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Profiteer van het plantseizoen
Het najaar is de ideale periode om bomen en hagen te planten . De grond is dan
nog opgewarmd en er valt meestal veel regen . Dat bevordert de wortelgroei,
waardoor de planten direct groeien . waarom we je dit vertellen? Omdat je dankzij de behaagactie weer extra voordelig streekeigen plantgoed kan aankopen!

een greep uit het aanbod
• Haagpakketten met plantgoed tussen
de 80 en 100 centimeter hoog. Prijzen
variëren naargelang het pakket tussen 9,50
en 28 euro. Keuze uit: bloesem- en bessenhaag, veldesdoornhaag, meidoornhaag,
bijenbosje, taxushaag, haagbeukenhaag,
beukenhaag en ligusterhaag.
• Individuele planten: 5 euro. Keuze uit
klimplanten (hop, wilde kamperfoelie en
bosrank) en knotwilg.
• Fruitbomen (incl. steunpaal): 25 euro per
stuk. Keuze uit pruim, kers, appel en peer.

wist-je-dat: klimplanten zich niet ‘wortelen’
in de muur? De muur wordt enkel als steun
en klimhulp gebruikt .

Gratis geveltuintjes
De leukste trend op dit moment is ongetwijfeld
die van de geveltuintjes. Niet alleen zijn geveltuintjes mooi in het straatbeeld, daarnaast
bieden ze ook tal van voordelen: ze houden je

muur droog bij hevige regenval, isoleren tijdens
de winter, hebben een geluidsdempend effect
en vangen het CO2 en fijnstof van het verkeer
op. Om nog maar te zwijgen van de voordelen
voor bijen en vogels. Ook dit jaar kan je – indien
je aan enkele voorwaarden voldoet – een
gratis geveltuinpakket aanvragen. Bekijk de
voorwaarden en bestel het geveltuinpakket
via www.schoten.be/geveltuinpakket.

Bloembollen en bloemzaad
Wil je je tuin graag omtoveren tot een bijenparadijs? Neem dan zeker eens een kijkje tussen
de bloembollen en bloemzaden. De bloemen
komen uit in het voorjaar en zorgen voor nectar
en stuifmeel voor insecten.
Bestel nog tot en met vrijdag 29 oktober
2021 via www.schoten.be/behaagactie.
Je bestelling ligt op zaterdag 27 november
2021 voor je klaar op de gemeentelijke
boerderij (Wijtschotbaan 16). Alle praktische details krijg je na je bestelling.

1 Dag niet wordt BeSafe@Home
Eind oktober slaan de Lokale Politie Schoten en
het gemeentebestuur traditiegetrouw de handen
in elkaar om de Schotenaren extra te informeren
rond veiligheid. Rond die periode loopt ook de
actie ‘1 Dag Niet’, die vanaf dit jaar ‘BeSafe@
Home’ heet. Naar aanleiding daarvan kan je
op de zaterdagmarkt terecht bij het kraam en
de commandowagen van de Lokale Politie met:

• advies over inbraakpreventie of om meteen
een afspraak vast te leggen met een diefstalpreventieadviseur
• informatie over de BIN-werking en BE-Alert
• fiets graveren en nog veel meer...

www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/diefstal
www.schoten.be/inbraakpreventie

we zijn

GESLOTEN
Sluitingsdagen
gemeentelijke
diensten
November is een maand vol feestdagen.
Op Allerheiligen (1/11), Allerzielen (2/11)
en Wapenstilstand (11/11) wordt onze
gemeentelijke dienstverlening aangepast.
Volgende diensten zijn gesloten:
• Het gemeentehuis en het administratief
centrum van het OCMW
• Het recyclagepark
• De Groene Lijn (0800 94 039 voor alle
afvalvragen) kan je niet bereiken
• De administratieve diensten van Lokaal
Dienstencentrum ’t Dorp en Lokaal Dienstencentrum Cogelshof
• De Braembibliotheek en het bibfiliaal
Deuzeldlaan
WIJZIGING AFVALOPHALING
De ophalingen van maandag 1 november
2021 worden verschoven naar zaterdag
6 november 2021. De ophalingen van 2
november 2021 gaan door zoals gepland.
De afvalophaling van donderdag 11 november 2021 wordt verzet naar zaterdag 13
november 2021.
TIP: installeer de Recycle-app en krijg een
melding op je smartphone bij wijzigingen
in de afvalophaling.
BUURTRESTAURANTS
De buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof blijven op feestdagen geopend. Bekijk het menu
en alle geldende veiligheidsmaatregelen op
www.metsense.be.

wie zorgt er voor jouw borsten?
wees borstkanker voor en ga in op de uit- Borstkankermaand
nodiging voor het bevolkingsonderzoek van Oktober is borstkankermaand. Iedere vrouw die
de overheid .
in aanmerking komt voor de gratis Mammotest
De Mammotest is een gratis tweejaarlijkse
screeningsmammografie voor alle Belgische
vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Jaarlijks worden
in ons land meer dan 11.000 mensen getroffen
door borstkanker. Dankzij de Mammotest kan
borstkanker in een vroeg stadium worden opgespoord, nog voor de eerste symptomen. Een
vroege opsporing leidt tot een minder zware
behandeling en grotere overlevingskansen.
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ontvangt deze maand een uitnodigingsbrief.

Het onderzoek is volledig gratis als je bij een
Belgisch ziekenfonds bent aangesloten. Je
betaalt dus ook geen remgeld. Het radiologisch
borstonderzoek wordt uitgevoerd in een erkend
mammografiecentrum.

www.think-pink.be
www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
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wij doen mee aan de YOuCa-dag!
Op 21 oktober 2021 is het YOuCa-dag . YOuCa? Dat staat voor YOuth
for Change and action oftewel ‘jongeren voor verandering en actie’ .
Op deze dag engageren meer dan 15 .000 leerlingen zich om, tijdens
de schooluren, te gaan werken . Hun loon schenken ze aan sterke
jongerenprojecten wereldwijd . Gemeente Schoten doet dit jaar
voor de eerste keer mee .
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Dit jaar draait de YOUCA-dag rond ‘gelijke kansen en non-discriminatie’, en meer bepaald in
de Filipijnen en Brazilië. Heel wat kinderen en
jongeren groeien er op in armoede, die structurele uitsluiting als gevolg heeft. De publieke
scholen bieden maar een halve dag onderwijs
aan, waardoor jongeren rondhangen op straat.
In beide landen kampen deze scholen met een
chronisch gebrek aan financiering, wat leidt tot
stijgende studie-ongelijkheid. In Brazilië krijgt
die studie-ongelijkheid een raciale dimensie:
gekleurde kinderen en jongeren zijn oververtegenwoordigd in het publiek onderwijs. Ze
krijgen vaker te maken met politiegeweld dan
blanken. In de Filipijnen groeit een derde van
de kinderen op in zware armoede. Ook daar
is er ongelijkheid: jongeren van inheemse
afkomst, meisjes en mensen met een andere
geaardheid worden er vaak geconfronteerd met
zware vormen van discriminatie.

55 euro
Het loon van de leerlingen die op YOUCA-dag
werken, bedraagt 55 euro. Dat geld gaat naar
het goede doel KIYO in Brazilië en de Filipijnen,
een organisatie die inzet op het versterken van
jongeren. Jongeren voor jongeren dus!

Doe ook mee
Het gemeentebestuur zet op donderdag 21
oktober 2021 alvast enkele bureaus klaar voor
Schotense leerlingen. Heb jij een eigen zaak?
Ook jij kan een leerling voor een dag aan het
werk zetten. Plaats je job voor dinsdag 12
oktober 2021 in de jobbank van YOUCA, en help
mee de wereld een beetje mooier maken voor
jongeren in de Filipijnen en Brazilië.

www.youca.be en www.kiyo-ngo.be

Ontdek de plannen van het nieuwe dierenasiel
Het huidige dierenasiel in de Sluizenstraat
wordt binnenkort gerenoveerd - of zeg
maar: opnieuw gebouwd . naar aanleiding
van werelddierendag (4 oktober 2021) presenteert linda lemmens, voorzitter van het
dierenasiel de plannen van het nieuwe asiel .
“Het project was voor de architect een
uitdaging”, vertelt Linda. “Gelukkig is het hem
gelukt om met een beperkt budget toch een
aantrekkelijk geheel tot stand te brengen.
Mede dankzij de financiële steun van het
gemeentebestuur en de giften en steun van
sympathisanten kunnen we onze nieuwbouw
realiseren.”

wat er verandert
Het dierenasiel heeft de taak een tijdelijke
verblijfplaats te bieden voor verlaten of verwaarloosde honden en katten. Een team van
enthousiaste vrijwilligers maakt de opvang
van de dieren zo aangenaam mogelijk, in
afwachting van een nieuw gouden mandje.
In het nieuwe dierenasiel zal dat verblijf nóg
aangenamer worden. “Ons nieuw asiel wordt

550 vierkante meter groot en heeft enkel
een gelijkvloers. Dat bestaat uit een klein
kantoorgedeelte, een ruimte voor het opvangen van dieren die onder toezicht van een
dierenarts in quarantaine worden geplaatst
en een ruimte om het eten te bereiden”,
vertelt Linda. “En natuurlijk het belangrijkste:
14 ruime hondenhokken met binnen- en
buitenruimte en 12 verblijfplaatsen voor katten
met bijhorende lokalen.”
De grote treurwilg en de tuin blijven behouden.
“Daar kunnen onze dieren voldoende tijd in
openlucht doorbrengen onder het toezicht van
een van onze vrijwilligers.”

Buitengevel
Maar ook aan de bezoekers werd gedacht. Aan
het nieuwe dierenasiel vind je binnenkort een
fietsenstalling en een parking voor een achttal
wagens. De nieuwbouw wordt uitgevoerd in
een bordeauxkleurige gevelsteen en verticale
antracietkleurige ramen. De inkom wordt een
echte blikvanger met piramide-accent. Het
nieuwe asiel wordt op de weide gebouwd. De
honden en katten kunnen tijdens de werken
gewoon in het huidige asiel blijven.
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Steun het dierenasiel
Wil je er mee voor zorgen dat het Schotense
dierenasiel voldoende middelen heeft om
verwaarloosde en achtergelaten honden
en katten op te vangen? Zonder de giften
en steun van dierenliefhebbers kan de
vzw niet functioneren. Er zijn verschillende
mogelijkheden om te helpen:
• Vraag een lidkaart aan: 20 tot 75 euro.
• Word peter of meter van een verblijf voor
een jaar. Dat wil zeggen dat je het dier dat
in dat hokje verblijft helpt met voeding
en medische zorgen. Je wordt peter of
meter voor 12,50 euro per maand voor
een poezenverblijf en voor 15 euro per
maand voor een hondenverblijf.
• Doe een vrije gift.
• Doneer eten voor honden, katten of
kittens.
• Neem het dierenasiel op in je testament.
03 658 95 76
www.dierenasielschoten.be
dierenasielschoten@gmail.com
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Help ons jouw schoolroute veiliger te maken
Hoe ziet de schoolroute van jouw zoon andere oplossingen zoals het inschakelen
een gemachtigd opzichter, het duidelijker
of dochter eruit? Is die vlot, of zijn er van
aangeven van alternatieve routes, enzovoort.
moeilijke of onveilige knooppunten? En
hoe zouden die dan volgens jou opgelost Samenwerking over de
kunnen worden? In samenwerking met gemeentegrenzen heen
Route2School stelt het gemeentebestuur Gemeente Schoten stapt niet toevallig in het
een schoolroutekaart op.
project van Route2School. Buren Schilde,
De schoolroutekaart is een hulpmiddel om
de dagelijkse route van leerlingen te visualiseren.
Dit najaar kan iedere scholier (of ouder) die
in Schoten naar school gaat, moeilijke of
onveilige knooppunten op hun route doorgeven
via het platform van Route2School. Het maakt
daarbij niet uit hoe je je naar school verplaatst:
te voet, met de fiets, step, met het openbaar
vervoer of de wagen.

Aanpassingen infrastructuur
Dankzij de meldingen op de schoolroutekaart
krijgen onze diensten een unieke blik op het
verkeer door de ogen van de scholieren. Zo
komen er misschien onveilige situaties aan
het licht die we anders niet zouden opgemerkt
hebben.
Op basis van alle meldingen kunnen de
gemeentelijke diensten bekijken welke
aanpassingen er nodig zijn om de omgeving
zoveel mogelijk conflictvrij te maken. Dat
kunnen infrastructurele aanpassingen zijn,
zoals het schilderen van een zebrapad, of
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Brasschaat en Antwerpen deden het ons al
voor. Onze schoolroutekaart zal dus mooi
aansluiten op die van onze buurgemeenten.
Een belangrijke meerwaarde, als je weet dat
zowat de helft van de Schotense jongeren
elders naar school gaat.

Alle 20 Schotense scholen (basis en secundair) en twee jeugdinstellingen (CKG Koraal
en jeugdzorg Emmaüs Juno) tekenen in op
het project. Dankzij de spreiding van de onderwijsinstellingen op ons grondgebied, zorgt
dat voor nagenoeg een volledige dekking van
onze gemeente. Zo goed als iedereen zal dus
de vruchten van deze (fiets)schoolroutekaart
kunnen plukken.

