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Sluitingsdagen 
gemeentelijke 
diensten
Volgende maand is het Allerheiligen, 
Allerzielen en Wapenstilstand. Naar aan-
leiding hiervan passen onze diensten hun 
dienstverlening aan.

Op dinsdag 1 november, woensdag 2 
november en vrijdag 11 november 2022 
zijn de volgende diensten dan ook gesloten:
•	 Het gemeentehuis en het administratief 

centrum van het OCMW 
•	 De administratieve diensten van Lokaal 

Dienstencentrum ’t Dorp en Lokaal Dien-
stencentrum Cogelshof

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

afvalvragen 
•	 De begraafplaats
•	 De Braembibliotheek en het filiaal Deuzeld

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

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

[ varia ]
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Waarom opnieuw een prik? Vaccinatie blijft 
een essentieel verdedigingsmiddel tegen het 
coronavirus. Hoe meer mensen beschermd 
zijn door middel van (herhaalde) vaccinatie, 
hoe minder breed en snel het virus zich kan 
verspreiden. Door je opnieuw te laten vac-
cineren blijft de werkzaamheid van je vaccin 
gegarandeerd en word je dus minder ziek na 
een COVID-besmetting. De herfstbooster is een 
vrijblijvend aanbod voor alle volwassenen. 
Zeker zorgverleners, mensen met een zwakke 
gezondheid of personen die vaak in aanraking 
komen met kwetsbare mensen wordt aanbevo-
len zich opnieuw te laten vaccineren. Bespreek 
met je huisarts of het raadzaam is om je 
opnieuw te laten vaccineren tegen Covid-19. 

Inwoners die een uitnodiging ontvangen 
kunnen online een afspraak maken via 
www.vaccovid.be met de code in de uitno-
diging, of telefonisch door te bellen naar de 
lokale corona-infolijn op 03 435 95 55. Zonder 

Wie de Spiekpietjes en Spiekgrietjes kent, weet 
dat ze zich graag verstoppen. Ze hebben zich 
ook in deze Info Schoten verstopt! Ze houden 
allemaal een letter vast. Weet jij welk woord 
ze vormen? Stuur het antwoord dan snel naar 
wedstrijd@schoten.be samen met je naam, 
leeftijd en contactgegevens. Meedoen kan tot 
maandag 14 november 2022, 12 uur. 
Tip: we zoeken een woord met negen letters. 

Winkelwandelzoektocht
Tussen 22 oktober en 22 november 2022 
verstoppen de Spiekpietjes en -grietjes zich 
ook bij de lokale handelaren in onze gemeente. 
Mama’s en papa’s kunnen de wandeltocht nu 
al downloaden via www.genietvanschoten.be. 
Er vallen leuke prijzen te winnen! 

Win & ontmoet de Sint
Winnaars van beide wedstrijden mogen de Sint, 
met je cadeautje, ontmoeten tijdens de Sinter-
klaasstoet op zaterdag 26 november 2022. 

My Local Job 1 jaar bestaat? Al heel wat 
Schotenaren swipeten zich naar een lokale 
job via de app. Vandaag zijn er 74 Schotense 
bedrijven geregistreerd, goed voor zo’n 232 
vacatures waarvan er momenteel nog 33 
openstaan. 

Ook zin om ’s ochtends met de fiets of zelfs 
te voet naar je werk te gaan? Download de 
app, registreer je in enkele klikken en wie 
weet werk jij binnenkort een stuk dichter bij 
huis. Ook voor flexi-jobbers en jobstudenten.
www.mylocaljob.be.  

Wist je dat…

Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van besmet-
tingen in de winter, kan iedereen vanaf 18 jaar dit najaar een 
boostervaccinatie tegen corona krijgen. De Vlaamse Overheid 
verstuurt hiervoor nieuwe uitnodigingen. De meest kwetsbare 
doelgroepen, denk bijvoorbeeld maar aan ouderen en zieken, 
worden al sinds midden september gevaccineerd. 

uitnodiging kan je geen afspraak maken. 
Bewoners van zorginstellingen krijgen ter 
plaatse een vaccinatie, andere personen krij-
gen hun prik in een van de vaccinatiecentra. 

Je kan er ook voor kiezen je in de week van 
10 oktober te laten vaccineren in sporthal De 
Zeurt. De praktische details zijn bij het ter 
perse gaan van deze Info Schoten nog niet 
duidelijk. Meer informatie op onze website.

www.schoten.be/coronavaccin

Boosterprik beschikbaar

Winnen met de Spiekpietjes
kindjes, opgelet! in opdracht van de Sint houden de Spiekpietjes dit jaar al 
wat eerder alle kindjes extra in de gaten . Braaf zijn is dus de boodschap! De 
Spiekpietjes zijn gelukkig niet met lege handen gekomen, want de speurneuzen 
onder jullie kunnen leuke cadeautjes én een ontmoeting met de Sint winnen .

Sintstoet
Zaterdag 26 november 2022
Startpunt: 14 uur – Havenplein. 
Route: Havenplein, Theofiel van Cauwen-
berghslei, Kruispadstraat, Paalstraat, Sint-
Cordulastraat en Sint-Cordulaplein.
Aankomst podium: 14.30 uur

Om 15 uur treden muziekpieten ‘The Peatles’ 
op in de Kaekelaar. Tickets koop je via 
www.ccschoten.be. 

t
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Huisarts leert 
senioren een lesje
Gepensioneerd huisarts Guy Embrechts 
deelt dit najaar zijn kennis tijdens voor-
drachten in de lokale dienstencentra. Ze 
starten telkens om 14 uur. Inschrijven kan 
via het onthaal van de dienstencentra (LDC) 
en kost 2,50 euro, inclusief een tasje koffie. 

Dementie
•	 Maandag 10 oktober - LDC Cogelshof, 

Deuzeldlaan 49 - 03 680 32 82
•	 Donderdag 27 oktober - LDC ’t Dorp, 

Jozef Van Craenstraat 1 - 03 680 32 50

Diabetes
•	 Maandag 7 november - LDC Cogelshof
•	 Dinsdag 29 november - LDC ’t Dorp

Gezond de feestdagen door
•	 Donderdag 1 december - LDC ‘t Dorp
•	 Vrijdag 2 december - LDC Cogelshof

De voordrachten zijn een initiatief van de 
Seniorenadviesraad Schoten, kortweg SAR.  

