie. Als hij de hele
voormiddag rustig heeft gespeeld, is de kans
groot dat hij nog niet toe is aan een middagdutje. “Probeer in de voormiddag even naar buiten
te gaan voor een wandeling of om te ravotten.”

infoschotenmei
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“Dit is meteen ook de reden waarom dutjes
op de opvang minder snel geweigerd worden.
Peuters geraken er sneller vermoeid door al
het spelen met andere kindjes”, knipoogt de
slaapcoach.
Tip 3: Meteen na de lunch naar bed
“Als jouw peuter na de lunch nog mag spelen,
krijgen ze een nieuwe energieboost en hebben
ze helemaal geen zin meer om te dutten”,
legt Nathalie uit. “Biedt in plaats daarvan het
slaapje vlak na de lunch aan. Je peuter heeft
dan net een twintigtal minuten rustig in zijn
eetstoel gezeten. Je zal zien dat er minder
protest volgt!”

[ jeugd ]

Kinderen baas in de speelstraat
In een speelstraat kunnen kinderen tijdens de zomervakantie op woensdag,
vrijdag en/of zondag een halve dag onbezorgd op straat spelen. Nadarhekken
houden dan immers de auto’s tegen en chauffeurs worden met een kleurrijk
speelstraatlogo er attent op gemaakt dat ze moeten omrijden. Je kan de
aanvraag voor een speelstraat nu indienen.

Welke straten kunnen
speelstraat worden?
Helaas kan niet elke straat omgevormd worden
tot een speelstraat. Drukke verbindingswegen,
gewestwegen en straten waar openbaar
vervoer rijdt, kunnen bijvoorbeeld niet zomaar
afgesloten worden.
Welke straten dan wel? Enkel straten met een
snelheidsbeperking van maximum 50 kilometer per uur met een overheersende woonfunctie (dus geen industrie- of winkelzone).

Hoe aanvragen?
Vul de formulieren in die je vindt op www.
schoten.be/speelstraat. Belangrijk is dat je
het petitieformulier laat ondertekenen door al
je straatbewoners. Zo weten we dat je buren
akkoord zijn.
Je aanvraag moet uiterlijk zondag 15 mei 2022
ingediend zijn. De aanvragen worden daarna
gecontroleerd door de verkeersconsulent,
politie, brandweer en dienst Jeugd en Gezin.

Welke periodes?
Er zijn verschillende opties. Bespreek met je
buren wat het best past in jullie straat.
• juli en/of augustus
• woensdag van 13 tot 17 uur
• vrijdag van 13 tot 17 uur
• vrijdag van 17 tot 21 uur
• zondag van 13 tot 17 uur
Of een combinatie van bovenstaande opties.

Waarmee moet je rekening
houden?
• Een speelstraatpeter of -meter staat in voor
de nodige communicatie met de straatbewoners, gemeentebestuur en politie.
• De speelstraatpeter of -meter houdt toezicht
op de speelstraat.
• Enkele geëngageerde mama’s of papa’s
moeten tijdens de organisatie van de
speelstraat de nadars plaatsen en weer
weghalen.
• Een speelstraat is geen autovrije straat.
Personen die in de speelstraat wonen,
mogen stapvoets de straat inrijden.
• Hulpdiensten moeten steeds de straat
kunnen inrijden.

Superfietsers
op pad
Extra goed uitkijken op dinsdag 7 juni 2022,
want dan zal je nog meer fietsers door de
gemeente zien rijden dan gewoonlijk. Op die
dag vindt namelijk het Superfietser-examen
plaats.
In het lager onderwijs wordt niet enkel
gewerkt aan de lees-, schrijf- en rekenvaardigheden. Ook verkeersonderricht behoort
tot het lessenpakket. Op het einde van het
zesde jaar organiseren de meeste scholen
een proef om te testen of de kinderen
de belangrijkste verkeersregels onder de
knie hebben. En net zoals bij bijvoorbeeld
zwemlessen, krijgen de kinderen een
diploma als ze slagen voor het examen. Ze
zijn dan officieel een Superfietser en dus
klaar om met de fiets naar de middelbare
school te trekken.
Om te slagen voor de proef, leggen de
kinderen zelfstandig een route van 13
kilometer af langs alle belangrijke wegen
van Schoten. Ze vertrekken in hun eigen
school en komen daar na de proef ook
terug aan. En al wie op de juiste plaatsen
voorrang heeft verleend, zijn fluohesje
niet is vergeten en overal correct heeft
overgestoken, mag op woensdag 15 juni
2022 zijn diploma in ontvangst nemen op
de feestelijke Superfietser-happening in de
Kaekelaar. Succes aan alle fietsers!