Doe mee
Iedere Schotense scholier kreeg aan het begin
van het schooljaar alle praktische informatie
mee in verband met Route2School en de
schoolroutekaart. We willen via deze weg alle
scholieren en hun ouders oproepen zoveel
mogelijk onveilige situaties te melden. Zo
krijgen we een goed inzicht op de verkeerssituatie en kunnen we een gepast antwoord
bieden op de knelpunten.

Schoolomgeving wordt
extra in de verf gezet
Binnenkort krijgen de straten waarin basisscholen gevestigd zijn een extra laagje verf.
Op het wegdek zal groot en duidelijk ‘SCHOOL’
worden geschilderd. In combinatie met de
octopuspalen moet het dan voor iedere
weggebruiker 100% duidelijk zijn dat ze zich
in een schoolomgeving (en dus een zone 30)
bevinden. Snelheid aanpassen dus en extra
aandachtig zijn!
Over octopuspalen gesproken: er werden
maar liefst vier extra octopuspalen op ons
grondgebied geplaatst. De vrolijke paarsgele palen accentueren de ingangen van
de scholen.

Wist je dat…
De dienst jeugd en gezin maandelijks
aanschuift bij het mobiliteitsoverleg? Zij
focussen tijdens het overleg op een veilige
schoolomgeving.

Speel- en sportruimteplan
Ook na de schooluren zijn er veel kinderen
en jongeren op de baan. Ze gaan spelen bij
vriendjes, ravotten bij de jeugdbeweging of
sporten op het buurtpleintje… De dienst
jeugd en gezin werkt achter de schermen ook
aan een speel- en sportruimteplan, waarop
alle verschillende buurtpleintjes, speeltuintjes en sportpleintjes aangeduid staan.
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J of L? Jij hebt het in de hand
Nieuwe snelheidsinformatieborden in Schoten
Politie en Gemeente Schoten investeren dit jaar fors in de aankoop van nieuwe
snelheidsinformatieborden. Deze borden hebben een positief effect op de
snelheid in een straat. Bestuurders worden immers op een niet-repressieve
manier bewust gemaakt van hun rijgedrag.
In totaal gaat het om 11 digitale snelheidsinformatieborden op zonne-energie, goed voor
38.000 euro. Vijf daarvan zijn ter vervanging
van oude borden.
Er werd gekozen voor de aankoop van
semi-mobiele borden. Ze hangen vast in
straten waarover de politie regelmatig klachten
ontvangt over onaangepaste snelheid, maar
kunnen na demontage ook op andere plaatsen
worden ingezet.

Het doel
Via deze borden wijzen we chauffeurs erop dat
ze zich aan de maximum toegelaten snelheid
moeten houden. Wie zich niet aan de limiet
houdt, krijgt op het bord de snelheid te zien,
een verdrietig gezichtje en de boodschap ‘te
snel - vertraag’. Chauffeurs die de maximumsnelheid wel respecteren, krijgen een lachende
smiley en ‘dank u’.

Cijfergegevens
Via de borden kan geen proces-verbaal
opgemaakt worden. De gegevens worden
wel gebruikt om te kijken op welke locaties échte snelheidscontroles nodig zijn.
“Regelmatig komen er bij de politie en de
gemeente klachten binnen van overdreven
snelheid in een bepaalde straat. Dat zijn
subjectieve vaststellingen van burgers. Via
de snelheidsinformatieborden kunnen we
op basis van objectieve gegevens nagaan of
er een probleem is. De metingen geven een
overzicht van de intensiteit en het tijdstip van
overtredingen in een bepaalde straat. Nadien
krijgt de melder terugkoppeling over onze
vaststellingen”, legt korpschef Jack Vissers uit.
Door de cloud-functie van de toestellen kan de
politie zonder ter plaatse te moeten gaan via
een beveiligde toegang de borden programmeren, de resultaten analyseren én zelfs de
snelheidsmetingen live volgen.

De nieuwe borden zijn terug te vinden in
volgende straten:
• Sluizenstraat richting Villerslei
• Sluizenstraat richting Albertkanaal
• Schijnparklaan richting Centrum
• Eduard Steursstraat richting Deuzeldlaan
• Jozef Hendrickxstraat richting Sint-Jozefinstituut
• Kasteeldreef richting Kasteel
• Paalstraat richting Centrum
• Braamstraat richting Centrum
• Hoogmolendijk richting Metropoolstraat
• Alice Nahonlei richting rotonde
• Churchilllaan richting Centrum

Verbeterde opvolging voor meldingen van
verkeersproblemen
Procedure bij meldingen
Overdreven snelheid, putten in de weg of sluipverkeer. Het zijn allemaal onderwerpen van meldingen die Schotenaren ons dagelijks bezorgen. Vroeger
kwamen deze verkeersmeldingen langs verschillende kanalen binnen bij de
Lokale Politie of de dienst Mobiliteit van de gemeente. Door een nieuw meldingsformulier kunnen we nu alle meldingen op één plek beheren.
Daardoor zijn het team Verkeer van de Lokale
Politie en de dienst Mobiliteit van de gemeente
beter op de hoogte van de meldingen die zij
elk ontvangen en kunnen deze diensten nog
nauwer samenwerken. Vroeger was dat anders:
dan hadden beide diensten geen zicht op de
meldingen die bij elkaar binnenkwamen.
Wie een melding over verkeersproblemen
maakt, kan er voortaan vanop aan dat de
melding meteen bij de juiste persoon terecht
komt. Dat vergemakkelijkt ook nog eens de
opvolging ervan.

Door alle verkeersmeldingen te centraliseren
op één plaats, kunnen we voortaan ook met
correcte cijfergegevens aan de slag. Over
welke straten worden de meeste meldingen
gemaakt? Welke soort meldingen komen het
vaakst voor? Op basis daarvan kunnen politie
en bestuur nu door cijfers gestaafde beslissingen nemen op het periodiek mobiliteitsoverleg.

Het bestuur werkt voor verkeersmeldingen
via een vaste procedure, die er zo uitziet:
• Sensibiliseren (bijvoorbeeld door middel
van informatieborden)
• Indien sensibilisering niet voldoende
effect heeft: verbaliseren.
• Blijft het probleem aanhouden, ook na
verbalisering? Dan wordt er gezocht naar
andere, meer permanentere oplossingen
(zoals het versmallen van de rijbaan of
installeren van trajectcontrole…)

Het meldingsformulier vind je op
www.schoten.be en www.politieschoten.be.

Het is een proces van meten en weten, dat
vaak loopt over een langere periode.

Cijfermatige aanpak
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Snelheid en verkeer zijn gevoelige materie.
Schotenaren die een melding maken van overdreven snelheid eisen vaak dat er meteen actie
wordt ondernomen. En dat begrijpen we ook,
want je wil je graag veilig voelen in het verkeer.
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[ verkeer / centrumvernieuwing ]

Bedankt fietser/chauffeur,
om rekening met mij te houden!
Veilig onderweg naar school

Dagelijks trekken heel wat scholieren met de fiets naar school . Vanuit de
gemeente doen we er dan ook alles aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk
te laten verlopen . Daarom plaatsten we aan het begin van het schooljaar op
verschillende plaatsen geheugensteuntjes om het veilig te houden op de baan .
Bedankt fietser
dat je voorrang
verleent.

Bedankt
Bedankt
bestuurder
chauffeur
datdat
je het
je het
fietspad
fietspad
vrijhoudt.
vrijhoudt.

Bedankt snelle
fietser dat je
vertraagt.

De nieuwe fietsveiligheidscampagne richt zich
zowel op chauffeurs als fietsers. Op verschillende toepasselijke plaatsen of kruispunten
geven we je tips om je verplaatsing zo veilig
mogelijk te maken.
Zo vragen we op het kruispunt van de Jozef
Jennesstraat met de Kopstraat de automobilist
extra voorzichtig te zijn voor fietsers wanneer
ze afslaan. In de Eksterdreef wijzen we fietsers
erop hun licht aan te steken als het donker is.
En ook op het jaagpad verschenen borden om
snelle fietsers attent te maken op hun snelheid
in de buurt van anderen.
Concreet kan je deze blauwe borden met
onderstaande boodschappen op cruciale
(knoop)punten in Schoten tegenkomen:
• Kijk uit voor fietsers als je afslaat
• Hou een veilige afstand als je fietsers
inhaalt of kruist
• Hou het fietspad vrij
• Zet je fietslicht aan
• Verleen (hier) voorrang aan autobestuurders
• Rij trager in de buurt van andere fietsers

Verplaats je
in de andere partij
Bedankt
Bedankt
bestuurder
chauffeur
datdat
je kijkt
je kijkt
voor
voor
je afslaat.
je afslaat.

Bedankt chauffeur
dat je me op een
veilige afstand
passeert.

Bedankt fietser
dat je je licht aanzet
als het donker is.

De campagne focust zich vooral op de verhouding tussen fietsers en automobilisten, want
in het verkeer komen deze twee immers vaak
met elkaar in contact (en conflict).
Verplaats jezelf dus even in de rol van de
andere, hou rekening met elkaar en de
verkeersregels, zeker nu ook de donkere dagen
eraan komen. Een minimale inspanning, om
het veilig te houden voor elkaar.

www.ﬁetsveilig.be

Marktplein
behoudt
enkelrichting

Het centrum krijgt een metamorfose

Naar aanleiding van de plaatsing van grote
TV-schermen tijdens het EK voetbal werd
de verkeerscirculatie ter hoogte van het
marktplein aangepast. Rond het marktplein
geldt volledig enkelrichtingsverkeer, in
tegenwijzerzin.

een groot vernieuwingstraject is op komst
in ons centrum: de centrumvernieuwing .
Met de centrumvernieuwing staan we
voor een van de grootste infrastructuurprojecten ooit voor onze gemeente .
Daarom willen we alle Schotenaren
grondig informeren over de plannen .

Deze circulatie wordt nu bij wijze van
proefopstelling behouden voor een periode
van 12 maanden. Na zes maanden wordt
er geëvalueerd.

Eind deze maand ontvang je van ons een infobrochure met meer uitleg en toekomstbeelden. Zo
kan je alvast dromen over ons nieuwe centrum.
Vanaf 28 oktober 2021 kan je ook terecht op het
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Infopunt Centrumvernieuwing, waar we dieper
ingaan op de plannen. En natuurlijk zijn we ook
benieuwd naar jouw mening! Hou dus goed het
participatieplatform denkmee.schoten.be in de
gaten, want daar krijg jij de kans over bepaalde
onderdelen jouw inzichten met ons te delen.

www.schoten.be/centrumvernieuwing
(eind deze maand online)
Bezoek vanaf donderdag 28 oktober het Infopunt
Centrumvernieuwing, Gelmelenstraat 1.
Open: zaterdag van 10 tot 13 uur, maandag van
13 tot 15 uur en donderdag van 17 tot 20 uur.
Ook geopend op feestdagen.
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Doe de bomencheck en vermijd schade
Veel Schotenaren wonen in het groen, omringd door bomen. Zo’n groene
omgeving is ontspannend, maar vergt ook wat onderhoud. Bomen kunnen
door schade, ziekte of wind takken verliezen en bijgevolg schade aanrichten.
Als bomen omvallen als een gevolg van gebrekkig onderhoud, dan kan de
verzekering jou aansprakelijk stellen. Doe dus regelmatig de bomencheck!
Door je bomen op regelmatige basis te laten
nakijken en onderhouden door een erkend
boomverzorger kan veel schade vermeden
worden. Bovendien zorgt een verslag van een
boomverzorger ook voor een bewijs van goed
onderhoud. Dat document kan bijvoorbeeld
opgevraagd worden door je verzekeraar bij
schade.
Een gecertificeerd boomverzorger vind je op
www.bomenbeterbeheren.org. Kies voor
een erkende boomdeskundige, want iedereen
kan zich ‘boomchirurg’ noemen.