100 cadeaubonnen 
Iedereen die de Deuzeldmarkt van 9 oktober 
en/of 23 oktober 2022 bezoekt, maakt kans 
op een aankoopbon. Op beide markten wordt 
telkens voor een totale waarde van 250 euro 
aan bonnen verdeeld. Wie een cadeaubon wint, 
kan deze tot 31 december 2022 besteden op 
de Deuzeldmarkt. Veel succes!

De Deuzeldmarkt staat iedere zondag van 8.00 
tot 12.30 uur in de Voorschotenlaan, naast 
LDC Cogelshof.  

Het Seniorenontbijt vindt plaats op donderdag 
10 november 2022, 9 uur in Cultuurcentrum 
De Kaekelaar. Aanschuiven kan voor 11 euro 
per persoon. 

inschrijven
Schrijf je je met meerdere personen in, 
geef dan de namen van alle deelnemers 
door. Inschrijven kan nog tot 2 november 
2022, maar pas op: volzet is volzet. Er is 
plaats voor 150 personen. Inschrijven kan 
op volgende manieren:
•	 Via het onthaal van LDC ’t Dorp (Jozef Van 

Craenstraat). Hier kan je cash betalen.
•	 Door een mailtje te sturen naar François 

Michel: seniorenadviesraad@schoten.be 
of michel.fr@skynet.be.* 

•	 Door te bellen naar 03 680 32 50 (onthaal 
LDC ’t Dorp), 03 658 96 28 of 04 77 42 
21 45 (François).*

*Je inschrijving is pas definitief na ontvangst 
van betaling op rekening van de Senio-
renadviesraad: BE96 7895 7799 2605 of 
cashbetaling aan het onthaal van LDC ’t Dorp.

Seniorenkrant
Binnenkort valt bij iedere 75-plusser de 
nieuwe Seniorenkrant in de bus. Daarin vind 
je een overzicht van alle activiteiten georga-
niseerd in het kader van de seniorenmaand. 
De krant zal ook online te lezen zijn via 
www.schoten.be/seniorenkrant. 

nieuw: Mijn 
verbouwpremie
Sinds 1 oktober 2022 kunnen particulieren 
en bedrijven via één online loket een premie 
aanvragen voor renovaties én energiebe-
sparende investeringen. Die eengemaakte 
premie geldt voor woningen, appartementen 
en alle andere gebouwen in het Vlaamse 
Gewest. 

Je kan onder meer financiële steun krijgen 
om je gebouw energie-efficiënter te maken 
(zoals dakisolatie, muurisolatie, zonneboiler, 
en zo verder) of om de woningkwaliteit te 
verbeteren (elektriciteit, sanitair en bin-
nenrenovatie).

Details over de nieuwe overkoepelende 
premie vind je op www.vlaanderen.be/
mijnverbouwpremie. Benieuwd naar het 
premiebedrag waar je recht op hebt? Simu-
leer je situatie op apps.energiesparen.be/
simulator-mijnverbouwpremie. 

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit 
en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil 
verbeteren. Want laat ons eerlijk zijn: de mobiliteit kan daar 
een pak beter. Denk maar aan de dagelijkse files en het 
vrachtverkeer rond de haven die zich ook in en rond onze 
gemeente laten voelen.

De nieuwe rand: publieke raadpleging
De Nieuwe Rand is een complex project, dat 
ook impact kan hebben op Schoten. Er ligt een 
zogenaamde ‘alternatievenonderzoeksnota’ 
klaar die beschrijft welke toekomstscenario’s 
worden onderzocht en de manier waarop dat 
zal gebeuren. 

Die scenario’s gaan over wegen en verkeer, 
maar ook over klimaat, leefkwaliteit en 
duurzaamheid in de Antwerpse regio. Een 
van de ideeën is om een nieuwe ringweg (de 
A102) aan te leggen tussen Wommelgem en 
Merksem. Die weg zou het verkeer van de E313 
weghouden van de Antwerpse ring en daar op 
die manier de verkeersdruk minderen. In een-
zelfde beweging wil De Nieuwe Rand ook graag 
de leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de 
oostrand verbeteren. Belangrijke thema’s dus, 
daarom werd er op 12 september 2022 een 
infomarkt georganiseerd voor onze inwoners. 

Geef je mening
Het is begrijpelijk dat je misschien vragen hebt 
over de voorgestelde scenario’s. Je kan nog 
tot en met 11 oktober 2022 je opmerkingen 
geven over de voorgestelde alternatieven en 
de methoden van het geplande onderzoek. 
Dat kan op volgende manieren:
•	 Bij voorkeur per e-mail naar denieuwerand@

vlaanderen.be.
•	 Schriftelijk tegen ontvangstbewijs bij het 

gemeentebestuur: Verbertstraat 3.
•	 Schriftelijk tegen ontvangstbewijs bij de 

procesverantwoordelijke: Anna Bijnsgebouw 
t.a.v. Eva Van den Bossche, Lange Kieviet-
straat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen.

Begin 2024 wordt het voorkeursscenario 
voorgesteld aan de Vlaamse Regering. 

www.denieuwerand.be (rubriek 'documenten')

Seniorenontbijt
November is ook dit jaar weer Seniorenmaand in Schoten! 
De Seniorenadviesraad (SAR) organiseert die maand een 
heleboel activiteiten op maat van de Schotense senior. 
Eentje daarvan is het Seniorenontbijt. 
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Het idee voor No Meat ontsproot in het brein 
van Pedro. “Op een dag besefte ik dat mijn 
liefde voor dieren niet langer strookte met het 
eten van vlees, en besloot ik vegan te worden. 
Daarnaast zijn mijn kinderen lactose-intolerant, 
en dan ga je vanzelf ook op zoek naar vegan 
of vegetarische alternatieven.” 

Daar bleef Pedro echter op zijn honger zitten. 
“De producten die ik tegenkwam hadden vaak 
een lange lijst met onbekende ingrediën-
ten. Daar was niets natuurlijks meer aan”, 
grimast Pedro. “Bovendien voelden sommige 
vleesvervangers niet lekker aan in de mond. 
Ik heb in mijn thuisland, Guatemala, op een 
varkensboerderij gewerkt. Ook al eet ik nu 
geen vlees meer, onbewust zoek ik toch naar 
iets met die structuur.”

van 0 begonnen
Er zat dus niets anders op dan zelf de handen 
uit de mouwen te steken. “Te meer omdat 
we ons minder en minder goed voelden bij 
het serveren van vlees in La Cantina”, vertelt 
mede-eigenaar Dave. “Niet alleen omwille van 
dierenliefde, maar ook voor het milieu, een 
betere wereld… En ook de praktische kant: 

vlees heeft een heel beperkte houdbaarheid. 
Daarnaast is het ook echt vetzakkerij in de 
keuken: denk maar aan het vet, het bloed, 
het vocht...” 