Huis van het Kind – dienst Jeugd en Gezin
03 685 19 18
jeugddienst@schoten.be
www.schoten.be/speelstraat

Gezocht: grappende en grollende Grabbelpasanimators
Staat het eeuwige kind in jou te springen om losgelaten te
worden? Heb je een hart voor kinderen? En heb je zin in een
goedgevulde zomervakantie vol leuke activiteiten en uitstappen? Check, check, dubbelcheck: kom dan snel op gesprek bij
de jeugddienst en ga deze zomer nog aan de slag als animator.
Er staat een geweldig leuk team klaar om jou met open armen
te ontvangen.
Je kan bij ons aan de slag zodra je 16 jaar bent. Je hoeft niet
in het bezit te zijn van een specifiek attest. Heb je interesse
of wil je graag wat meer informatie? Neem dan contact op
met Renske De Wagter via renske.dewagter@schoten.be of
03 685 19 18.
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[ bib ]

Schotense auteurs doen hun boekje open
Kom onze Schotense boekenbeurs ontdekken op vrijdag 20 mei 2022 en neus tussen de
boeken van onze eigen Schotense auteurs.
Na een zeer geslaagde editie in 2019 verwelkomen we je graag opnieuw op de Schotense
boekenbeurs. Onze eigenste schrijvers en
illustratoren hebben niet stilgezeten de
afgelopen jaren en heel wat nieuw werk
gepubliceerd. Verwacht je aan fictie en nonfictie over diverse genres en thema’s heen.
Daarnaast is deze derde editie ook zeker de
moeite voor poëzieliefhebbers en kinderen.

Lezingen en tombola
Kom op vrijdagavond 20 mei 2022 het oeuvre
van je creatieve mede-Schotenaren ontdekken
en maak kennis met je favoriete lokale auteur
of illustrator. Het is een uitgelezen kans om een
gesigneerd werk te scoren. Bij aankoop van
een werk krijg je bovendien een tombolaticket
waarmee je kans maakt op een van de Schoten
Geniet-bonnen ter waarde van 25 of 10 euro.  

Daarnaast kan je ook verschillende lezingen
meepikken over een stukje vergeten Schotense geschiedenis, coronatijdverhalen en
succesvol samenwerken.

Facebookvedette
Benieuwd naar het gezicht achter de poopcartoons op bierviltjes? Ook Facebookvedette
Lu Boudewijns AKA ‘Poop van de dag’ is van
de partij voor een gastoptreden.
Een compleet overzicht van alle schrijvers en
illustratoren die dit jaar aanwezig zijn vind je op
schoten.bibliotheek.be/auteurs2022. Je kan
er alvast hun biografieën bekijken. Inschrijven
is niet nodig en de toegang is gratis, dus loop
gewoon gezellig binnen en ontdek met een
drankje in de hand wat ons lokaal schrijf- en
tekentalent te bieden heeft.
Schotense boekenbeurs
Vrijdag 20 mei 2022 van 19 tot 22 uur - gratis
schoten.bibliotheek.be, 03 680 17 10
bibliotheek@schoten.be
www.facebook.com/bibliotheekschoten

Boekstartdag:
Workshop
Peuteryoga
De bib is er voor alle leeftijden en op
Boekstartdag doen we iets extra voor
de allerjongsten. Deze dag staat immers
in het teken van gezinnen met kinderen
van 0 tot 2,5 jaar. Dit jaar organiseren
we een workshop peuteryoga voor kleine
ontdekkers van 12 maanden tot 2,5 jaar.
Namasté!
Kinderen krijgen de hele dag door veel
prikkels en indrukken. Tijdens deze workshop
geniet je als (groot)ouder samen met je
(klein)kind van yoga, massage, ontspanning, aandachtsoefeningen – en even dat
welverdiende moment van rust.