Doe zelf de zwammencheck
Wist je dat zwammen veel kunnen vertellen
over de toestand van je boom? Sommige
zwammen die op of in de buurt van je boom
groeien zijn een teken dat je boom ziek of
gevaarlijk is geworden.
De vuistregel: zwammen op de stam van je
boom zijn meestal slecht nieuws. Zwammen
zijn schimmels, en sommige soorten kunnen
als echte parasieten hun voedingsstoffen uit
levende bomen zuigen. Daarmee maken ze
hun gastheer ziek en kan wortelrot of houtrot
ontstaan. Bij zwammen op de stam van je
boom contacteer je dus best meteen een

boomverzorger. Die bekijkt of het een gevaarlijke zwam is of een onschuldigere versie die
bijvoorbeeld dood hout afbreekt. In het geval
van een gevaarlijke zwam kan hij je boom
niet genezen, maar wel de levensduur nog
verlengen. Zo kan je toch nog een aantal jaren
op een veilige manier van je boom genieten en
draagt de boom nog bij aan de biodiversiteit
in je tuin. Hij biedt immers veel voedsel aan
allerlei kevers en insecten.
Is de tijd om te kappen omwille van veiligheidsredenen toch aangebroken, kies er dan
voor een deel van de stam te laten staan.
Die wordt langzaam afgebroken en geeft zijn
voedingstoffen geleidelijk weer vrij aan de
bodem. Die kunnen dan weer opgenomen
worden door andere bomen. En ook vogels,
vleermuizen en veel insecten maken van het
dode hout graag hun thuis.
Wat dan met zwammen rond je boom of in
de tuin? Zwammen rond je boom zijn vaak
‘opruimers’. Ze verteren bladafval, dood hout
en dode wormen en zorgen ervoor dat de
aarde niet bedekt geraakt met een dikke
strooisellaag. Deze paddenstoelen zijn dus
eigenlijk een soort stofzuigers, ze leven in
symbiose samen met je andere planten en
zijn ongevaarlijk.
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Wat met de herfstbladeren?
Het is weer herfst en dus worden we door
de natuur getrakteerd op een heleboel bonte
kleuren, voordat de bomen en planten hun
bladeren laten vallen. De bladeren gewoon
laten liggen in je tuin heeft veel voordelen:
Het is een pak minder werk. Laat die bulderende bladblazer en hark maar in het tuinhok
staan! De bladeren worden door de natuur
afgebroken en zorgen voor extra voeding
in de bodem. De natuur ruimt dus zelf op.
Toch liever een opgeruimde tuin? Keer je bladeren dan op een grote hoop, als nestplaats
voor de egel. Of strooi ze uit in de zone van
je tuin die wel een natuurlijkere uitstraling
mag hebben. Laat de bladeren dus lekker
liggen. Enkel de bladeren op het grasveld
en de openbare weg voor je perceel moet je
opruimen, want op een verharde ondergrond
kunnen ze gevaarlijk glad worden.

Zieke bomen zijn ook
waardevol
Wist je dat een verhouding van 50% dood en
50% levend hout in een bos ideaal is voor
de biodiversiteit? Zieke en dode bomen zijn
dus ook belangrijk. Schotenaren die in een
bosrijke omgeving wonen, waarvan de bomen
geen bedreiging vormen voor bezoekers of
omliggende huizen, hoeven hiervoor niet zo
nodig een deskundige in de tuin te halen.
Is er geen gevaar? Laat dan de natuur maar
zijn werk doen.
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De bib is er binnenkort nóg meer voor jou
Maar eerst doen we de boeken even toe. Deze week stapt onze bibliotheek over naar een nieuw bibliotheeksysteem.
Om de overschakeling vlot te laten verlopen, sluiten we even de deuren. Daarna staan we nog meer dan ooit voor
jou klaar: met uitgebreidere openingsuren, goedkopere reservatiekosten en een gloednieuw UiTPUNT.

Nieuw bibliotheeksysteem
Op woensdag 6 oktober 2021 sluiten zowel
de Braembib als het filiaal Deuzeld voor
twee weken. Achter de schermen wordt er
dan gewerkt aan de overstap naar een nieuw
bibliotheeksysteem, dat een deel van de
uitgebreidere dienstverlening mogelijk maakt.
Bibliotheken in heel Vlaanderen stappen
stelselmatig over op hetzelfde systeem.
Wie materialen uitgeleend heeft, hoeft zich
geen zorgen te maken. De uitleentermijn wordt
automatisch verlengd, waardoor je geen boete
zal ontvangen. Belangrijk om te weten: ook de
inleverbus is tijdens de sluitingsperiode niet
bruikbaar. Je houdt je materialen dus bij tot
wanneer de bib weer heropent.

E-boekenplatform
Toch leeskriebels tijdens de sluiting? Het
e-boekenplatform blijft wel bereikbaar. Je
leest de e-boeken gewoon op je computer,
via de app op je tablet of smartphone of via
courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio
(geen Kindle). Alle informatie over de e-boeken
vind je via deze link: schoten.bibliotheek.
be/e-boeken. Via deze link kan je doorklikken
naar het platform om e-boeken te lenen.

Nieuwe openingsuren

Na de overstap

Materialen reserveren

Op 21 oktober 2021 heropent de bib, met
nieuwe en ruimere openingsuren. Zo kan
je voortaan op zaterdag een uurtje langer
slapen, want zowel de Braembib als het
bibfiliaal Deuzeld zijn dan voortaan open
tot 13 uur. Een compleet overzicht van de
nieuwe openingsuren vind je in het schema
op deze pagina.

Dankzij het nieuwe bibliotheeksysteem wordt
de kostprijs van een online reservatie verlaagd
van 1 euro naar 0,50 euro. Nieuw is ook dat
je voortaan beschikbare werken zal kunnen
reserveren, en transport tussen bibfiliaal
Deuzeld en de hoofdbib mogelijk wordt. Bij je
reservatie zal je voortaan kunnen kiezen op
welke locatie je je materialen komt afhalen.
Ook terugbrengen kan dan in beide filialen.

We lanceren in de Braembib een nieuw
concept: de ‘doe-het-zelfbib’: de bibliotheek
is open, maar met beperkte dienstverlening.
Je kan tijdens de doe-het-zelfuren alles doen
waar geen hulp voor nodig is: zelfstandig
uitlenen, zelfstandig inleveren, de computer
gebruiken, printen en betalen, reservaties
afhalen, koffie drinken…
Jezelf inschrijven, hulp krijgen bij de computer
of bij het zoeken en uitlenen van materialen
en vragen stellen over boetes en lidmaatschap
kan enkel tijdens de gewone openingsuren
(‘bib met service’).
Het filiaal Deuzeld zal vanaf 21 oktober
2021 ook ruimer geopend zijn: je kan er
dan bijkomend terecht op maandag- en
woensdagnamiddag.
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Nieuw: UiTPUNT
Het uitbreiden van de openingsuren wordt
mee mogelijk gemaakt door de verhuis van
de vrijtijdsbalie naar de Braembib. Deze vindt
daar als ‘UiTPUNT’ nieuw onderdak. Je kan er
terecht voor het aankopen van de UiTPAS, om
jezelf in te schrijven voor een activiteit, tickets
te kopen, voor verschillende toeristische
brochures en folders... De balie in De Kaekelaar
zal enkel nog geopend zijn een uurtje voor
activiteiten van het cultuurcentrum. Dit voor
het ophalen van tickets, laatste vragen over
een activiteit en het bijbestellen van tickets.

Schoten.bibliotheek.be
bibliotheek@schoten.be
03 680 17 10 (Niet tijdens de sluiting)
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Chocoladecakeje of chocolade-cakeje?
Taalliefhebbers, opgelet! Voor het derde jaar daagt de bib je uit om mee te
spelen met De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden. Een ludiek, laagdrempelig taalspel voor iedereen die van Nederlands en taalraadsels houdt.
De Schrijfwijzen wordt op vrijdag 8 oktober
2021 – niet toevallig tijdens de Week van het
Nederlands – gespeeld in bibliotheken over
heel Vlaanderen en Brussel. Het spel start
om 20 uur en telt twee delen: een traditioneel
dictee en een ronde met meerkeuzevragen.
De winnaar van de lokale wedstrijd gaat aan
de haal met een exclusief cadeau en mag
deelnemen aan de grote finale in Brussel op
23 oktober 2021.

Doe mee
Inschrijven is gratis en kan via bibliotheek@
schoten.be, 03 680 17 10 en via de Facebookpagina van de bib. Wij zorgen voor een fijne
sfeer met een hapje, drankje en een streepje
muziek na afloop.

Oefenen
Eerst nog wat oefenen? Op deschrijfwijzen.
be/testjespelling kan je aan de slag met
oefendictees en een cursus ‘foutloos spellen’.
De ideale opwarmer!

Schotense auteurs doen boekje open
De boekenbeurs in Antwerpen is niet meer. Gelukkig kan de Schotenaar wel
nog rekenen op de tweejaarlijkse Schotense boekenbeurs, boordevol lokaal
talent. Kom het zelf ontdekken op vrijdag 3 december 2021!
Na twee zeer geslaagde edities in 2017 en
2019 is het alweer tijd voor de derde 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.
Kortom, voor ieder wat wils.

Op 3 december tussen 19 en 22 uur kan je
hun oeuvre ontdekken en kennismaken met
de creatieve Schotenaar achter het werk. Of
koop meteen boeken en illustraties en laat ze
signeren! Daarnaast kan je ook lezingen meepikken over een stukje vergeten Schotense
geschiedenis, rugpreventie en succesvol
samenwerken. 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 talent te bieden heeft.

Facebookvedette
Het volledige programma van de Boekenbeurs kan je vinden op de website van
de bib, maar Facebookvedette ‘Poop van
de dag’ is alvast van de partij voor een
gastoptreden. Daarnaast is deze editie van
de Schotense boekenbeurs ook zeker de
moeite voor poëzieliefhebbers en kinderen.
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De bib verkoopt!
Vind jij het ook zo jammer dat je bibliotheekboeken altijd moet teruggeven? Dan
is de boekenverkoop van de Braembib dé
oplossing: voor een zacht prijsje kun je
afgevoerde boeken, tijdschriften, cd’s en
dvd’s toevoegen aan je eigen collectie.
Op zaterdag 6 en zondag 7 november 2021
van 10 tot 17 uur organiseert de Braembib
een grote verkoop. Om zoveel mogelijk
materialen tegelijk te kunnen uitstallen en
de bezoekers voldoende bewegingsruimte
te gunnen, vindt de verkoop niet plaats
in de bibliotheek zelf, maar vlakbij in het
Dienstencentrum ’t Dorp.

Verborgen schatten
De toegang tot de verkoop is gratis. Eén boek
kost 0,75 euro en voor vijf boeken betaal je 3
euro. Het maakt niet uit of je fictie, non-fictie,
volwassenen- of jeugdboeken koopt en je
mag ze ook naar hartenlust combineren. Tijdschriften gaan de deur uit aan 0,15 euro per
nummer en 0,60 euro voor vijf edities. Dvd’s
komen op 1,25 euro per stuk en 5 euro voor
vijf. Je kunt cash betalen of met bancontact.
Nog handig om weten: het aanbod wordt
constant aangevuld. Kom dus gerust beide
dagen snuisteren om je kansen op verborgen
schatten te vergroten. Verder worden de materialen niet in alfabetische volgorde opgesteld. Het is dus niet mogelijk om heel gericht
op zoek te gaan. Laat je lekker verrassen!

Permanente verkoop
Al andere plannen op 6 en 7 november?
Dan kan je altijd je kans wagen bij de
permanente boekenverkoop. Die vind je op
het gelijkvloers van de Braembib, tussen het
Taalpunt en de groteletterboeken.

Praktisch
Boekenverkoop
LDC ’t Dorp, Jozef Van Craenstraat 1
Hou rekening met de geldende coronamaatregelen.
bibliotheek@schoten.be - 03 680 17 10
PS: Tijdens de boekenbeurs val je misschien
wel in de prijzen. Handelaarsvereniging Geniet
van Schoten verstopte maar liefst 11 cadeaubonnen tussen boeken van lokale auteurs.

schoten.bibliotheek.be
bibliotheek@schoten.be - 03 680 17 10
www.facebook.com/bibliotheekschoten
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Binnenkort weer wandelen over het water
Omdat de sluisovergangen over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten omwille
van veiligheidsredenen niet langer gebruikt mogen worden door zwakke weggebruikers, bouwt het Schotense gemeentebestuur zowel ter hoogte van sluis
6 als sluis 8 een voetgangersbrug voorzien van fietsgoten. De ontwerpen zijn
klaar, en de plaatsing is voorzien voor het einde van dit jaar.
De Vlaamse Waterweg nv automatiseert
momenteel de bediening van de sluizen over
het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Dat
heeft als voordeel dat deze sluizen vanop
afstand aangestuurd kunnen worden, zonder
dat er plaatselijk nog een sluiswachter
aanwezig moet zijn. Het nadeel is echter dat
hierdoor de veiligheid van voetgangers bij
het openen van de sluisdeuren niet langer
gegarandeerd is. De Vlaamse Waterweg nv
besloot daarom om de sluizen af te sluiten.
Hierdoor moeten zwakke weggebruikers
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in Schoten ter hoogte van sluis 6 en sluis 8
een grote omweg maken om het kanaal over
te steken.

Fiets- en
voetgangersbruggen
Aan die omweg komt binnenkort een einde.
Het gemeentebestuur maakte 300.000 euro
budget vrij om op deze twee locaties een
voetgangersbrug met fietsgoot te plaatsen.
Zo lopen de Schotenaren binnenkort weer

letterlijk over het water! Vooral voor de wijken
Sas 6 en Koningshof zullen de nieuwe bruggen
een belangrijke troef worden.
Het gemeentebestuur financiert de bruggen,
De Vlaamse Waterweg nv stelt de gronden ter
beschikking en voert enkele lokale aanpassingswerken uit.