Het exacte recept houdt Pedro uiteraard 
geheim, maar wat we wel mogen weten is 
dat hij zoveel mogelijk lokale ingrediënten 
gebruikt. Het productieproces is lang, en vaak 
staat hij al van 4 uur ’s ochtends in de keuken. 
No Meat wordt dan ook nog volledig door La 
Cantina zelf – met de hand – geproduceerd. 

“No Meat is geen pure seitan, maar ik hanteer 
wel dezelfde bereidingswijze. Belangrijk 
verschil is onze kruiding”, glimlacht hij. Het 
resultaat is een lokale vleesvervanger, met 
maar liefst 60% proteïne. “Dat is meer dan kip!” 

veelzijdig
“Het gewicht dat je koopt is ook het gewicht in 
de pan”, vult mede-eigenaar Bunt het verkoop-
praatje aan. “Dat is niet zo bij vlees. Een steak 
verliest nog vocht en krimpt dus in de pan. 
No Meat is ook nog eens langer houdbaar en 
kan je zowel recht uit de verpakking opeten 
of krokant bakken in de pan.”

no Meat: vleesvervanger met zuiders tintje
iedereen kent café la cantina in de paalstraat van de prachtige kleurrijke gevel 
en vette feestjes . Maar blijkbaar heeft de kroeg veel meer te bieden dan vers-
getapte pintjes en cocktails . De sympathieke eigenaars brengen een volledig 
vegan* vleesalternatief op de markt: no Meat . typisch Schotens, maar met een 
dikke knipoog naar de roots van eigenaar pedro: Guatemala . Smakelijk!

Organisch
Net zoals hun product wil het vriendentrio graag 
organisch groeien met No Meat. “Onze ambitie 
ligt momenteel op de lokale spelers: super-
markten en horecazaken. We zijn niet meteen 
van plan om een gigantisch industrieel pro-
ductieproces op te starten”, vertelt Dave. “Het 
familiaire gevoel van La Cantina moet blijven.” 
“Tenzij er iemand in ons wil investeren na-
tuurlijk”, komt Bunt lachend tussen. “In dat 
geval: bel ons!”

“Ons doel is vooral om een happy verhaal te 
verspreiden”, vat Pedro samen. “Met No Meat 
willen we een gemakkelijk vegan alternatief 
aanbieden, zonder belerend of drammerig 
over te komen.”  

aan tafel!
Honger gekregen? Je vindt No Meat al in 
verschillende supermarkten in onze gemeente. 
Op de Instagrampagina @lacantinanomeat 
kan je allerlei receptentips terugvinden. Wie 
de beentjes liever onder tafel schuift, kan 
terecht in La Cantina zelf voor heerlijke No 
Meat-nachos. Voor privéfeestjes kan je de La 
Cantina Foodtruck inhuren.

La Cantina
Theofiel van Cauwenberghslei 2
Schoten
 

*Vegan: een product vrij van dierlijke stoffen, 
100% plantaardig. 

O
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[ LGBti+ ]

We kregen massaal veel reacties binnen. We 
hebben ieder haalbaar voorstel bekeken en 
besproken met burgemeester, schepenen en 
betrokken diensten. 

Omdat we voor sommige ideeën ook toestem-
ming van externe partners nodig hadden, lieten 
de resultaten een tijdje op zich wachten.

De selectie
We houden je niet langer in spanning. Dit zijn 
de vier ideeën die de selectie haalden:

Waar komen de regenboogkleuren?
Het gemeentebestuur wil graag verder gaan dan enkel de regenboogvlag op te 
hangen tijdens de internationale Dag tegen Holebifobie en transfobie (iDaHOt)  . 
Om onze lokale lGBti+gemeenschap te ondersteunen, voorzien we graag plaats 
voor permanente regenboogkleuren . Maar waar? Daarvoor deden we in mei een 
oproep naar jouw ideeën via ons inspraakplatform www .denkmee .schoten .be .

1 . regenboogbrug villerslei
Door een spandoek of plaat te bevestigen aan 
de onderkant van de brug (schilderen mag 
niet), zullen de regenboogkleuren tevoorschijn 
komen wanneer de brug openstaat. Wachten 
voor een passerende boot wordt een feest!

2 . regenboogbank
Misschien vlei jij je binnenkort wel neer 
op een regenboog(picknick)bank voor het 
gemeentehuis of in het park. Een kleurrijk 
en verdraagzaam accent tijdens je lunch of 
wandelpauze! 

3 . regenboogsteegje
Een andere optie is om regenboogkleuren aan 
te brengen in de doorgang naar parking ’t Ven. 
De huidige graffiti blijft wel behouden.

4 . regenboogwrap
Of wrappen we de fietsenstalling op het markt-
plein? Je herinnert je misschien het gewrapte 
bushokje nog, in mei. Hetzelfde idee zouden 
we opnieuw kunnen uitvoeren. Je stalen ros 
parkeren, zal nooit meer hetzelfde zijn! 

Stemmen
Nu is het weer aan jou. Stem op jouw favoriete 
idee via www.denkmee.schoten.be. Stemmen 
kan nog tot en met 31 oktober 2022. We 
mikken voor de feestelijke inhuldiging van ons 
permanent regenboogmonument op IDAHOT 
2023, 17 mei. 
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Ook onze gemeente stapt mee in het ZuidtrAnt-
project en stelt twee daken van gemeentelijke 
gebouwen ter beschikking aan de burgercoö-
peratie om zonnepanelen te plaatsen: Sporthal 
De Zeurt en het dak van de Academie in de 
Jozef van Craenstraat. 

De samenwerking ziet er zo uit: de ge-
meente stelt de daken ter beschikking, de 
burgercoöperatie financiert en beheert de 
zonne-installaties. De twee gemeentelijke ge-

[ miLieu ]
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investeer eens in zonnepanelen 
op andermans dak

bouwen zijn dankzij de zonnepanelen minder 
afhankelijk van de prijsschommelingen op de 
energiemarkt.

investeren
Energiecoöperatie ZuidtrAnt werkt volgens 
het principe van burgerparticipatie. Bur-
gers investeren door een aandeel aan te 
kopen en krijgen een dividend uitgekeerd 
bij winst.