Heb jij iets te zeggen over onze bib?
Dan is dit je kans! Samen met bibliotheken
over heel Vlaanderen nemen we deel aan
de grote publieksbevraging ‘Bib21’. Scan de
blauwe QR-code, surf naar www.cult22.eu/
be/6387 of vul de papieren versie in de bib in.

Voor de bibbezoekers jonger dan 16 jaar
hebben we een aparte bevraging op maat
opgesteld. Je vindt de jeugdenquête door
de groene QR-code te scannen of naar www.
cult22.eu/jeugd/6387 te surfen.
Iedere deelnemer maakt kans op een van de
Bongobonnen ter waarde van 250 euro én
per ingevulde enquête redt de organisatie
World Land Trust 1 vierkante meter regenwoud van verdwijning. Meedoen kan nog tot
maandag 30 mei 2022.
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We laten je kind op een speelse manier
kennismaken met yoga en beweging. Dit stimuleert een goede lichaamshouding, kracht,
soepelheid en motorische vaardigheden. Ook
leert je kind aandachtig bezig te zijn met zijn/
haar lichaam via bijvoorbeeld ademhaling,
massage en de zintuigen.
En geen zorgen: aangezien peuters nog een
korte spanningsboog hebben, worden de
oefeningen kort gehouden.
Workshop Peuteryoga
Zaterdag 21 mei 2022 om 11 uur
Braembibliotheek, Sint-Cordulaplein 13
Gratis deelname, maar vooraf inschrijven
verplicht. De plaatsen zijn beperkt
(maximum 15 peuters). Inschrijven kan
via schoten.bibliotheek.be/agenda.

[ academie ]

Atelier Grafische Vormgeving
Kijk jij ook gefascineerd naar prachtige affiches, boekomslagen, magazines
en platenhoezen en denk je wel eens : dat wil ik ook kunnen? Dan is het Atelier
Grafische Vormgeving van de Academie Schoten vast iets voor jou.
In deze tienjarige opleiding worden alle
bouwstenen van grafisch ontwerp aangeleerd:
lay-out, typografie, fotografie, compositie,
illustratie, animatie, logo’s en huisstijlen
komen aan bod. Je leert digitaal werken
met grafische programma’s, maar gaat ook
manueel aan de slag waarbij je experimenteert
met druktechnieken, collage en alternatieve
tekenmogelijkheden.

Dit is een echte praktijkopleiding waar je al
doende leert om tekst en beeld te combineren
tot een grafisch en hedendaags geheel. Stap
voor stap scherp je je creativiteit aan en ontdek
je hoe je van een eigen ontwerp of concept tot
een finaal product komt.
De lessen grafische vormgeving gaan door op
maandagavond van 18.30 tot 22 uur.

NOTEBOOK
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Inschrijven Academie Schoten
Zegt de opleiding grafische vormgeving jou wel iets? Of ga je liever op een
andere manier creatief aan de slag? Met geslepen potloden, gestretchte spieren en opgewarmde stembanden beginnen we in september aan een nieuw
artistiek schooljaar. Je kan je tussen 1 juni en 30 september 2022 inschrijven.