Fris ontwerp
Beide bruggen hebben een fris en esthetisch
aantrekkelijk ontwerp. Voor de uitwerking deed
het gemeentebestuur beroep op het gerenommeerde, internationale bureau Ney + Partners.
Zij zijn onder andere het creatieve brein achter
de bruggen over het Albertkanaal en de veel
gefotografeerde voetgangersbrug aan Park
Spoor Noord.
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Signalisatievergunningen voortaan bij
aanvraag te betalen
Wie een deel van het openbaar domein wil innemen, moet daarvoor verplicht
een parkeerverbod of ‘signalisatievergunning’ aanvragen. Die vergunning is
vanaf de vijfde dag betalend. Dankzij ons geautomatiseerd systeem, verloopt
het betalingsproces nu veel gemakkelijker. Maar hoe zit dat nu weer, een
parkeerverbod aanvragen?
Ga je verhuizen, verbouwen of verwacht je een
grote levering? Dan wil je graag voor je deur
kunnen parkeren of een container kunnen
plaatsen. Om dat zonder problemen te kunnen
doen, is het nodig een parkeerverbod aan te
vragen. Zo heb jij voldoende ruimte vrij om je
wagen of bouwmaterialen op een deel van het
voetpad, fietspad, berm, parkeerstrook of zelfs
de rijbaan te plaatsen.

Verplicht

Wil je het openbaar domein innemen, dan is
een vergunning altijd verplicht. Zowel politie
als gemeenschapswachten controleren hierop.
Onthoud dat een boete altijd duurder is dan de
vergunning zelf!

Wanneer en hoe aanvragen

De aanvraag voor een parkeerverbod of inname
van het openbaar domein verloopt digitaal. Via
www.schoten.be/parkeerverbod word je naar
de online toepassing ‘Eagle’ geleid. Eagle werkt
het best via Google Chrome.
Tip: maak een account aan. Zo kan je de status
van je aanvraag opvolgen en gemakkelijk je
aanvraag verlengen.
Een parkeerverbod of inname openbaar
domein vraag je tijdig aan. Aanvragen die te laat
komen worden geweigerd. Spoedprocedures
zijn niet mogelijk. We maken een onderscheid
in de aanvraagtermijnen voor innames met
weinig hinder en innames met verkeershinder.
Innames met weinig hinder, zoals een parkeerverbod voor een verhuiswagen, levering,
container op een parkeerstrook, stelling op
het voetpad… Kortom: alle innames van
het openbaar domein zonder hinder voor het
verkeer. Deze aanvragen doe je minstens vijf
werkdagen op voorhand.
Innames met verkeershinder, zoals het
plaatsen van een bouwkraan, inrichten van
een bouwwerf, het tijdelijk afsluiten van een
straat… vraag je minstens twintig werkdagen
op voorhand aan. Bij deze aanvraag voeg je
ook een duidelijke schets, signalisatieplan,
werfinrichtingsplan en/of omleidingsplan
toe. Als je buren en medestraatbewoners
hinder zullen ondervinden, voeg je ook een
bewonersbrief toe.

Wat kost het?
Enkel als je het openbaar domein langer dan
vier dagen inneemt, moet je een belasting
betalen. Het startbedrag is 25 euro. Per extra
dag kost de vergunning 0,20 euro per vierkante
meter oppervlakte die je inneemt van het openbaar domein, met een minimum van 3 euro.
Moet er omwille van jouw inname een
verkeersomleiding ingelegd worden, dan
betaal je 100 euro bovenop de prijs van de
effectieve inname.

Betaling

Is je vergunning betalend, dan moet je deze
voortaan vooraf betalen. Je krijgt dus bij een
positief beoordeelde aanvraag automatisch
een betaalverzoek via mail. Via de betaallink
kan je snel en gemakkelijk rechtstreeks online
betalen. Eens betaald zal de vergunning automatisch in je mailbox belanden. Gemakkelijk!

Ik heb de vergunning. Wat nu?

Parkeerverbodsborden plaats je minstens
36 uur op voorhand. De nummerplaten van
auto’s die er geparkeerd staan moet je uiterlijk
24 uur voor aanvang van het parkeerverbod
doorgeven. Dat doe je via de link in je
bevestigingsmail. Ook als er geen wagens
staan, moet je dit doorgeven. Zonder deze
informatie kan de politie niet optreden als er
toch voertuigen staan op het moment dat je
de openbare ruimte nodig hebt. Staan er toch
voertuigen geparkeerd op het moment dat het
verbod geldig is, dan kan je de lokale politie
verwittigen via 03 680 12 70. Zij komen dan
ter plaatse.
Het is jouw verantwoordelijkheid als aanvrager
dat de parkeerverbodsborden tijdens de hele
looptijd van de vergunning op de correcte
plaats staan, en zijn uitgerust met de juiste
onderborden waarop datum en uren vermeld
staan.

Waar kan ik parkeerverbodsborden krijgen?

Gemeente Schoten leent geen parkeerverbodsborden, signalisatie- of verkeersborden en
werfmateriaal uit. Deze koop of huur je bij gespecialiseerde firma’s of signalisatiebedrijven.
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Vroeger stopzetten

Ben je vroeger dan verwacht klaar en wil je
je vergunning eerder opheffen? Dan breng je
de dienst Mobiliteit via mail op de hoogte voor
aanvang van de stopzetting. Zij brengen dan
indien nodig het bedrag in mindering.

Verlengen

Het omgekeerde kan natuurlijk ook: je hebt iets
meer tijd nodig en wil daarom je parkeerverbod
verlengen. Dat kan, maar je vraagt je verlenging
minstens 5 werkdagen voor het einde van de
lopende vergunning aan. Je krijgt opnieuw een
betaallink voordat je de verlenging ontvangt.

Wat met straatfeesten en
evenementen?

Denk je al aan een kerstdrink of nieuwjaarsborrel met je buurtbewoners, en wil je daarvoor
de straat afsluiten? Die aanvraag doe je
minstens zes weken op voorhand via het
evenementenloket.
Grote evenementen die een impact hebben
op verkeer en de logistiek van gemeentelijke
diensten moeten minstens zes maanden op
voorhand aangevraagd worden via het evenementenloket.
Dienst mobiliteit
mobiliteit@schoten.be - 03 680 29 06
www.schoten.be/parkeerverbod
Dienst evenementen
evenementen@schoten.be - 03 680 23 54
www.schoten.be/evenementenloket
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Seizoen van troost
Naast de ‘knaldrang’ en de heropstart van verschillende activiteiten, ervaren ook veel mensen extra nood aan
ruimte voor stilte of een gesprek, voor rouw en troost. Ze hebben het moeilijk gehad in de afgelopen periode,
maakten een verlies mee of hebben alles uit zichzelf gehaald om anderen bij te staan. Ook daar willen wij dit najaar
samen bij stilstaan. Onder de noemer ‘seizoen van troost’ bundelen we activiteiten rond dit thema, activiteiten
die kunnen ondersteunen of die op zich misschien troost kunnen bieden.
Het volledige aanbod vind je op www.
schoten.be/troost, maar we geven hier graag
al een kleine selectie.

Troostbankenwandeling
Sinds kort vind je op vier rustige locaties in
Schoten troostbanken:
• op de begraafplaats
• in het gemeentepark
• aan campus Kajee (A. Nahonlei)
• op het pleintje naast de Heilig-Hartkerk in
de Deuzeldlaan
Het zijn plekken om even stil te staan bij het
leven en te mijmeren over verlies of tegenslag, of om fijne herinneringen op te halen.
Via het online participatieplatform denkmee.
schoten.be gingen we samen met jullie op
zoek naar passende tekstfragmenten om
de troostbanken nog aantrekkelijker te
maken. De teksten laten we graveren in een
cortenstaal plaat die we binnenkort bij de
troostbanken plaatsen. Uit meer dan 100
inzendingen werden vier fragmenten gekozen.
• Jij zit bewaard in mijn altijd zoals een
gedicht gekerfd in een bank. (Astrid Van Wal)
• Hoor hoe stil het is en vind wat troost voor
je gemis. (Veerle Herbosch)
• Even zat ik hier in stille gedachten tot het
verdriet mij een beetje verliet. (Monique
Illes)
• Voel je gedragen, voel je geborgen. De wind
verwaait hier jouw zorgen. (Els Peeters)
We nemen je mee op wandel door Schoten via
vier laagdrempelige wandelingen. Elke wandeling passeert de vier troostbanken waarbij er
wordt stilgestaan bij het thema geestelijke
gezondheid aan de hand van ‘bankhangers’.
Op de bankhangers staan vragen om samen
over in gesprek te gaan. Zo beleef je letterlijk
een bank-contact.
Bij elke bank vind je ook een QR-code die
linkt naar meer info. Lees je de info liever op
papier? Je kan deze tot en met 10 oktober
2021 ook afhalen in het gemeentehuis of in
lokaal dienstencentrum ’t Dorp.
Meer info:
gezondheidsconsulent Laura Kerkhofs, 03
680 07 84, laura.kerkhofs@schoten.be
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Soep met babbeltjes
Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober kan je op
elke troostbankenwandeling terecht voor ‘soep
met babbeltjes’. Aan het einde van de wandeling krijg je een gratis tas soep aangeboden.
Reserveren is niet verplicht, maar verzekert
je wel van een tasje soep.
Meer info en reserveren:
gezondheidsconsulent Laura Kerkhofs,
03 680 07 84, laura.kerkhofs@schoten.be
of www.schoten.be/geestelijke-gezondheid.

Wereldlichtjesdag
Op 12 december 2021 neemt ook Schoten
weer deel aan de Wereldlichtjesdag, ook
wel de dag van het overleden kind genoemd.
Wereldwijd komen die dag mensen samen
en steken ze om 19 uur een lichtje aan om
overleden kinderen te herdenken. Door de
verschillende tijdzones in de wereld ontstaat
hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een
beetje lichter wordt voor de mensen die hun
kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.
In Schoten brengen we een stil bezoek met
lichtjes op de gemeentelijke begraafplaats.
Daarna is er een concert van Boho Strings in de
Sint-Cordulakerk. Met ‘In Deep Silence’ brengt
het strijkorkest Boho Strings reflecties over
leven en dood met werk van Wim Hendrickx
naast dat van componisten Strauss, Beethoven
en Serksnyte.
Wereldlichtjesdag: zondag 12 december,
19 uur – ingang begraafplaats (Hendrick
Consciencestraat 2). Iedereen is welkom.
Breng je eigen lichtje mee. Meer informatie:
Huis van het Kind: 04 99 92 62 36 of
huisvanhetkind@schoten.be
Concert Boho Strings: 17 uur, Sint-Cordulakerk, gratis. Meer informatie via cultuurdienst@schoten.be.

Voor Loes
We staan ook stil bij het overlijden van het
jonge meisje Loes dat veel mensen – in
Schoten en ver daarbuiten – beroerd heeft.
Het hele land werd versierd met eenhoorns

en een golf van medeleven overspoelde
onze gemeente. Uit dankbaarheid voor dat
meeleven, en natuurlijk ook voor Loes, maakte
papa André met bevriende muzikanten een
CD: ‘Voor Loes’. Het album wordt in december
live voorgesteld tijdens twee concerten in De
Kaekelaar.
Zaterdag 18 december 2021 om 14 en 20 uur
in cultuurcentrum De Kaekelaar
Tickets: 10 euro.
Meer informatie op www.ccschoten.be.

Lezing suïcidepreventie
In LDC Cogelshof kan je een lezing bijwonen
rond suïcidepreventie. Een medewerker van
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De
Pont zal in deze uiteenzetting verschillende
aspecten aan bod laten komen die relevant
zijn voor naastbetrokkenen. Hoe krijg je inzicht
in motieven voor suïcidaal gedrag? Welke signalen zijn te herkennen? Hoe ga je in gesprek
met een persoon met suïcidale gedachten?
Dinsdag 5 oktober om 19.30 uur in LDC
Cogelshof (Deuzeldlaan 53) - Gratis
Meer informatie en inschrijven:
www.schoten.be/geestelijkegezondheid
info@similes.be

Lezing rouwprocessen
LDC ’t Dorp organiseert een lezing over ‘Inzicht
in rouw en rouwprocessen’. Verdriet vraagt
veel aandacht en zorg. Het is een aanpassingsproces van onbeperkte tijd, want na
een overlijden is een heel leven veranderd.
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De lezing wordt gegeven door Contempo,
een organisatie voor mensen die hun partner
verloren. Iedereen is welkom.
Donderdag 4 november om 19.30 uur in LDC
’t Dorp (Jozef Van Craenstraat 1) - Gratis
Meer informatie en inschrijven:
ldcdorp@schoten.be of 03 680 07 77.

Meer troostende voorstellingen van
Cultuurcentrum Schoten
Troost bieden kan allerlei verschillende vormen aannemen.
Film, muziek of theater: ook het cultuurcentrum biedt tijdens
het ‘seizoen van troost’ enkele gepaste voorstellingen aan.
Tickets en meer info via 03 680 23 40 of www.ccschoten.be.