Ja, je leest het goed . Dankzij Zuidtrant kan je ‘energiecooperant’ worden door 
aandelen te kopen in duurzame energieprojecten in en rond de rand van 
antwerpen . Door te investeren maak je het verschil voor groene energie én 
geniet je mee van de opbrengst .

•	 Investeren kan al vanaf 1 aandeel.
•	 Een aandeel kost 100 euro.
•	 Je kan maximaal 50 aandelen kopen.
•	 Als aandeelhouder krijg je 1 stem binnen de 

coöperatie, ongeacht het aantal aandelen 
dat je koopt.

•	 Vanaf drie aandelen geniet je mee van het 
aanbod elektrische deelwagens via www.
cedan.be, zonder abonnementskosten. 

•	 Als coöperant geniet je mee van de winst. 
In 2020 bedroeg het dividend 3 procent, in 
2021 2 procent.

•	 Investeren is niet zonder risico. Als investeer-
der loop je het risico je geïnvesteerde bedrag 
geheel of gedeeltelijk te verliezen als de 
coöperatie er niet in slaagt winst te maken. 

•	 Investeren kan nog tot eind december 2022.

Sociaal investeren
Een deel van de winst van ZuidtrAnt wordt 
gebruikt voor de financiering van sociale pro-
jecten. Zo zorgt de burgercoöperatie ervoor dat 
iedereen kan genieten van duurzame energie. 

www.schoten.be/energiecooperatie
www.zuidtrant.be 

Plots een of meerdere vlekken gespot rondom 
je mazouttank, of neem je een indringende 
stookoliegeur waar? Misschien is je tank wel 
plots sneller leeg dan normaal? De kans is 
dan groot dat je mazouttank lekt. En waar een 
lekkende mazouttank staat, treedt meestal ook 
bodemverontreiniging op.

Vroeger betekende dat een dikke streep door de 
rekening. Veel verzekeringspolissen dekken de 
kosten voor bodemsanering niet (volledig). Met 
Promaz is er nu een fonds dat tussenkomt in de 
financiering of de bodemsanering zelf uitvoert.  

Ook voor eerdere saneringen
Zowel particulieren als bedrijven die gebruik 
maken van mazout om hun gebouw te 
verwarmen, kunnen beroep doen op het 

Promaz-fonds. Het fonds betaalt de kosten 
terug die niet of maar deels gedekt zijn door 
de verzekering. Dit voor saneringen die in het 
verleden gebeurden als voor recente ingrepen 
en nieuwe dossiers. 

Er staat geen limiet op hoelang geleden de 
sanering gebeurde, maar je moet wel de nodige 
bewijsstukken kunnen voorleggen: facturen en 
een eindverklaring van de gemeente waarin 
staat dat de doelstellingen van de bodemsa-
nering zijn bereikt.

procedure
Wie een aanvraag wil indienen, surft naar 
www.promaz.be. Dankzij de handige test 
kom je bovendien te weten of je dossier in 
aanmerking komt en wat voor soort aanvraag 
je moet indienen. Indienen kan nog tot 28 
februari 2025.

www.promaz.be 

 

lekkende mazouttank? promaz helpt je
Financiële tussenkomst voor nieuwe en oude dossiers
Een lekkende mazouttank betekent niet langer een lekkende portemonnee . 
promaz ondersteunt je financieel bij de sanering van je verontreinigde grond .

Dit moet je doen bij een 
lekkende mazouttank
Wie een lek in zijn mazouttank opmerkt, volgt 
volgende stappen om zo snel mogelijk de 
juiste procedure op te starten:
1. contacteer je verzekeringsmakelaar
2. contacteer de gemeentelijke milieudienst: 

milieudienst@schoten.be of 03 685 04 62
3. contacteer Promaz: website of 0800 63 636

 . .
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Al voor het derde jaar op rij maken we er 
een XL-editie van. Op vrijdag 7 en zaterdag 
8 oktober 2022 ontvangen maar liefst 22 
cafés en restaurants je in een gedimde zaal 
met kaarslicht. Op-en-top romantisch, als je 
‘t ons vraagt!

Sterren spotten
Zaterdag 9 oktober 2022 kan je deelnemen 
aan een begeleide wandeling in domein 
Vordenstein. Volkssterrenwacht Urania zorgt 
voor een exclusieve sessie sterrenkijken, met 
een boeiende demonstratie. Een unieke 
kans, want normaal gezien zijn bezoekers 
’s avonds niet toegelaten in het park. Snel 
zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn 
beperkt. 

Openluchtfilm 
Wijk Kolonie organiseert zaterdags een open-
luchtfilm voor kinderen. Popcorn en drankje 
zelf mee te brengen! Plaats van afspraak in 
de Koloniestraat. 

Zweten in ’t donker
Jezelf eens goed in ’t zweet werken, zonder 
dat iemand het ziet? Tijdens de Nacht van de 
Duisternis op vrijdag kan het in fitnessclub NRG 
(Zaatstraat 5). Je hoeft er zelfs niet te sporten 
om te zweten: naast een fitness en yogastudio 
is er ook een sauna en hamman beschikbaar. 
Ook Arcade Fitness (Vordensteinstraat 133) 
zal de verlichting in de cardiozaal en cafetaria 
dimmen. Een unieke sportervaring!

kraskaartenactie
Nieuw dit jaar is de kraslotenwedstrijd. Iedere 
klant, bezoeker of deelnemer van de Nacht van 
de Duisternis krijgt een kraskaart. Daarmee 
maak je kans op een Geniet van Schoten-bon. 
Er zijn twee bonnen van 50 euro, vijf bonnen 
van 25 euro en vijf bonnen van 10 euro te 
winnen. Veel succes! 

Alle activiteiten, inschrijvingsmogelijkheden 
en meer informatie vind je op www.schoten.be/
nachtvandeduisternis. 

Deel al jouw leuke Nacht van de Duisternis-
kiekjes via sociale media met de #Schoten.

verwaarlozingsregister
Gebouwen met gebreken of verval ogen 
niet fijn in het straatbeeld en kunnen van-
dalisme aantrekken. Het is dus belangrijk 
dat je niet alleen de binnenkant van je 
woning verzorgt, maar ook de buitenkant 
onderhoudt. Zo houden we het straatbeeld 
proper. Verwaarloosde panden worden 
daarom opgenomen in het gemeentelijk 
register verwaarlozing. 