Inschrijvingsmomenten
Je kan je online inschrijven van 1 juni tot en
met 30 september 2022 via mijnacademie.
be/academieschoten. Gemakkelijk en snel!
Wie hulp nodig heeft bij de inschrijving, kan
langskomen tijdens de inschrijfmomenten op
de Campus Beeld en Campus Podium:
• Woensdag 1 juni tot en met zaterdag 2 juli
2022 (uitgezonderd zaterdag 25 juni 2022)
• Maandag 29 augustus tot en met vrijdag 30
september 2022

Daden zeggen meer dan woorden! Laat
je door de leerlingen en laureaten van
Academie Schoten inspireren om een
creatieve opleiding te volgen op een van
de volgende evenementen.
Mistero Buffo
Vrijdag 6 mei 2022 – 19.30 uur
Campus Podium
Een komisch mysterie gespeeld door de
leerlingen toneel, begeleid door volkskoor
Stadigaan.
Het Avontuur van de Speelman
Zaterdag 7 mei 2022 – 11 uur
CC De Kaekelaar
Familievoorstelling door de leerlingen beeld,
muziek, woord en dans.
Toneelvoorstelling laureaten
Vrijdag 13 mei 2022 – 20 uur
CC De Kaekelaar
Benieuwd naar de talenten van onze
afgestudeerde toneelleerlingen?
Magie in het Kasteel
Zaterdag 21 mei 2022 – 11 uur
Kasteel van Schoten
Laat de jonge zangers je verwonderen in
een prachtig decor.

NOTEBOOK

Een overzicht van alle opleidingen vind je op
www.schoten.be/academie/inschrijven. Wie
niet kan kiezen, kan meerdere opleidingen
combineren.

De evenementenkalender van de
Academie

Kostprijs opleiding
Een inschrijving voor een academiejaar kost
74 euro voor kinderen. Vanaf 18 jaar betaal
je 145 euro en vanaf 24 jaar kost een heel
academiejaar je 343 euro. Het bedrag wordt
verminderd als je een attest of UiTPAS met
kansentarief kan voorleggen.

www.academieschoten.be
03 685 02 56 – academie@schoten.be
• Campus Podium: Jozef van Craenstraat 4
(maandag tot en met vrijdag van 14 tot
20 uur en zaterdag van 10 tot 13 uur)
• Campus Beeld: Vordensteinstraat 47
(maandag tot en met woensdag van 14
tot 20 uur en zaterdag van 10 tot 13 uur)

Stemmen in het Kasteel
Vrijdag 3 juni 2022 – 20 uur
Kasteel van Schoten
Onze volwassen zangers tonen je graag wat
ze in hun mars hebben.
Laureatenconcerten en laureatenexpo
Zaterdag 4 juni 2022 – doorlopend
Campus Podium
Het beste werk van onze laureaten.
Smaakmakers voor kinderen en ouders
Woensdag 8 juni 2022 –18.30 uur
CC De Kaekelaar
Proeverijen beeld, muziek, woord en dans.
Ideaal om kennis te maken met de opleidingen!
Laureatenexpo schilderkunst
Vrijdag 17 juni 2022 – 19 uur (vernissage)
Zaterdag 18 en Zondag 19 juni 2022
doorlopend
Kasteel van Schoten
Tijdens de laureatenexpo een kunstwerk
gezien dat perfect in je interieur past? Dit is
je kans om het op de kop te tikken.

www.academieschoten.be.
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Stap met je vereniging in de UiTPAS
Eind vorig jaar stapte Schoten in de UiTPAS
van Polder tot Kempen, een regionale spaaren voordelenkaart voor vrijetijdsactiviteiten.
Ook Schotense verenigingen kunnen hier
heel wat voordelen uit halen.

• Je biedt een kansentarief aan voor mensen
in armoede. Deze pashouders krijgen
een korting van 80% bij deelname aan je
activiteiten. Je draagt hier als vereniging de
kosten echter niet alleen! Via de solidaire
kostendeling betaalt de pashouder 20%, de
gemeente 40% en jij als organisatie ook 40%.

Waarom partner worden?

Wat krijg je in ruil?

Als vereniging heb je heel wat goede redenen
om UiTPAS-partner te worden, want:
• Je zet je in voor een maatschappelijk
project. Je promoot het vrijetijdsleven en
verlaagt de financiële drempel voor mensen
in armoede.
• Je beloont de deelnemers aan je activiteiten
én je leden met UiT-punten en leuke
omruilvoordelen.
• Je bereikt een nieuw en divers publiek.
• Je activiteiten worden breed verspreid via diverse lokale en regionale promotiekanalen.
• Je verwerft inzichten over je publiek.
• Je maakt deel uit van meer dan 2500
UiTPAS-organisatoren in Vlaanderen!