Het Uur Blauw - theater
Hoe ga je om met verlies en rouw als je
afgesneden bent van je naasten, als nabijheid
geen optie is? Johan Terryn verloor zijn vader
midden in de eerste lockdown. Het rouwen en
delen van verdriet werd sterk beperkt door de
omstandigheden. Hij gebruikte dan maar zijn
column op de radio om zijn rouwboodschap
te delen. Vele luisteraars deelden via mail hun
eigen verhaal over het gebrek aan nabijheid
bij het afscheid. Dat werd het begin van de
podcast ‘Het Uur Blauw’: twaalf wandelingen
met mensen die een dierbare verloren. Het
dertiende verhaal vertelt Johan op het podium:
hoe hij zich herkende in de verhalen van
anderen en zo de eerste maanden van zijn
eigen rouwproces vorm gaf. Fragmenten uit
de podcast vormen een leidraad.
Een unieke vertelling over rouwen in bijzondere tijden, over afscheid zonder nabijheid
op zondag 30 januari 2022 om 14 uur in
cultuurcentrum De Kaekelaar.
Tickets en info: www.ccschoten.be.

All of us - film

Huisvrouw Cathy is terminaal ziek en komt
terecht in een zelfhulpgroep geleid door
therapeute Els, die in volle midlifecrisis zit.
Een film over het leven, liefde en loslaten maar
met hoop, humor en helden. Te bekijken op
dinsdag 16 november 2021 om 14 uur en 20
uur in cultuurcentrum De Kaekelaar.

naar de onze brengen en dat zwarte zwanen
net het omgekeerde doen, maar dan met zielen
van de doden. En wist je dat zwanen voor
ze sterven plots heel mooi kunnen zingen?
Schrijver Nico Boon maakt een heel nieuw
verhaal met alles wat hij over zwanen weet
en acteur Tom Struyf vertelt. Op het podium
staan negen zwanen: jongens en meisjes die
het verhaal van een prachtige zwanenzang
voorzien. Een voorstelling geschikt voor
kinderen vanaf zeven jaar op zondag 23 januari
2022 om 15 uur in De Kaekelaar.

Lili Grace - muziek

Hoe verwerk je het verlies van iemand
die niet dood is? Zussen Dienne en Nelle
Bogaerts zetten een tragische gebeurtenis
hun leven – het verkeersongeval van hun
broer – om in muziek. Met hun alter ego
‘Lili Grace’ brengen ze hun diep persoonlijke
debuutalbum ‘Silhouette’. Wonderlijke emoties
op donderdag 20 januari 2022 om 20 uur in
het Kasteel van Schoten.

Zwanen - muziektheater (+7)

Over zwanen worden de wildste dingen verteld.
Dat het betoverde meisjes zijn. Dat witte
zwanen nieuwe baby’s van een andere wereld

“We zijn troost-onkundig geworden”
We leren nergens hoe we moeten of kunnen rouwen. Bijgevolg zijn we ook beetje onwennig wanneer we iemand
moeten troosten. Schotenaar Bart Verschueren van Plan B leert in zijn Rouwatelier zowel rouwenden als mensen
die iemand in verdriet kennen wat ze wel of niet kunnen zeggen en doen. In essentie komt het volgens hem alvast
hierop neer: “Iemand in verdriet zit niet op een theorie of goede raad te wachten. Hij of zij wil dat je luistert.”
Naar aanleiding van ‘het seizoen van troost’
deelt rouwcoach Bart alvast enkele tips
waarmee je rekening kan houden.

Gedeelde smart is halve smart

“Het klinkt cliché, maar het klopt wel degelijk:
gedeelde smart is halve smart. Verdriet dat je
alleen draagt, weegt veel zwaarder. Verdriet
dat je kan delen, maakt de pijn draaglijker”,
tipt de rouwcoach.
“Opgelet: dat betekent niet dat je over jouw
eigen verlies moet vertellen, hoewel het menselijk is om dat te willen delen. De rouwende
kan jouw verdriet er niet nog eens bovenop
hebben. Wat we bedoelen met ‘gedeelde
smart is halve smart’, is dat de rouwende
zijn verdriet deelt naar zijn naasten. En niet
omgekeerd.”

‘Ik weet hoe jij je voelt’

“Nee, dat weet je niet”, waarschuwt Bart. “Ga
niet vergelijken. Ieders rouwproces is zo uniek
als een vingerafdruk. Het is gewoon telkens
anders. Hier geldt het NIVEA-principe: Niet
Invullen Voor Een Ander. Informeer in de plaats
daarvan naar de gevoelens van de rouwende,
en projecteer vooral niet je eigen verdriet.”

‘Hij is op een betere plek nu’

“Let op met deze uitspraak en ook met ‘het
is maar beter zo’. Vaak ziet de rouwende
dat helemaal anders. We willen dat graag
geloven, omdat dat het verlies gemakkelijker
te aanvaarden maakt. Het is mooi als je dat
voor jezelf gelooft, maar ga het niet invullen
voor een ander. Het biedt namelijk geen troost:
de rouwende had de overledene liever nog bij
zich gehad.”
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Bied niet alleen hulp aan,
geef ze ook

“Je hulp vrijblijvend aanbieden is soms niet
genoeg”, weet Bart. “Schaamte en schuldgevoel zijn heel normaal bij het rouwproces, maar
zorgen er vaak voor dat de nabestaande niet
snel zelf de stap zal zetten om de hulpvraag
te stellen. We denken immers nogal snel dat
we iemand tot last zijn.”
“Vraag dus niet: kan ik iets voor je doen?
Maar breng een pot soep, doe de afwas, maai
het gras of doe de boodschappen. Welke
praktische hulp iemand kan gebruiken is voor
iedereen in elke situatie anders. Wees daar
creatief en alert in, en probeer uit te vissen
wat helpend is en wat niet.”
Plan B - Verdrietondersteuning
www.jouwplanb.com - bart@jouwplanb.com
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Proef van de donkerste nacht van het jaar

Nacht van de Duisternis breidt uit!
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we opnieuw de Nacht van
de Duisternis. Dan doven we de (klemtoon)verlichting en kunnen Schotenaren
genieten van de rust en de gezelligheid van een pikdonkere nacht. En bij onze
lokale horecazaken kan je dat weekend proeven van een gezellig diner bij
kaarslicht. Zo zetten we op een gezellige manier tóch een serieus topic op de
agenda: lichtvervuiling.

Nacht van de Duisternis

PROEF DE DONKERSTE NACHT VAN HET JAAR

Wat kan jij doen?
Lichtvervuiling mee bestrijden? De spelregels zijn simpel! Verlicht alleen wanneer
nodig, waar nodig en zoveel als nodig. Stel
jezelf volgende vragen:
• Is de verlichting echt nodig?
• Moet de verlichting de volledige nacht
branden? Of kan verlichting met een
bewegingssensor ook?
• Is het nodig dat de verlichting op volle
sterkte brandt? Of kan ze ook gedimd
worden?
Nog een bijkomende tip: verlicht omlaag, en
niet naar de hemel.

Vleermuisverlichting

8 EN 9 OKTOBER 2021

Onze gemeente schakelt systematisch over
naar energiezuinige en duurzame ledverlichting. Het grote voordeel van ledverlichting is dat
we deze ’s nachts kunnen dimmen. In vleermuiszones (denk maar aan de omgeving van
het gemeentepark en de Papenaardekenstraat)
kiezen we voor amberkleurige ledverlichting.
Vleermuizen zijn namelijk heel gevoelig voor
blauw en ultraviolet licht en worden erdoor
verblind. Van de amberkleurige verlichting
ondervindt dit nachtdier veel minder hinder.

Nacht van de Duisternis XL
Na het grote succes van vorig jaar wordt er in
de Schotense horeca opnieuw het ‘diner bij
kaarslicht’ georganiseerd, en dat voor maar
liefst twee avonden. Deelnemende restaurants
doven hun zaalverlichting en zetten in plaats
daarvan gezellige kaarsen op tafel.
Deelnemende horecazaken:
www.schoten.be/nachtvandeduisternis.

WIJ DOEN MEE!
VOOR ALLE ACTIVITEITEN:
WWW. SCHOTEN.BE/NACHTVANDEDUISTERNIS
V.U. WALTER B RAT, VERBERTSTRAAT 3, 2900 S CHOTEN

Wat is lichtvervuiling?
Er wordt te veel en verkeerd verlicht. Denk
maar aan nachtelijke verlichting op gebouwen,
verkeerd afgestelde verlichting of lampen
die omhoog in plaats van naar de grond
schijnen. Dit leidt niet alleen tot slaapgebrek
en gezondheidsproblemen, maar ook het
bioritme van planten en dieren wordt hierdoor
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verstoord. Trekvogels, bijvoorbeeld, vliegen
’s nachts. Ze geraken afgeleid door het licht
en vliegen verloren. En wist je trouwens dat
sommige planten de duisternis nodig hebben
voor een goede groei? Een voorbeeld daarvan
is hop. Denk daar maar eens aan bij je volgend
biertje op een felverlicht terras! Bovendien is
het nutteloos verlichten ook nog eens een
grote en overbodige energiekost.

Doe-het-zelf avondwandeling
in Peerdsbos
Ontdek het sprookjesachtige Peerdsbos in
het donker. Op zaterdag 9 oktober 2021 kan
je tussen 19 uur en 21 uur genieten van een
uitgestippelde wandeling omlijnd met zachte
lichtjes. Achteraf kan je smullen van heerlijke
versgebakken pannenkoeken gemaakt door
de Gezinsbond. En om 19 uur en 19.30 uur
trakteert koor ChoriX op een muzikale noot.
De wandeling is 2,7 kilometer lang en duurt
ongeveer 45 minuten. Volg de zachte lichtjes,
of volg de routebeschrijving die je vindt
op www.schoten.be/nachtvandeduisternis.
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Starters in het kernwinkelgebied krijgen
een duwtje in de rug
Het gemeentebestuur maakt een zaak openen in hartje Schoten nog aantrekkelijker. Handelaars die zich vestigen in ons ‘kernwinkelgebied’ kunnen
hiervoor een subsidie krijgen van maximum 5.000 euro. Hiermee willen we
nieuwe handel, horeca en dienstverleners in het kernwinkelgebied stimuleren,
leegstand tegengaan en de slaagkansen van (nieuwe) ondernemers verhogen.

Nieuwe
gemeentelijke
cadeaubon
Als trotse inwoner van Schoten wil je al
het moois dat onze gemeente te bieden
heeft natuurlijk delen met iedereen. Dat is
dankzij de ‘Geniet van Schoten’-cadeaubon
nu ook mogelijk.

De subsidie is er voor elke uitbater van een
handelszaak met als hoofddoel kleinhandel,
horeca of dienstverlening. Ondernemers
kunnen de subsidie binnen zes maanden na
opening van hun zaak digitaal aanvragen. Na
ontvangst van de subsidie ben je verplicht je
zaak drie jaar open te houden.

De bedragen
De subsidie bedraagt maximum 5.000 euro.
• 3.000 euro voor de opening van je zaak
binnen het kernwinkelgebied
• 2.000 euro extra indien je je zaak vestigt
in een bestaand handelspand dat op het
gemeentelijk leegstandsregister staat.

Kernwinkelgebied
Het kernwinkelgebied is een afgebakende zone
in het centrum van Schoten:
• Paalstraat nummers 2 tot en met 81
• Paalstraat nummers 85 tot en met 101 en
nummers 82 tot en met 104
• Churchilllaan nummers 1 tot en met 17 en
Markt (volledig)

ondernemen@schoten.be / 03 680 33 35
Bekijk alle voorwaarden op www.schoten.be/
subsidie-kernwinkelgebied.
Interesse welke woningen en gebouwen
opgenomen zijn in het leegstandsregister?
Vraag het aan via huisvesting@schoten.be.

De nieuwe gemeentelijke cadeaubon is te
koop in bonnen van 10, 25 en 50 euro en
is te spenderen bij de meerderheid van
de Schotense winkels, horecazaken en
dienstverleners. Een complete lijst vind je
op www.genietvanschoten.be. De ontvanger
van de cadeaubon hoeft het bedrag niet in
één keer op te gebruiken. De Geniet van
Schoten-bon blijft een jaar geldig na aankoop.

Waar te koop
Online via www.genietvanschoten.be. Je
ontvangt de cadeaubon onmiddellijk via email of je kan hem naar je thuis laten sturen.
• Gemeentehuis (Verbertstraat 3)
• Scalini (Paalstraat 63)
• Q8 Villerslei (Villerslei 105)
Handelaars die de Geniet van Schoten-bon
willen aanvaarden, nemen contact op via
info@genietvanschoten.be.

Eén brandweerzone, één reglement
Sinds 1 september is er in de gemeente Schoten en alle 21 andere gemeenten van Brandweer Zone Rand
één brandveiligheidsreglement voor publiek toegankelijke inrichtingen zoals horeca, winkels, jeugdhuizen,
feestzalen… Voordien had elke gemeente een eigen interpretatie van de federale regels. Met het nieuwe
reglement schept de brandweerzone duidelijkheid voor eigenaars, uitbaters en zichzelf.
Met het nieuwe brandveiligheidsreglement
komt ook www.ikcheckmijnzaak.be, een
online zelftest die uitbaters helpt na te
gaan of ze in regel zijn. Ondernemers met
vragen kunnen terecht bij de brandpreventieadviseurs van Brandweer Zone Rand:
03 369 64 20 of via het contactformulier op
www.brandweerzonerand.be.
Zaken die volledig in orde zijn, krijgen het
label ‘brandveilig’.