De definitie
Een pand wordt als verwaarloosd beschouwd 
als er vanop de openbare weg zichtbare 
gebreken zijn of verval wordt vastgesteld aan 
de buitenmuren, het voegwerk, de schoor-
steen, dakbedekking of dakgebinte, het bui-
tenschrijnwerk, de kroonlijst of de dakgoten. 

De gevolgen
Stellen we verwaarlozing aan je woning vast 
dan wordt je pand opgenomen in het gemeen-
telijk register verwaarlozing. Je wordt hiervan 
uiteraard op de hoogte gebracht. Aan een 
opname in het verwaarlozingsregister hangt 
voorlopig nog geen financieel gevolg vast, 
maar we onderzoeken wel of een heffing een 
extra motivatiemiddel kan zijn om eigenaars 
aan te sporen de verwaarlozing van hun pand 
aan te pakken. Je hebt er dus alle baat bij 
om je woning nu alvast in orde te brengen.

combinatie leegstand
Opgelet: is je woning ook onbewoond 
gedurende een jaar, dan wordt het ook 
opgenomen in het leegstandsregister. Dat 
kan wel financiële gevolgen hebben. Vanaf 
dat je woning 1 jaar op het leegstandsregister 
staat, betaal je een leegstandsbelasting. 

Woonloket: 03 680 09 57
www.schoten.be/woonloket 
huisvesting@schoten.be 

nacht van de Duisternis
We verlichten te veel en te fel . Dat is slecht voor het milieu en de nachtdieren, 
maar wordt ook alsmaar pijnlijker voor onze portemonnee . tijdens de jaar-
lijkse nacht van de Duisternis kaarten we dit probleem op een gezellige manier 
aan . Dan doven we alle (klemtoon)verlichting en organiseren we toffe, donkere 
activiteiten . Want ook de duisternis kan fijn zijn!

Volgende horecazaken doen mee:
1. Brasserie Ciconia
2. Grand Bazaar
3. Netarre
4. De Riddershoeve
5. Ti’hamo
6. Den Botermelk
7. Brasserie Pot-au-feu
8. Café Company
9. Brasserie De Schepper
10. Kenny’s
11. La Cantina
12. Resto Présence
13. L’Angolino
14. Den Trol
15. Jack’s
16. Pane E Vino
17. De Linde
18. Café Salamander
19. Den Driewieler
20. KingRibs
21. Les Amis
22. Gustatif

O
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Asbest is schadelijk voor de gezondheid. 
Daarom werd de stof in 2001 verboden. 
Jammer genoeg werd ze daarvoor omwille 
van bepaalde eigenschappen (sterk, slijtvast, 
isolerend, brandwerend…) veelvuldig gebruikt 
in gebouwen en installaties. Het werd verwerkt 
in meer dan 3.500 materialen. De voordelen 
wegen echter niet op tegen de zware gezond-
heidsgevolgen die kunnen ontstaan wanneer 
men in contact komt met asbestvezels. Denk 
maar aan longkanker.  

Geen paniek
Zolang je juist omspringt met asbesthoudende 
materialen, komen er  weinig of geen asbestve-
zels vrij en zijn de gezondheidsrisico’s miniem. 

We maken een onderscheid tussen hecht-
gebonden asbest en niet-hechtgebonden 
asbest. De eerste soort vind je bijvoorbeeld 

terug in vinylvloerbekleding, golfplaten op het 
dak, voorwerpen in imitatiemarmer, tegellijm… 
Hechtgebonden asbest mag en kan je zelf 
verwijderen. Trek hiervoor wel beschermende 
kledij en een stofmasker aan. 

Niet-hechtgebonden asbest zit onder andere in 
plaasterisolatie rond leidingen van de centrale 
verwarming, afdichtingskoorden van verwar-
mingsketels of -kachels, vilt en karton onder 
vinylvloeren… Dit soort asbest laat je altijd 
verwijderen door een professional.

asbestattest
Het spreekt voor zich dat je bij de grote 
aankoop van een woning een onaangename 
verrassing als asbest kan missen. Daarom is 
het asbestattest vanaf 23 november 2022 
verplicht bij de verkoop van woningen en 
gebouwen ouder dan 2001. 

Voorlopig is het attest enkel nodig wanneer je 
deze gebouwen verkoopt. Tegen 2032 moet 
elke eigenaar van een gebouw voor 2001 over 
een asbestattest beschikken en moet het bij-
voorbeeld ook aan huurders bezorgd worden. 
Het asbestattest vraag je aan bij een erkend 
asbestdeskundige. 

Wat wordt vermeld?
Het asbestattest is niet zomaar een lijst 
van asbestmaterialen die zich in de woning 
bevinden. Elk asbestverdacht materiaal krijgt 
een risicoscore. Hoe hoger de score, hoe meer 
kans dat er asbestvezels kunnen vrijkomen. Op 
basis daarvan worden aanbevelingen gedaan 
over het veilige beheer en de verwijdering van 
het materiaal. Kortweg zet het asbestattest 
eigenaars aan tot actie, om hun woning zo 
snel mogelijk naar een asbestveilige toestand 
te brengen.

Geldigheid
Een asbestattest is 10 jaar geldig, maar er zijn 
uitzonderingen. Wanneer er asbestmaterialen 
met hoog risico worden vastgesteld, wordt de 
geldigheid ingekort naar 5 jaar. In bepaalde 
gevallen is de eigenaar verplicht het attest 
binnen het jaar te laten updaten, bijvoorbeeld 
wanneer de toestand van de materialen wijzigt 
door water- of brandschade. 

Meer informatie
Alle info over het asbestattest: www.eer-
lijkhuis.be  en www.vlaanderen.be/asbest  
Steunmaatregelen en premies: ovam.vlaan-
deren.be/ondersteuning-en-subsidies-voor-
asbestverwijdering 

Voordelig beschermingsmateriaal voor 
asbestverwijdering aankopen en meer 
informatie over de ophaling van asbest 
aan huis: www.igean.be/asbest. 

Huis verkopen? asbestattest verplicht!
als het op asbest aankomt, mag een huis geen geheimen hebben . niemand wil 
bij de aankoop van een woning voor onaangename verrassingen komen te 
staan . Daarom wordt vanaf november het asbestattest verplicht bij de verkoop 
van iedere woning die gebouwd werd voor 2001 .

t
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HOOR, WiE kLOpT DAAR kiNDEREN?
Het is nog even wachten op Sinterklaas, en 
inbrekers kloppen zeker en vast niet aan. 
Vanaf nu blijft het langer donker en aangezien 
de meeste inbraken overdag gebeuren, hebben 
de dieven dus meer tijd om ongezien hun slag 
te slaan. We zien dan ook dat deze donkere 
dagen een effect hebben op woninginbraken. 