Via UiTPAS zet je niet alleen in op diversiteit
en vrijetijdsparticipatie. Je krijgt ook een gratis
en gebruiksvriendelijk marketinginstrument
in handen:
• een grotere zichtbaarheid in de gemeentelijke en regionale communicatiekanalen.
• inzicht in het spaar- en ruilgedrag van je
bezoekers. Anoniem uiteraard, want binnen
UiTPAS wordt privacy ernstig genomen.
Je wordt uiteraard ondersteund en begeleid
door de lokale UiTPAS-trekker. De aansluiting
en nodige software zijn gratis, extra toestellen
aankopen is niet nodig.

Voorwaarden

Wil je meer weten over UiTPAS en hoe jouw
vereniging kan aansluiten? Dan maakt ons
lokaal aanspreekpunt je graag verder wegwijs  
via uitpas@schoten.be.

Aan welke voorwaarden moet je als vereniging
voldoen?
• Je zet alle activiteiten van je organisatie in
de UiT-databank. Zo kan elke UiTPAS-houder
jouw activiteiten ontdekken.
• Je zorgt dat UiTPAS-houders punten kunnen
sparen op je activiteiten en deze ook kunnen
omruilen voor toffe voordelen.

Wil je aansluiten?

Meer weten?
Bezoek ook onze regionale en lokale websites:
www.vanpoldertotkempen.be
www.schoten.be/uitpas

Wat zijn de voordelen voor
gebruikers van de UiTPAS?
Dankzij de UiTPAS:
• Spaar je punten telkens wanneer je aan
een UiTPAS-activiteit deelneemt.
• Ruil je punten voor interessante voordelen,
zoals een gratis ticket, kortingen of andere
cadeaus.
• Ontvang je al 3 punten en nog heel wat
meer welkomstvoordelen als je een UiTPAS
aankoopt.
• Zijn vrijetijdsactiviteiten er voor iedereen!
Heb je het financieel moeilijk? Dan is er
voor jou de UiTPAS met kansentarief.

En de
vrijetijdspas?
Heel wat verenigingen waren in het verleden partner van de vrijetijdspas. Deze
Schotense kortingskaart gaf aan mensen
met financiële moeilijkheden recht op 50%
korting bij deelname aan activiteiten van
de verschillende partners. De UiTPAS zal
de vrijetijdspas vervangen.
Door de oprichting van de UiTPAS kiezen
we resoluut voor een nog grotere tegemoetkoming en een minder stigmatiserend
systeem. We verlagen hiermee fors de
financiële drempel naar het vrijetijdsaanbod
voor mensen in financiële moeilijkheden
en belonen tegelijk andere deelnemers aan
het vrijetijdsaanbod door het systeem van
punten sparen en omruilen. Vrije tijd voor
iedereen!
Vanaf 1 juli 2022 zal de UiTPAS onze gemeentelijke vrijetijdspas volledig vervangen. Vanaf
dan zal je als vereniging geen korting meer
kunnen aanbieden via het oude systeem
van de vrijetijdspas. Reden te meer om
UiTPAS-partner te worden.
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[ CULTUUR ]

"Kunst is er voor alles en iedereen"
KUS biedt platform aan Kunst Uit Schoten

Door de stopzetting van de Week van de Amateurkunsten in 2018, was er in
Vlaanderen geen platform meer voor lokale amateurkunstenaars. Op vraag
van de cultuurraad werd daarom in Schoten 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. We spraken met
een aantal medewerkers van het eerste uur.
Het was textielkunstenaar Simone Dörflinger
die van de cultuurraad het mandaat kreeg om
een nieuw kunstenaarsplatform op te richten.
“Dat was best een grote verantwoordelijkheid,
maar ik ben nog steeds blij dat ik toen ja heb
gezegd.” Bij de opdracht hoorde uiteraard een
nieuwe naam en logo. Dankzij de hulp van heel
wat gepassioneerde vrijwilligers werd ‘KUS’
geboren. Cartoonist Danny Maes is er duidelijk
fier op: “KUS dekt de lading en is intussen
uitgegroeid tot een sterk merk.”