BRANDVEILIG
2021
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Trots op onze Schotense atleten

“Onwerkelijk om tussen de allerbeste
atleten van de wereld te lopen”
Niet een, niet twee, maar drie Schotenaren stonden in augustus op de Olympische Spelen. Speciaal voor Info
Schoten vertellen zeilster Anouk Geurts en basketbalster Antonia Delaere over deze onvergetelijke ervaring, over
wedstrijden spelen zonder publiek, strategie en het slapen in een kartonnen bed.
Maar de vraag die op ieders lippen brandt: hoe
slaapt zo’n kartonnen bed? “De bedden waren
uitzonderlijk sterk. Je kon er met gemak op
staan zonder dat het in elkaar viel. Het was
eerder de matras die ik vrij hard vond.”

“Het Olympisch dorp was echt magisch”
Antonia Delaere
°1994
Basketbal – Shooting guard
Belgian Cats
7e plaats Olympische Spelen

Voor Belgian Cat Antonia Delaere waren haar
eerste Olympische Spelen dubbel bijzonder,
want haar 25e verjaardag viel middenin de
Spelen. “Dat was heel apart, en maak ik misschien maar een keer in mijn leven mee”, lacht
Antonia. “Mijn ploeg heeft ervoor gezorgd dat
ik een schitterende dag had. Op elk moment
dat ze konden, hebben ze gezongen. In de
eetzaal, op straat in het dorp, in de zaal…
Dat was soms wel wat ongemakkelijk omdat ik

“Supporters kunnen je nog zoveel meer
emoties geven tijdens een wedstrijd”
- Antonia
plots in het middelpunt van de belangstelling
kwam te staan, maar we hebben er ook goed
om gelachen. Anderzijds was er natuurlijk
wel het gemis van familie en vrienden. Maar
dat hebben we in België goed ingehaald”,
knipoogt ze.

Geen publiek
Net zoals bij haar verjaardag moest de
basketbalster ook tijdens de Olympische
wedstrijden haar supporters missen. “We
waren het spelen zonder publiek tijdens het

infoschotenoktober

Info_OKTOBER_2021_006.indd 16

“In het dorp is een enorm grote eetzaal die
24 op 24 uur open is en waar je gerechten
van over de hele wereld kan eten. Er is een
gigantische fitness en je kan er zelfs naar de
kapper of pedicure gaan”, beschrijft ze. “En
uiteraard zijn er de grote Olympische ringen,
waarbij je elke dag een rij ziet staan omdat
iedereen er een foto wil nemen.”

seizoen al een beetje gewend geraakt. Toch
mochten er tijdens het EK plots wel weer
een beperkt aantal supporters de wedstrijd
volgen, en dan merk je toch wel het verschil.
Supporters kunnen je nog zoveel meer emoties
geven tijdens een wedstrijd”, vertelt ze.
“De zaal in Tokio was erg groot, en ik had
op voorhand schrik dat het zeer leeg zou
aanvoelen. Dankzij de aangepaste belichting
– het veld werd verlicht en de tribunes waren
donker - viel het echter veel beter mee dan
verwacht. Toch waren er momenten waarbij ik
me voorstelde hoe zot het zou zijn om voor
Belgische supporters te mogen spelen. Mijn
familie en vrienden waren er van in het begin
van mijn carrière bij, en dan blijft het jammer
dat je deze speciale momenten niet met hen
kan delen.”

Foto’s van sterren
“Het Olympisch dorp is echt magisch”, glundert
Belgian Cat Antonia. “Het is ook echt een dorp,
met verschillende appartementsblokken waar
alle vlaggen uithangen. Vanuit ons appartement keken we uit op het water en de grote
gebouwen van Tokio. We hebben er kunnen
genieten van spectaculaire zonsondergangen.”

“Op voorhand dachten we niet dat we
foto’s zouden vragen van bekende atleten”,
glimlacht Antonia. “Maar als we ze dan in
het echt zagen, konden we ons toch niet
inhouden om een foto te vragen. Na een tijdje
daagden we elkaar uit zoveel mogelijk foto’s
te hebben. Daarnaast is er nog een leuke
traditie op de Spelen, waarbij je pins wisselt
met andere atleten. Hierbij probeerden we
zoveel mogelijk kleinere, onbekendere landen
te pakken te krijgen.”

Nagelbijter tegen Japan
“We wisten dat het een moeilijke match zou
worden tegen Japan, maar geloofden wel heel
erg in onze kansen”, zegt Antonia. “Nadat we in
de eerste helft een kloof hadden dichtgemaakt,
stonden we op het einde van de match zelfs
voor. Als je dan zó nipt verliest, komt het heel
erg hard aan. Zeker omdat het de Olympische
Spelen waren, een kans die we misschien
nooit meer krijgen.”
“Mijn gevoel over onze deelname is dus dubbel.
Enerzijds was het een fantastische ervaring.
Bij momenten voelde het onwerkelijk aan om
tussen de allerbeste atleten van de wereld te
lopen. Al die verschillende atleten zien trainen,
was enorm inspirerend”, glundert ze.
“Anderzijds hebben we een kans gemist om
verder te geraken. De Olympische Spelen zijn
enorm moeilijk om je voor te kwalificeren, en
komen maar om de vier jaar voor. Het verlies
blijft toch een beetje zuur.”

16

6 6
6
23/09/2021 16:43:50

“We zijn met een erg goed
gevoel naar huis gekomen”
- Anouk

Krokodil
“Net omdat onze kwaliﬁcatiewedstrijd zeer lastig was,
vinden we onze prestatie nog mooier en intenser”
Anouk Geurts
°2000
Zeilen – 49er FX
14e plaats Olympische Spelen

Zeilster Anouk Geurts had samen met haar
zeilpartner Isaura oorspronkelijk op de
Olympische Spelen van Parijs 2024 gemikt.
Maar door een straffe prestatie op de kwalificatiewedstrijd in Lanzarote, konden ze al eerder
richting de Olympische Spelen vertrekken.
“Dat hadden we niet verwacht, ook al hadden
we er wel enorm naartoe gewerkt. We wisten
dat de kwalificatiewedstrijd lastig ging zijn,
met veel en vooral moeilijke tegenstanders”,
vertelt Anouk. “Net hierdoor vinden we onze
eigen prestatie nog mooier en intenser.”
Naar eigen zeggen vertrok het zeilduo
‘zonder verwachtingen’ naar Japan. “We zijn
enorm blij met wat we gepresteerd hebben,
en zijn met een erg goed gevoel naar huis
gekomen”, glundert Anouk. “We zijn tevreden
met de wijze waarop we de wedstrijd hebben
aangepakt en hoe we verbeterd zijn doorheen
het evenement. We hebben misschien een
paar steken laten vallen, maar we weten dat
dit een proces is waarin we nog heel veel
moeten leren.”

enoshima
Het zeilen vond niet plaats in Tokio zelf, maar
in Enoshima, zo’n 60 kilometer verderop. “Voor
de zeilers was er een ‘Olympic Sailing Village’
geregeld in een nabijgelegen hotel. Wij zijn dus
ontsnapt aan de kartonnen bedden”, lacht ze.
“Er werd in de pers wel eens gemeld dat
de Japanse bevolking tegen de Olympische
Spelen was, maar daar hebben wij absoluut
niets van gemerkt. Er waren gigantisch veel
vrijwilligers die ons elke dag enthousiast

hielpen en begeleidden. Een heel mooie
ervaring!”

Geen e10-plas
Zeilen op onze Schotense E10-plas, dat gaat
niet. “De snelheid van onze boot ligt te hoog
voor meren of plassen”, zegt Anouk. “Oefenen
doen we op buitenlandse stages, of sinds de
coronacrisis op de Noordzee.”
Als zeilster moet Anouk een absolute topconditie hebben. “Hoe fitter en sterker je
bent, hoe beter je boot door het water glijdt.
Daarom doe ik ook aan loop- en fietstrainingen. Schotenaren kunnen me spotten naast
de vaart of in het bos.”

Genieten als basis
Zeilen wint de laatste jaren aan populariteit.
“Het is in mijn ogen een van de mooiste
sporten die er bestaan”, glimlacht Anouk, en
maakt als echte ambassadeur meteen beginnende zeilers warm: “Je bent in de buitenlucht,
je beschikt enkel over natuurelementen om
je te helpen en er komt heel wat strategie
en techniek bij kijken. Wanneer ik begon met
zeilen was ik eerst niet zo geïnteresseerd in
die zaken, en amuseerde ik me vooral. Ik denk
dat dat de basis is om een sport als deze
te kunnen doen: genieten van elk moment
en ervoor zorgen dat je het altijd leuk en
interessant blijft vinden.”
“Zeilen is een ervaringssport, dus hoe meer
je het doet, hoe sneller je patronen herkent.
Des te sneller zal je beter worden”, tipt ze.
“Dat is het mooie ervan!”
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Zelf is Anouk al van kleins af aan een enorme
waterrat geweest: “Ik ben gewoon graag in het
water of de zee.” Staat ze er dan nooit bij stil
wat voor enge beesten er onder haar in het
water zwemmen? “Nee hoor, wanneer ik aan
het zeilen ben, ben ik gefocust op andere
zaken. Al blijft de Worldcup in Miami mij wel
bij”, lacht ze. “Daar lag er soms een krokodil
naast de plek waar we onze boten in het
water konden leggen. Dat was wel schrikken!”

Op naar Parijs
“Parijs 2024 is en blijft ons hoofddoel”, zegt
de zeilster resoluut. “Dat wordt ons absolute
piekevenement en we gaan er alles aan doen
om daar op ons best te staan. Ik heb er alvast
alle vertrouwen in.”

nieuw op de
Olympisch Spelen:
3x3 basketbal
Het 3x3 basketbal was een van de nieuwe
disciplines op de Olympische Spelen dit
jaar. Het wordt, zoals de naam al doet
vermoeden, gespeeld door twee teams van
drie spelers.
De wedstrijden spelen zich af op een half
basketbalveld. Verder zijn er nog een paar
afwijkende regels ten opzichte van het
traditionele basketbal, onder andere heeft de
officiële bal het gewicht van een mannenbal
maar het formaat van een vrouwenbal, duren
de wedstijden 10 minuten of net zolang tot
een team 21 punten heeft behaald en is er
geen driepuntslijn maar een tweepuntslijn.
Schotenaar Rafael Bogaerts stond met
zijn team 3x3 Lions ook op de afgelopen
Olympische Spelen en behaalde daar een
knappe vierde plaats. Onze redactie kon
Rafael wegens zijn drukke wedstrijdschema
helaas niet bereiken voor een interview.
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[ academie ]

Kunst verbindt Academie en TEJO

Het benefietconcert is terug!
Academie Schoten wil zich niet enkel om de artistieke ontwikkeling van jongeren
bekommeren, maar ook om hun sociale ontwikkeling. Daarom organiseren ze
dit jaar hun befaamde benefietconcert voor hulpverleningsorganisatie TEJO. “Na
een jaar vol onverwachte kosten door corona, is alle steun meer dan welkom”,
vertelt Katrien van TEJO.
TEJO – of: Therapeuten voor JOngeren – biedt
in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische
hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20
jaar. De hulp is kortdurend, quasi-onmiddellijk,
anoniem en gratis en gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. TEJO
wil jongeren helpen in de beginfase van het
probleem. Jongeren kunnen bij TEJO terecht
om te praten over allerlei moeilijkheden die ze
ervaren tijdens het opgroeien, van identiteitsontwikkeling tot sociale of communicatieve
problemen en angst, stress of somberheid.
Ook jongeren met verwerkingsproblemen en
rouw kunnen bij TEJO terecht.

Lange wachtlijsten
“Oorspronkelijk werd TEJO opgericht als
antwoord op de lange wachtlijsten in de jeugdhulpverlening”, vertelt Katrien, coördinator bij
TEJO. “Eigenlijk was het een tijdelijke oplossing,
maar de lange wachtlijsten in de geestelijke
gezondheidszorg blijven aanhouden. We merken dat we daardoor alsmaar meer ingebed
geraken in het hulpverleningsaanbod. Jongeren vinden intussen goed de weg naar TEJO.”