In Schoten is dat helaas niet anders. Het eerste 
jaar van de coronapandemie daalde het aantal 
woninginbraken aanzienlijk, vorig jaar merkten 
we helaas opnieuw een stijgende trend.
Daarom is actie nodig! 

Hoe hou je een inbreker buiten? 
Wij geven alvast enkele tips. 

•	 Zorg voor goede gewoonten! 
 Het is klassiek: zelfs het beste slot werkt 

niet als je het niet op slot draait. Sluit dus 
steeds je ramen en deuren. Probeer ook 
een bewoonde indruk te creëren als je er 
niet bent. Doe dat bijvoorbeeld door lichten 
met timers te gebruiken of door een radio 
te laten spelen. 

•	 Beveilig de toegangen tot je woning goed
 Opteer voor minstens drie sluitpunten op 

je deuren. Installeer voor opbouwsloten 
als een veiligheidsslot niet mogelijk is. 
Kies indien mogelijk voor gelaagd glas en 
vergrendelbare raamkrukken. 

•	 Versterk de sociale controle
 Onderhoud een goed contact met je buren 

en probeer afspraken met hen te maken bij 
afwezigheden. Ben je een langere periode 
niet thuis? Vraag dan afwezigheidstoezicht 
aan bij de lokale politie. Interesseert de 
veiligheid van jouw wijk je? Sluit je aan bij 
het BuurtInformatieNetwerk (BIN) van jouw 
buurt.

•	 Beveiliginigssysteem
 Bovenop deze basismaatregelen kan je 

eventueel een elektronisch beveiligings-
systeem (laten) installeren. Denk hierbij 
aan een alarmsysteem en/of installatie van 
camera(‘s). 

Gratis preventief advies
Deze zaken zijn vrij algemeen en elke woning is 
anders. Om te bepalen welke maatregelen jouw 
huis of appartement nog beter beschermen, 
kan je gratis advies aanvragen bij het lokaal 
bestuur van Schoten. 6 Diefstalpreventie-
adviseurs met jarenlange ervaring staan voor je 
klaar om samen met jou je woning te screenen. 
Hun specifieke tips ontvang je achteraf in je 
mailbox of brievenbus.
•	 Vraag een gratis advies aan om je te 

beschermen tegen woninginbraken via: 03 
680 23 57 of www.schoten.be/dpa 

•	 Sluit je aan bij een BIN via 03 680 23 57 
of www.schoten.be/bin 

Bereid je voor op de 
inbraken van de toekomst
Stilletjes aan komen inbrekers niet meer langs 
je raam binnen, maar forceren ze de toegang 
via een digitale toegangspoort. Hoe veilig 
ben jij op het internet? Kreeg je wel eens 
een vreemd mailtje met de vraag om ergens 
op te klikken en persoonlijke gegevens in te 
vullen? Vroeg een zogenaamd gezinslid, via 
een onbekend nummer, je plots om hulp via 
WhatsApp? Kreeg je al eens een telefoontje 
dat je alarmeerde over een computervirus of 
een beveiligingsprobleem?

Zo goed als elke cyberaanval verloopt op een 
gelijkaardige manier. De criminelen zoeken 
op een bepaalde manier contact. Je krijgt 
bijvoorbeeld een mail. Ze doen je een aanbod. 
Ze zeggen je bijvoorbeeld dat je een boete 
dient te betalen. Als je meteen betaalt door 
op een link te klikken, zal de boete minder 
hoog zijn. Ze lokken je dus uiteindelijk met 
een deal in de val. 

Ze proberen in te spelen op je emoties en het 
moet vaak snel te gaan. 

Bescherm jezelf tegen inbraak
check, check, dubbelcheck
Ontvang je iets vreemd, laat dan alarmbelletjes 
afgaan. Neem contact op met de persoon of 
instantie die je zogezegd iets vraagt (je fami-
lielid, je bank…) en verwittig de lokale politie. 
Dubbelcheck ook zeker het e-mailadres van de 
afzender: ziet dat er officieel en gekend uit? 

Daarnaast willen we www.safeonweb.be zéér 
warm aanbevelen. Als je iets verdacht merkt, 
kijk dan op deze site in de rubriek ‘actueel’. 
Alle laatste verdachte gebeurtenissen kan je 
hier vinden. Verder vind je via de website veel 
handige tips over hoe je je beschermt en wat 
je kan doen als je toch eens in de val trapte. 

is het te laat? Doe dan dit: 
•	 Heb je een wachtwoord doorgegeven dat je 

vaker gebruikt, verander het onmiddellijk. 
•	 Gaf je krediet- of bankgegevens door? 

Verwittig direct Card Stop via 078 170 170 
(+32 78 170 170 vanuit het buitenland)

•	 Neem contact op met je bank.
•	 Doe een aangifte bij de politie.
•	 Stuur het verdachte bericht waarin je geklikt 

hebt, door naar verdacht@safeonweb.be. 

anti-diefstalcampagne op 
de zaterdagmarkt
Tijdens de zaterdagmarkt van 22 oktober 
2022 vertelt de dienst Integrale Veiligheid 
je tussen 10 en 12 uur alles over (onder 
andere) diefstalpreventie en cybercrime. 
Ze helpen je ook aan te sluiten bij een BIN 
of registreren je voor een diefstalpreventief 
advies. Breng zeker je fiets mee, want die kan 
je meteen laten graveren. Een gegraveerde 
fiets is minder aantrekkelijk voor dieven. 

Inbraaktrend van de afgelopen jaren.
9
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Rouwexpert Manu Keirse geeft tijdens zijn 
lezing de antwoorden – in zoverre die er 
zijn – en zijn inzichten als klinisch psycholoog 
over rouwen en verlies. 

Donderdag 1 december 2022 om 20 uur
Gratis
kasteel van Schoten, kasteeldreef 61
Vooraf inschrijven via inschrijven@olo.be 
met vermelding van je naam, e-mail en 
telefoonnummer of bellen naar 03 633 99 05 
of 03 270 06 73.

lezing: rouwen om het verlies van een kind

Ouders in rouw en hun omgeving stellen zich allerlei vragen bij het verlies van 
een kind . is het normaal dat ik mij na maanden nog zo verdrietig voel? Zal ik ooit 
opnieuw kunnen genieten van het leven? is het waar dat de tijd ‘alle wonden 
heelt’? Hoe kan ik iemand die rouwt troosten? 