Van iemand voor iemand
Welke lading wil KUS dan precies dekken?
Simone licht toe: “We waren het er snel over
eens dat kunst voor mij anders is dan voor
jou. Daarom willen we echt iedereen een
platform bieden door onder meer tentoonstellingen te organiseren, podia open te stellen
en workshops te faciliteren. Er is sowieso
altijd interesse van iemand voor iemand.”
Lieve Geerinckx refereert dan weer naar
‘Wat is kunst?’, een nummer van Noordkaap.

“Volgens Stijn Meuris is het die blik in haar
ogen en dat klopt helemaal, want kunst is er
voor alles en iedereen. Die gedachte wil KUS
actief uitdragen.”
Danny sluit zich aan bij de wijze woorden van
Lieve. “KUS maakt kunst heel bewust laagdrempelig door geen onderscheid te maken
tussen kunstvormen”, vertelt hij. “Hierdoor trek
je meer mensen over de streep, kunstenaars
die anders nooit naar buiten zouden komen
met hun werk. Door mijn deelname aan KUS
leer ik mensen op een andere manier kennen. Waar vroeger alleen over het weer werd
gepraat, gaan ze plots een gesprek met je aan
over je cartoons. Het doet je anders kijken naar
mensen en zij kijken anders naar jou.”

Kunstenmarkt
In 2021 kwam KUS voor het eerst naar buiten
met een kunstenmarkt tijdens de opening van
het Schotense cultuurseizoen. Een schot in
de roos, gek genoeg mede dankzij corona.

Gerd Van de Ven verklaart: “Tijdens corona
hebben heel wat kunstenaars verschillende
werken gemaakt die ze niet konden tonen. De
kunstenmarkt gaf hen de kans om deze voor
het eerst aan publiek te laten zien.”
Gezien het grote succes zal de kunstenmarkt
ook in 2022 de opening van het lokale
cultuurseizoen kleur geven. “Geluk is een
verlangen naar herhaling”, vat Danny samen.
“Samen zoeken naar verrijkende én verreikende mogelijkheden maakt van KUS een
dynamisch project dat smaakt naar meer.”
Veel meer, want op 30 en 31 juli 2022 zal
KUS voor het eerst ook een zomerevenement
organiseren.
Simone maakt ons alvast nieuwsgierig: “In
het weekend van het Kantklosfestival gaan
wij Schoten overladen met kusjes.” We waren
bijna echt vergeten hoe schoon de zomer
wel kan zijn!

www.facebook.com/kunstuitschoten.

Oproep
kunstenmarkt
Op zondag 11 september 2022 organiseert
KUS opnieuw een kunstenmarkt tijdens de
opening van het Schotense cultuurseizoen.
Plaats van afspraak is het plein voor de
Braembibliotheek. Iedere kunstenaar kan
gratis deelnemen. KUS voorziet een kraampje
met tafel en stoelen. Ook straatanimatoren,
muzikanten, poëten en zo meer zijn van
harte welkom.
Heb jij zin om deel te nemen aan de kunstenmarkt? Wij horen het graag! Stuur een
mailtje naar vincent.jespers@schoten.be
met een korte voorstelling van jezelf en je
kunstvorm.
Danny Maes, Simone Dörflinger, Gerd Van de Ven en Lieve Geerinckx geven amateurkunstenaars een podium.
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[ instagram ]

katrienfotografie.be

Laatste wedstrijd van Michael Van Staeyen.
@mickey_van_staeyen in zijn thuisstad Schoten!
#scheldeprijs #schoten #michaelvanstaeyen
#hometown #throwback #tb #kbk2014 #kbk
#kuurnebrusselkuurne

daelmansyves

et_productions_belgium

Met toppers op een topkoers.
#scheldeprijs #schoten

Kristoff door weer en wind. Sterke beer.
#Kristoff #Scheldeprijs #Scheldeprijs2022 #Schoten
#FlandersClassics

fotogeniekantwerpen

wilfriedvanderelst

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!