Inkomsten
TEJO biedt gratis hulp aan jongeren. Als
burgerinitiatief ontvangen ze geen subsidies
van de federale of Vlaamse overheid. “Onze
werking wordt vooral gefinancierd door giften,
bijvoorbeeld door mensen die een vrijwillige
bijdrage storten. In het verleden waren dat
vaak acties in het kader van de Warmste
Week, maar even goed ook leerlingen die de
opbrengst van hun geïntegreerde proef aan
TEJO schenken”, legt Katrien uit. “Verder mogen
wij ook rekenen op jaarlijkse bijdragen van de
gemeenten waar we een TEJO-huis (dichtbij)
hebben. En gelukkig kunnen we het TEJO-huis
op de Churchilllaan ook aan een relatief
lage prijs huren van gemeente Schoten. De
commerciële marktprijzen betalen, dat zou
niet lukken.”

rapeutische materialen een grote kostenpost.
Denk bijvoorbeeld maar aan zandspeltherapie:
zo’n koffertje kost al snel een paar honderd
euro. Ook de bijkomende opleidingen van onze
therapeuten kosten geld.”

Coronakosten
Bovenop de normale werkingskosten kwamen
er vorig jaar nog een hoop extra kosten omwille
van het coronavirus bij. “Plots moesten we
investeren in plexischermen, handgels en
mondmaskers. Een onverwachte kost die
we niet begroot hadden”, zucht Katrien. “Het
benefietconcert van de Academie komt dus
op een welkom moment.”

Kunst als toegangspoort
De Academie en TEJO hebben misschien wel
meer met elkaar gemeen dan ze dachten.
Kunst, zoals knutselen of schilderen, wordt
door TEJO regelmatig ingezet binnen de
therapie. “Niet elke jongere is goed met
woorden of kan spreken over emoties. Soms
kan kunst een toegangspoort zijn naar een
ruimer gesprek, dus daar durven we dan ook
op inzetten als de jongere daarvoor openstaat.”
Katrien glimlacht: “We hebben dus wel een
stukje gemeenschappelijke grond met de
Academie, en dat maakt het eens zo fijn dat
er vanuit die hoek initiatieven komen. We
zijn erg dankbaar, zowel voor de financiële
ondersteuning als voor de extra spotlight op
het thema jongerenwelzijn.”
TEJO Schoten
Churchilllaan 118, www.tejo.be

Gezocht
TEJO is steeds op zoek naar vrijwillige
deskundige psychotherapeuten die graag
met jongeren aan de slag gaan. Alle details
lees je op www.tejo.be/therapeut.

Een groot hart voor (w)arme mensen
Iedereen is welkom bij Academie Schoten. Maar wist je dat dat
warme welkomstgevoel zich al jaren verder strekt dan onze
gemeentegrenzen?
Al sinds 2006 organiseert de Academie
jaarlijks een benefietconcert. De opbrengsten
ervan gingen naar organisaties die zich
inzetten voor (kunst)onderwijs of goede
doelen van Schotenaren. Doorheen de jaren
werd al zo’n 20.000 euro geschonken aan
organisaties wereldwijd. Onder andere in
Kenia, India, Sri Lanka, maar ook in onze
eigen gemeente, werden al goede doelen
gesponsord met de opbrengst van de
benefietconcerten. “We laten onze leerlingen
die van alle onderwijskansen genieten een
bewuste bijdrage leveren aan diegenen die

deze kansen niet krijgen”, aldus Lisbeth Wolfs,
directeur van de Academie Schoten.

Benefietconcert
Kom naar het benefietconcert op dinsdag 9
november 2021 om 19 uur en steun Tejo!
De toegang is gratis, maar reserveren is wel
verplicht via www.academieschoten.be. Je
reservatie geeft je toegang tot een avond muziek in cultuurcentrum De Kaekelaar gebracht
door de leerlingen van de Academie. Tijdens
het concert kan je TEJO steunen door een gift.

Toch is het steeds puzzelen en creatief omgaan
met hun werkingsbudget. “We moeten goed
uitkijken wat we met ons budget doen. Naast
de vaste kosten voor nutsvoorzieningen en
bureaumaterialen, is ook de aankoop van the-
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[ vrijwilligers ]

Ken jij Give a Day al?
Hét platform voor vrijwilligerswerk
De Schotenaar en solidariteit: dat is een perfecte match. Veel initiatieven in onze
gemeente draaien dankzij de ondersteuning van Schotense vrijwilligers. Wist
je dat er een platform bestaat waarop alle Schotense vrijwilligersvacatures
worden gepost? Op www.giveaday.be vind je snel en eenvoudig jouw ideale
vrijwilligerswerk.
Give a Day is een online matchingsplatform
waarop eenvoudig vraag en aanbod gecombineerd wordt.
Als vrijwilliger kan je vacatures filteren op
locatie, afstand of thema. Van administratie
tot dierenwelzijn en educatie, vervoer, senioren
en nog veel meer: er zit vast iets tussen dat
aansluit bij je interesses. Daarnaast kan je ook
aangeven of je één keer wil helpen, of je wil

engageren voor meerdere momenten.
Op basis van je filters krijg je alle vrijwilligersvacatures te zien die aansluiten bij je
voorkeuren. Iets gezien dat je leuk lijkt? Je
kan jezelf eenvoudig kandidaat stellen door
op de knop ‘ik ben geïnteresseerd’ te duwen.
Vertel kort aan de organisatie waarom jij
geknipt bent voor de job en klaar is kees!

5 reden waarom
vrijwilligerswerk
een goed idee is
1.		J e maakt een verschil en levert een
bijdrage aan de maatschappij.
2.		Je leert nieuwe mensen kennen en breidt
je netwerk uit.
3.		Je doet ervaring op en leert bij.
4.		Je spendeert je vrije tijd nuttig.
5.		Het gelukseffect: uit meerdere studies
blijkt dat we gelukkiger worden wanneer
we anderen kunnen helpen.

Een greep uit de openstaande vrijwilligersvacatures in Schoten
Daarbij maak je hen alert voor noodzakelijke
uitgaven, vaste kosten en de gevolgen van
hun gemaakte keuzes.

bij het maken van hun huiswerk.
De begeleiding vindt plaats in de klaslokalen
op donderdagnamiddag.

Als vrijwilliger voor deze functie kan je goed
omgaan met jongeren, kan je vlot en duidelijk
communiceren en jezelf vrijmaken tijdens de
schooluren.

BEGELEIDER SHUTTLE

JONGEREN PRAKTISCHE
RIJLESSEN GEVEN

Momenteel staan er een twintigtal vrijwilligersfuncties open. Je vindt alle vrijwilligersvacatures op www.giveaday.be/schoten.

INLEEFHUIS

Wat na Hotel Mama? Tijdens een bezoek aan
het ‘inleefhuis’ zien jongeren met hun eigen
ogen wat het inhoudt om alleen te wonen. En
vooral: wat dat eigenlijk kost! Als vrijwilliger
geef je een interactieve rondleiding en laat je
leerlingen van Schotense secundaire scholen
ontdekken wat een eigen huishouden allemaal
met zich meebrengt. Je gidst kleine groepjes
door de verschillende kamers van de woning.

JEUGDZORG EMMAUS
Jeugdzorg Emmaüs is een organisatie binnen
de Bijzondere Jeugdzorg die instaat voor het
verblijf en de begeleiding van meer dan 200
jongeren tussen de 3 en 20 jaar. De organisatie
wil graag hun jongeren van 18 jaar de kans geven hun rijbewijs te halen. Dankzij een rijbewijs
worden de jongeren zelfstandiger en vergroten
ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Maar voor
ze hun rijbewijs kunnen halen, moet er geoefend worden. Ben jij een krak in de wegcode?
Heeft geen enkel verkeersbord geheimen
voor jou? Dan ben jij de geknipte vrijwilliger.
Als vrijwilliger voor deze functie kan je jezelf 2
uur per week vrijmaken en heb je een rijbewijs.

HUISWERKBEGELEIDING

DIENST JEUGD EN GEZIN SCHOTEN
Het nieuwe schooljaar is ondertussen een
maand bezig. En school betekent: huiswerk.
Dat is niet voor ieder kind vanzelfsprekend.
Daarom zoekt de dienst Jeugd en Gezin
meerdere enthousiaste vrijwilligers die 1 uurtje
per week leerlingen (6-8 jaar) kunnen helpen
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ACADEMIE
Sommige lessen van de Academie starten vlak
na de schooluren. Voor het begeleiden van de
kinderen van de basisschool naar de Academie
doet de Academie beroep op vrijwilligers. Als
vrijwilliger wandel je te voet van basisschool
Sint-Cordula naar de Academie in de Jozef van
Craenstraat of de Vordensteinstraat. Daarna
hou je even toezicht tot de lessen starten.
De Academie zoekt begeleiders voor maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag, aansluitend
op de schooluren.

EXPERT SOCIALE MEDIA

CHILD-HELP
Ambieer je een toekomst als sociale media
expert? Dan is deze vrijwilligersfunctie de
uitgelezen kans om ervaring op te doen!
Child-Help zoekt een creatieve expert sociale
media die zich ongeveer vier uur per week
kan vrijmaken. Als vrijwilliger creëer je inspirerende en relevante inhoud voor Facebook,
Instagram en LinkedIn. Child-Help is een vzw
die zich inzet voor de zorg van kinderen met
spina bifida (open ruggetje) en hydrocefalie
(waterhoofd) in ontwikkelingslanden.
Als vrijwilliger ben je communicatief, betrouwbaar en heb je kennis van sociale media. Je
kiest zelf wanneer je je uren plant.
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[ jeugd ]

Van dromer naar doener: deel twee!
Na een succesvolle eerste editie in 2020 komt YouthStart opnieuw naar
Schoten. De organisatie helpt jongeren tussen 16 en 30 jaar die even niet goed
weten waar ze naartoe willen met hun leven om hun toekomst vorm te geven.
Heb jij een droom maar slaag je er niet in om
die te realiseren? Wil jij jezelf nog beter leren
kennen en je talenten en passies ontdekken?
Ben je tussen de 16 en 30 jaar oud? Ga je niet
naar school en ben je niet aan het werk? Alle
vakjes aangevinkt? Dan is de gratis YouthStarttraining iets voor jou. We helpen je jouw leven
weer vast te nemen en er volop voor te gaan.

en hun droomproject voor te stellen op de
Europese competitie van YouthStart.

Jouw droomproject

Geaccepteerd en gesteund

In drie weken en acht trainingen gaat YouthStart
samen met jou op zoek naar je drijfveren,
vaardigheden en toekomstdromen. Je leert je
talenten kennen, ontdekt welke job of studie
bij je past, werkt aan je IT-vaardigheden en
leert presenteren. Stap voor stap maak je jouw
droomproject concreet én leer je deze om te
zetten in realiteit.

Nieke (23 jaar) is alvast tevreden over de
resultaten van haar YouthStart-traject. “Ik
studeerde humane wetenschappen in het
middelbaar. Een ASO-richting en dus een
voorbereiding op hogeschool of universiteit.
Maar ik werd zwanger toen ik 18 was, en zette
mijn hogere studies aan de kant om voor mijn
kindje te zorgen.”

Een droomproject kan voor iedereen verschillend zijn: terug naar school gaan, een stage
doen, gaan werken of zelfs een eigen bedrijf
starten. Na drie weken stel je je droomproject
voor aan een jury. Enkele jongeren krijgen
daarbij de kans naar het buitenland te reizen

Nu haar zoontje naar school gaat, vond Nieke
terug de tijd om weer voor zichzelf te zorgen.
“Een trajectbegeleider van VDAB raadde me
YouthStart aan. Ze merkte dat ik vol ideeën zat,
maar ze niet wist om te zetten.” Het YouthStarttraject bleek voor Nieke de juiste stap. “Ik heb
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Nog een extra bonus: jongeren die het traject
volledig doorlopen, worden daarvoor beloond
met een certificaat dat erkend wordt door de
Antwerp Management School. Dat is alvast een
mooie blikvanger op je cv.

een achtergrond in spiritualiteit, maar dat wordt
in onze samenleving nog niet erkend. Tijdens
de opleiding werd dit wel meteen geaccepteerd
en erkend, zo tof! Ik voelde me echt gesteund
in wie ik ben en wat ik te bieden heb.”
“Dankzij YouthStart heb ik mijn interesses en
talenten in een businessmodel gegoten. Daardoor werd mijn droom tastbaarder. Ik ontdekte
dat een onderneming starten eenvoudiger is
dan ik dacht.” Dankzij de YouthStart-training
nam Nieke haar toekomst weer met beide
handen vast. “Ik heb ondertussen contact
gehad met een groepspraktijk in alternatieve
therapie en soundhealing. De zaakvoerder wil
graag met mij samenwerken.”