Wereldlichtjesdag: 
een golf van licht
Elke tweede zondag van december wordt 
Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag 
steken mensen over de hele wereld om 
19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis van 
overleden kinderen. Door de verschillende 
tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een 
golf van licht. Zo wordt de wereld een beetje 
lichter voor ouders die hun kind hebben 
verloren en voelen ze dat ze niet alleen zijn 
met hun verdriet.

Steek jij mee een kaarsje aan op zondag 
11 december 2022, 19 uur?
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Het startpunt
Wist je dat het bestuur achter de schermen 
al veel langer met de centrumvernieuwing 
bezig is? Misschien herinner je je nog de DNA-
enquête uit 2019. Daarin peilden we naar de 
dromen en wensen van de Schotenaren voor 
onze gemeente. Maar liefst 1.800 inwoners 
vulden de enquête in. 

Studiebureau Omgeving heeft die enquête-
resultaten toen voor een eerste keer vertaald 
in plannen en droombeelden. Dat was meteen 
de start van de infocampagne centrumver-
nieuwing.

inspraak
De metamorfose van onze dorpskern gaat 
iedere Schotenaar aan. We lanceerden daarom 
ook een grootschalig inspraaktraject om 
iedereen de kans te geven zijn of haar mening 
of verbeterpunten met ons te delen. 

Honderden inwoners hebben dat ook gedaan. 
We hebben via de verschillende inspraak-
kanalen niet alleen duimpjes ontvangen, maar 
ook heel wat nieuwe ideeën. We hechten 
waarde aan jullie suggesties, want zo maken 
we van de centrumvernieuwing een project van 
iedereen. Sommige ideeën zijn besproken bij 
onze eigen diensten, anderen liggen voor bij 
externe deskundigen en een aantal voorstellen 
komen pas in een latere fase aan bod.  

Studiebureaus aangesteld
Een van die externe deskundigen is studie-
bureau Antea. Zij onderzoeken jullie ideeën 
en werken de plannen verder uit. Je hebt ze 
misschien al in het straatbeeld gezien: ze 
zijn al volop bezig met opmetingen en een 
zogenaamde hydronautstudie. Dat laatste 
is een chic woord voor ‘onderzoek van het 
rioleringsstelsel’. Dat onderzoek is nodig, 
want ook onder de grond is hartje Schoten 
aan vernieuwing toe. 

Minstens zo belangrijk is dat er ook een 
studiebureau voor mobiliteit en verkeersveilig-
heid werd aangesteld: Aacon. Dit studiebureau 
zet alles op alles om bereikbaarheid, beleving 
en verkeersveiligheid met elkaar te verzoenen. 
Fietsers moeten zich buiten, maar zeker ook 
in het centrum, veilig kunnen verplaatsen. 
Het bestuur zet zich maximaal in om dit te 
kunnen realiseren. 

Zone per zone, fase per fase
We gaan niet het volledige centrum ineens 
openbreken. Alle centrumstraten tegelijkertijd 
aanpakken is uiteraard niet wenselijk. Om 
de hinder te beperken is het projectgebied 
onderverdeeld in verschillende zones.

Begin 2024 gaat de eerste schop in de grond. 
De primeur is voor – trommelgeroffel – de 
Zamenhoflaan. Daar komen gestoken parkeer-

Eerste inspraakfase centrumvernieuwing 
afgerond: een stand van zaken
terug naar oktober 2021 . Je kon toen haast niet naast onze plannen voor 
een nieuwe dorpskern kijken . Met grote infodoeken, een infopunt en een 
mooie brochure deelde het bestuur haar dromen voor een nieuw, gezellig en 
duurzaam hart voor Schoten . vandaag zijn we een jaar verder en is de eerste 
fase van het grootste inspraaktraject ooit voor onze gemeente afgelopen .

plaatsen aan de beide zijden van de straat. We 
starten met de Zamenhoflaan omdat deze he-
raanleg geen impact heeft op andere geplande 
werken. De circulatie in de gemeente komt dus 
niet in het gedrang tijdens de vernieuwing van 
de Zamenhoflaan. Bovendien creëren we in 
deze straat 19 extra parkeerplaatsen, die het 
verlies aan parkeergelegenheid tijdens latere 
werken deels kunnen opvangen. 

In januari 2025 is de tweede zone aan 
de beurt: de nieuwe ‘circulatielus’. Deze 
verkeerslus omvat (een deel van) de vol-
gende straten: Verbertstraat, Churchilllaan, 
Kuipersstraat en Jozef Hendrickxstraat. Door 
enkelrichtingsverkeer in te voeren in deze 
straten komt er ruimte vrij voor brede, veilige 
voet- en fietspaden in de Verbertstraat. De 
doorstroming van het autoverkeer zal heel wat 
vlotter verlopen dan nu en verkeerslichten 
aan het kruispunt Verbertstraat-Churchilllaan 
worden overbodig.

Uitbreiding projectgebied
De eerder vastgelegde projectzone is na 
het inspraaktraject een beetje uitgebreid. 
Het bestuur heeft de grenzen hier en daar 
opgeschoven:
•	 De voetpaden in het tweede deel paalstraat, 

tot aan de Rodeborgstraat, worden mee 
vernieuwd. 

•	 De Theofiel Van Cauwenberghslei, van de 
Paalstraat tot aan de Kruispadstraat wordt 
mee opgenomen in het project.

•	 In de Churchilllaan ligt de grens nu vlak 
achter het rondpunt aan de Kasteeldreef. 
Het ontwerpbureau heeft ook de opdracht 
gekregen om voorstellen te tekenen voor 
het pleintje aan De Voorzorg (nu Solidaris).

Blijf op de hoogte!
Op de volgende twee pagina’s vind je een 
beknopte samenvatting van de huidige stand 
van zaken en de aanpassingen die gebeurd 
zijn aan het eerste ontwerp. 

Voor uitgebreide informatie en meer gedetail-
leerde plannen verwijzen we je graag naar 
het inspraakplatform van de gemeente www.
denkmee.schoten.be. Registreer je eenmalig 
en je kan voortaan de hele centrumvernieu-
wing van a tot z opvolgen. Meer nog: op dit 
platform kan je mee je zegje doen over alle 
inspraakprojecten van de gemeente.
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CENTRUMVERNIEUWING

de aanpassingen

PARKING ‘T VEN
• Principe-akkoord om de parkeercapaciteit in het centrum 
     te verhogen, zowel voor fietsers als voor auto’s.
• Ontwerptekeningen worden in een volgende fase 
     uitgewerkt en bestudeerd.