restospotting

Spaghetti Den Trol half en half + Spaghetti Den Trol.
#schoten #schotengeniet #schotencity #bestespaghetti #dentrol #altijdlekker

Schoten by night.
#antwerpen #antwerp #schoten #nightphotography
#reflectionphotography #instago
#bluehourphotography #bluehour #belgium
#belgiumphotographer #iloveantwerp

Eindelijk, hoedje af voor de wijkraad.
De brug aan sas 6 is een feit.
#devaartvandaag #schoten

sjs_schoten

marien.b

Door eerste hulp (EHBO) te leren, doe je kennis én
zelfvertrouwen op. De leerlingen van het vijfde jaar
weten vanaf nu wat te doen in een noodsituatie!
#Schoten #sjsschoten #eerstehulp
#eerstehulpbijongevallen
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#orangerie #gardenobelisk #gardening #vordenstein
#landgoederen #tuinieren #classicgardens
#landgoederenantwerpen #gardens #gardenstyling
#orangery #orangeries #schoten #tuinen

[ natuur ]

Doe jij mee niets voor
de natuur?
Wil jij de biodiversiteit een serieuze duw in de rug
geven? Neem dan deel aan Vlaanderens grootse
campagne Maai Mei Niet en laat gedurende één
maand je gras staan. Hoe klein of groot je tuintje,
terras of oprit ook is, alle beetjes helpen!

maartenvda

As a Belgian guy, cycling is just written in my DNA.
#cyclingphotos #cyclingphotographer #visitflanders
#schoten

Door even niet te maaien, krijgt onze omgeving
meer bloemen en bijgevolg meer bestuivers,
zoals hommels, bijen en vlinders. Tegelijk zorgt
dit niets doen voor een betere waterinfiltratie
bij droogte, wat onze tuinen beter wapent tegen
klimaatverandering.
In 2021 was Maai Mei Niet alvast een groot succes. Dankzij jullie deelname kregen maar liefst
5 miljoen(!) bijen dagelijks eten. Op de website
maaimeiniet.be vind je alle info om ook dit jaar
van de maand mei een succesmaand te maken!
Door niets te doen :
• bloeien er meer bloemen en zijn er bijgevolg
meer vlinders en bijen.
• gaan we de strijd aan tegen de droogte door een
betere waterinfiltratie.
• krijgen we een gezondere biodiversiteit in onze
gemeente.

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier
met vegetale inkten. Verantwoordelijk uitgever is het
college van burgemeester en schepenen.
Redactie: Laura Delandsheer, Siebe Nicolaï, 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 juni. Raadpleeg voor
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de
Bode van Schoten en www.schoten.be.
Openbaarheid van bestuur
Je kan de agenda’s en besluiten van onze bestuursorganen online raadplegen via 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.

vanloon_photo

Bibliotheek van Schoten
#amateurphotography #amateurphotographer
#photography #schoten #architecture #history
#canon #canonphotography #canonphoto

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)
Huis van het Kind
Lokale dienstencentra:
- ’t Dorp
- Cogelshof
Bibliotheek
Academie
Cultuurcentrum
Groene Lijn (vragen over afval)
Politie
Brandweer
Inspraak/Klachten
UiTPUNT

petra_vantendeloo

#yogacat! Sometimes it really looks like « take-it »
is imitating me! Last #yogapractise in #schoten …
we’re already at #mynewplace but still in between
the #boxes www.cantaredatalas.com

03 680 09 00
03 680 33 55
03 680 07 77
03 644 67 94
03 680 17 10
03 685 02 56
03 680 23 40
0800 94 039
03 680 12 70
03 685 32 29
03 680 09 77
03 680 33 43
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