Iets voor jou?
Kom dan op dinsdag 16 november 2021 van
10 tot 12 uur naar de infosessie in Jeugdhuis
Kaddish, Vordensteinstraat 50. YouthStart legt
er het traject haarfijn uit en beantwoordt al je
vragen. Iedereen is welkom, maar inschrijven
is verplicht via laura.peelman@schoten.be.
Wie alvast zeker wil zijn van een plaatsje in
de YouthStart-training kan zich al inschrijven
via youthstart.be/evenement/schoten02. De
YouthStart-training gaat door op 23, 25, 29
november en 1, 3, 6, 8 en 9 december 2021.
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[ vrije tijd ]

Koop nu je UiTPAS en geniet van een
UiTzonderlijk vrijetijdsaanbod
Met een UiTPAS worden vrijetijdsactiviteiten bezoek kan je punten sparen en deze inruilen
nog leuker, want je spaart punten die je kan voor gratis zwembeurten.
omruilen tegen voordelen. En dat in maar
liefst 75 UiTPAS-steden en –gemeenten. Extra Waar kan je UiTPAS kopen?
Je UiTPAS kan je vanaf nu in een van deze
veel plezier en voordeel!
verkooppunten kopen:

Wat is UiTPAS en wat kan ik
ermee doen?
UiTPAS is een spaarkaart. Telkens je deelneemt
aan een UiTactiviteit in onze gemeente of in
een andere deelnemende Vlaamse gemeente,
spaar je punten. Denk maar aan een zwembeurt, sportkamp, jeugdactiviteite, concert,
theatervoorstelling of zelfs een bezoekje aan
de bib. Je gespaarde punten kan je inruilen
voor extra voordelen zoals kortingen, gadgets
en gratis tickets. Je UiTPAS is dus ook een
voordeelkaart!
Punten sparen is heel eenvoudig: hou je kaart
tegen de spaarzuil of scan de QR-code met je
smartphone wanneer je deelneemt aan een
activiteit. Is er geen spaarzuil aanwezig? Vraag
het dan aan de kassa- of onthaalmedewerker.
Goed om te weten: ook zwembad Sportoase
Elshout doet mee aan de UiTPAS! Bij ieder

• De vrijetijdsbalie (Sint-Cordulastraat 10)
• Bibliotheek/UiTPUNT* (Sint-Cordulaplein 13)
• Bibliotheekfiliaal Deuzeld*(Deuzeldlaan
140)
• Huis van het Kind (Sint-Cordulaplein 2)
• Sociale Dienst (Verbertstraat 27)
*Opgelet: de bibliotheek stapt momenteel over
op een nieuw uitleensysteem en is daarom
even gesloten. Meer over de tijdelijke sluiting
van de bibliotheek lees je op pagina 8 van
deze Info Schoten.

Wat kost de UiTPAS?
Een UiTPAS voor volwassenen aan standaardtarief kost 5 euro. Kinderen (jonger dan 18 jaar)
betalen 2 euro. Er bestaat ook een UiTPAS aan
kansentarief (zie verder). Om je UiTPAS aan te
kopen, breng je je identiteitskaart of die van
je kinderen mee. Op basis van je eID maken
we je kaart aan en kan je meteen beginnen
sparen, ruilen en genieten!

Je voordeelpas is persoonlijk en onbeperkt
geldig. Je koopt ‘m dus maar een keer aan.
Als je een UiTPAS aankoopt, krijg je meteen
3 welkomstpunten op je UiTPAS en een
aantal welkomstvoordelen, waaronder een
geschenkbon om te besteden bij Schotense
handelaren, een doosje stoepkrijt en een
warme drank bij de bibliotheek.
Kijk op www.uitpasvanpoldertotkempen.be
om alle welkomstvoordelen te ontdekken.

UiTPAS voor iedereen
Iedereen heeft recht op vrije tijd. Ook als je
het financieel moeilijk hebt. Voor jou is er
de UiTPAS aan kansentarief met uiteraard
dezelfde welkomstvoordelen. Een UiTPAS
met kansentarief kost 1 euro. Daarmee krijg
je automatisch 80% korting bij deelname aan
een activiteit van een UiTPAS-partner.
Om een UiTPAS aan kansentarief te kopen
breng je naast je identiteitskaart ook (een
van) volgende documenten mee:
• Attest van verhoogde tegemoetkoming
ziekenfonds
• Attest schuldbemiddeling of collectieve
schuldenregeling
• Een doorverwijsbrief van het OCMW
De documenten moeten van het huidige
kalenderjaar zijn.

Hoe herken ik UiTPASactiviteiten?
Het volledige aanbod vind je op de UiTdatabank: www.uitinvlaanderen.be. Zie je
het UitPAS-logo bij de beschrijving van de
activiteit? Dan kan je hier punten sparen met je
voordeelpas. Sowieso kan je bij alle activiteiten
van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten punten
verzamelen.

www.schoten.be/uitpas
www.uitpasvanpoldertotkempen.be
www.uitpas.be
www.uitinvlaanderen.be
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[ inStagram ]

stijnhuy

#hoogmolenbrug #schoten

zita .twan .lia

genietvanschoten

groevy_music

cocoshoot .be

faimfinit

antwrp_attitude

Ons klein spring machine.
#liaboeykens #schoten #schotenleeft
#gemeenteschoten #mylove

Schoten geniet! Dag 2 was weer superleuk!
#genietvanschoten #schotengeniet #gvs #schoten
#gemeenteschoten

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!

Het slechte weer houdt ons niet tegen om zomerse
muziek te spelen. Knallen maar die maandag!
#groevy #groevymusic #weerofgeenweer

sts88cycling

Boven Schoten.
#clouds #sky #onweer #badweather #theend
#gemeenteschoten #schoten #kermis #vtmnieuws
#hln #vrtnieuws #vrtweer #vtmweer #weerman
#weerbericht
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Wij zijn dan open he! Jippie, de spits is eraf.
Woensdag zijn we er terug tussen 7u30 en 18u.
#Schoten"

Beautiful wedding of J&J
#love #wedding #soulmate #bouquet #ido
#shesaidyes #couplegoals #bride #groom
#marriage #married #justmarried #smile
#belgiangirl #belgianboy #forever #schoten

Another walk in the park.
#antwerpattitude #park #parklife #walk #walking
#walkinthepark #vordenstein #schoten
#awalkinthepark #sunflower"
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[ varia ]

Help de egel en maak een
egelwegel
Het aantal egels daalt. Ze worden vaak doodgereden terwijl ze op zoek zijn naar voedsel en van
tuin naar tuin trekken. Maar omdat veel tuinen
omheind zijn, lukt ze dat vaak niet zonder de
rijbaan over te steken. En tegen auto’s werkt
een vacht vol stekels niet. Maar er is ook goed
nieuws: jij kan de egels helpen door met je buren
een egelwegel te maken!

swk .waterski

Even de medailles voor de slalom op een rijtje:
Ferdi Tyteca ( 65+) Tomeo Van de Velde (-21)
Manu De Cort (-21) Britt Anthoni (open dames).
#newbelgiumwaterskirecords #waterski #slalom
#schoten

Een egelwegel is een klein gat of tunneltje van 15 op
15 centimeter dat je onderaan je omheining maakt of
graaft. Voldoende groot voor een egel, maar te klein
voor de meeste huisdieren. Door deze egelwegel
verbind je jouw tuin met die van je buren en maak
je het leefgebied van de egel groter. Zo hoeft hij de
straat niet op en vergroten zijn overlevingskansen.
Wist je dat een egel zo’n 10 hectare leefgebied nodig
heeft? Dat komt neer op ongeveer 15 voetbalvelden.
Sla dus de handen in elkaar met je buren en zorg
ervoor dat de egel gemakkelijk van tuin naar tuin
kan wandelen.
De egel is een nachtdier, dus je hoeft niet bang te
zijn om overdag per ongeluk in een stekelig beest
te trappen. Egels zijn zelfs nuttig in je tuin: ze eten
de slakken op die zich anders tegoed zouden doen
aan je planten. Omdat de egel in het donker op pad
gaat, laat je ook best je robotmaaier niet ’s nachts
rijden: die kan egels dodelijk verwonden.

jahir_ruben

My little street artist #schoten #saxophone #son
#funny #foor #belgium

registreer je egelwegel
Vanaf 10 verbonden tuinen in één straat krijgt jouw
straat de titel ‘Egelstraat’. De straat of buurt die de
meeste tuinen kan verbinden, wint de wedstrijd
‘Langste Egelstraat’. Om mee te doen, registreer je
jouw egelwegel via www.egelstraat.be.

winterslaap
Binnenkort beginnen de egels aan hun winterslaap.
Daarvoor hebben ze een droog plekje nodig. Laat
dus gerust een hoopje bladeren liggen, of plaats
een egelhotelletje. Wie weet hoor je er binnenkort
wel eentje snurken in je tuin!

Meer informatie

lauthentiek

Den Burger van Schoten op Camping Belgica.
#schoten #erbeweegtwatinschoten
#denburgervanschoten #waanzinniglekker

• Kom alles te weten over de egel:
www.natuurpunt.be.
• Gewonde egels breng je naar ‘Wilde Dieren
in Nood’ (Vogelopvangcentrum):
www.vocbrasschaatkapellen.be of bel naar
03 376 45 15.
• Vind je een doodgereden egel? Voer dan de
exacte locatie in op www.waarnemingen.be.
Zo brengen we zwarte punten op onze wegen in
kaart en kunnen oplossingen bedacht worden.
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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 en communicatiedienst
Opmaak: www.X-OC.com
Contact opnemen met Info Schoten kan via laura.
delandsheer@schoten.be, 03 680 09 76, of schriftelijk
via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.
Volgend nummer verschijnt in december. Raadpleeg voor
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel 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.
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK
De diensten van het gemeentehuis en het OCMW werken
op afspraak. Voor een afspraak met de sociale dienst
van het OCMW contacteer je info@ocmwschoten.be of
bel je 03 680 06 40. Voor alle andere afspraken maak
je online een afspraak via www.schoten.be/afspraak
of bel je tijdens de openingsuren naar 03 680 09 00.
E-LOKET
Veel attesten en formulieren kan je online aanvragen
via ons e-loket: www.schoten.be/loket.

Handige nummers
Gemeentehuis
OCMW/ Sociale dienst
Huis van het Kind
Lokale dienstencentra:
- ’t Dorp
- Cogelshof
Bibliotheek
Academie
Cultuurcentrum
Groene Lijn (vragen over afval)
Politie
Brandweer
Inspraak/Klachten

03 680 09 00
03 680 06 40
0499 92 62 36
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
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[ cultuurcentrum Schoten ]

agenda

Dinsdag 5 oktober
Zaterdag 9 oktober
Zondag 10 oktober
Dinsdag 12 oktober
Woensdag 13 oktober
Dinsdag 19 oktober
Dinsdag 19 oktober
Woensdag 20 oktober
Donderdag 21 oktober
Vrijdag 22 oktober
Zondag 24 oktober
Woensdag 27 oktober
Zondag 7 november
Dinsdag 9 november
Zaterdag 13 november
Dinsdag 16 november
Dinsdag 16 november
Woensdag17 november
Vrijdag 19 november
Zondag 21 november
Woensdag 24 november
Zaterdag 27 november
Vrijdag 3 december
Dinsdag 7 december
Donderdag 9 december
Donderdag 9 december
Zaterdag 11 december
Dinsdag 14 december
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14u
14u
15u
10u
20u
14u
20u
14u
20u
20u
11u
20u
14u
14u
14u
14u
20u
14u
20u
11u
20u
14u30
20u
10u
14u
20u
14u
14u

Op locatie
Op locatie
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Op locatie
Op locatie
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Locatie nog onbekend
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
Op locatie
De Kaekelaar
Op locatie
De Kaekelaar

Aankomst 2060: de kracht van Antwerpen-Noord
Aankomst 2060: de kracht van Antwerpen-Noord
Chillen op je billen (3+)
Serindia en de oude zijderoute
Brain Freeze
Dolor y Gloria
Dolor y Gloria
De Boxtrollen (6+)
Song to a refugee
John & Jane (14+)
Trolls wereldtour (6+)
De Aanzegster
30 jaar onderweg
Eurazië in het M HKA: landschap van veranderlijkheid
Eurazië in het M HKA: landschap van veranderlijkheid
All of us
All of us
Ridder Muis (5+)
Hitler is dood
Kinderkunstendag: Kleine verhalen voor grote oren
Less is Endless
Sinterklaas en de wakkere nachten (4+)
’t zal schoon zijn als het af is
Roger Raveel: Nieuwe visie op de werkelijkheid
Roger Raveel museum
Begin
Roger Raveel museum
Corpus Christi

Uitstap
UITVERKOCHT
Uitstap
LAATSTE TICKETS
Muziektheater door Kapitein Winokio i.s.m. Gezinsbond
Cursus i.s.m. Amarant
Theater door Tim Oelbrandt & De Studio
Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Grabbelpasﬁlm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Kasteelconcert door Diana Jones
Jongerentheater door De Mannschaft
Kinderﬁlm i.s.m. Gezinsbond
Theater door Zuidpool
UITVERKOCHT
Muziek door Günther Neefs
Uitstap
LAATSTE TICKETS
Uitstap
LAATSTE TICKETS
Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Grabbelpasﬁlm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Theater door Het Nieuwstedelijk
UITVERKOCHT
Kindertheater door Audrey Dero & Christine Verheyden
Muziek door De Beren Gieren (FOTO)
Sintﬁlm i.s.m. Jeugddienst en Cultuurdienst Schoten
Theater door Adriaan Van den Hoof
UITVERKOCHT
Cursus i.s.m. Amarant
Uitstap
Theater door Elena Peeters
Uitstap
Film i.s.m. HV en Seniorenraad
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