PAALSTRAAT
• Focus op groen, veiligheid en een optimale winkelbeleving
• Geen parkeerhaven meer om zoekverkeer te verminderen
• Kernwinkelgebied autovrij op zaterdag

MARKT
• Centraal ontmoetingsplein
• Horeca en waterpartij aan zonzijde
• Parkeerruimte aan schaduwzijde
• Geen doorgang meer voor verkeer onder de bogen, 
     wel voor fietsers en voetgangers
• Zaterdagmarkt verhuist naar de Markt
• Standbeeld Tijl Uilenspiegel krijgt opnieuw een
     mooie plaats op het plein.

CHURCHILLLAAN
• Hoppinpunt voor deelmobiliteit
• Parkeerplaatsen met laadpalen
• Groenere invulling
• Ruimte voor aankomst Scheldeprijs
• Nieuw: laad- en loszone

KUIPERSSTRAAT
Nieuw ten opzichte van dit voorontwerp:
• Parkeerstrook aan de oneven zijde
• Fietssuggestiestrook aan de even zijde

JOZEF HENDRICKXSTRAAT
Nieuw voorstel na inspraak (in onderzoek):
• Dubbelzijdig fietspad tussen Kuipersstraat en 
   rotonde Verbertstraat, aan de onderzijde van de 
  Jozef Hendrickxstraat zodat het verkeer uit de 
  Kuipersstraat het fietspad niet kruist. 

ZAMENHOFLAAN
• Start voorjaar 2024
• Parkeren aan beide zijden
• 19 extra plaatsen

Bekijk alle plannen in detail en lees de uitgebreide info op www.denkmee.schoten.be.
Registreer je snel en eenvoudig via je Google- of Facebookprofiel en blijf op de hoogte!

* De vermelde veranderingen zijn nog niet ingetekend op dit plan.
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* De vermelde veranderingen zijn nog niet ingetekend op dit plan.
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Zo bleek in de inkomhal een prachtige 
mozaïekvloer verscholen te liggen onder de 
huidige cementtegels. De aannemer zal deze 
zo goed mogelijk proberen te restaureren en 
weer in haar oude glorie herstellen. 

Om te voorkomen dat de gerestaureerde vloer 
later beschadigd wordt, zal de aannemer een 
laagje transparante epoxy aanbrengen. 

plafonds
Nog zo’n fijne verrassing kwam tevoorschijn bij 
het strippen van de plafonds. Plots bleek het 
om valse plafonds te gaan die de ruimte niet 
alleen verkleinden, maar ook mooie moluren 
verstopten. Deze sierlijsten worden gerestau-
reerd. Samen met de extra hoge plafonds en 
de mozaïekvloer zullen ze het gebouw extra 
allure geven. 

Schroefpalen
Een minder leuke ontdekking was de on-
dergrond voor de aanbouw. Die was minder 
draagkrachtig dan eerst gedacht. Er werd 
daarom gekozen om schroefpalen te plaatsen 
(een soort diepfunderingstechniek), zodat er 
zich geen scheuren kunnen vormen. 

Verder moest ook alle bepleistering in het 
gebouw verwijderd worden omdat die in te 
slechte staat was. De bepleistering was tijdens 
de werkzaamheden blootgesteld aan weer en 
wind. De droge en dan soms weer vochtige 
wind heeft ervoor gezorgd dat de toplaag van 
de bepleistering bijna volledig loskwam. 

Ook de muurplaten, dakerkers en dakgoten 
toonden na het strippen gebreken. Daar zijn 
bijkomende verstevigingen nodig om het 

Gelmelenhof geeft geheimen prijs
De afgelopen maanden zag je al heel wat bedrijvigheid in en rond het Gelmelen-
hof . Het voormalige kasteeltje dat in het verleden heel wat verschillende functies 
kende, wordt na de werken de nieuwe thuisbasis van de academie Beeld . tijdens 
de afbraakwerken stootte de aannemer op enkele leuke (en minder leuke) 
verrassingen . Enkele daarvan zullen de studenten ongetwijfeld inspireren 
telkens ze het gebouw betreden .

gebouw in ere te herstellen. Deze werken 
waren onvoorzien en brachten een meerprijs 
met zich mee.

En nu?
De aannemer is ondertussen gestart aan de 
ruwbouwwerken van de aanbouw. Stilletjesaan 
zal het nieuwe Gelmelenhof dus ook langs de 
buitenkant meer vorm krijgen. We verwachten 
dat de werken ten vroegste eind 2023 afgerond 
zullen zijn. 
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1 baby  - 1001 vragen
Drinkt mijn kindje wel genoeg? is er een verschil tussen borstvoe-
ding en flessenvoeding? Wat als ik angstig ben voor de geboorte? 
Er zijn wel 1001 vragen die toekomstige en kersverse ouders zich 
stellen . Een baby krijgen, is dan ook een spannende gebeurtenis . 
Het vroedvrouwenconsult biedt antwoord!

infoSchotenoktober

[ jeuGd en Gezin ]

Ben jij trotse KSA’er, Chirolid, KLJ’er…? Trek 
dan op de Dag van de Jeugdbeweging, vrijdag 
21 oktober 2022, je uniform aan! Zo zet jij 
jouw jeugdbeweging in de kijker en spoor je 
misschien wel nieuwe mensen aan om zich 
in te schrijven. Er worden die dag ook allerlei 
activiteiten georganiseerd. Meer informatie 
bij de leiding van je eigen jeugdbeweging. 

Van wollige kleimonsters knutselen tot een bezoekje aan een doe-mee-boerderij! Ook tijdens 
de herfstvakantie staan onze animatoren klaar om kinderen van 4 tot 11 jaar een fijne vakantie 
te bezorgen. 

Ontdek het volledige programma en schrijf je in via www.schoten.be/vakantiewerking. 
Voor meer info kan je mailen naar renske.dewagter@schoten.be of bellen naar de dienst jeugd 
en gezin op het nummer 03 685 19 18.

Aanstaande ouders of ouders met een baby 
kunnen op het vroedvrouwenconsult terecht 
met alle vragen over de zwangerschap of 
over de baby. Vroedvrouw Elke De Keulenaer 
kan je advies en informatie geven over 
de zwangerschap, de geboorte, borst- of 
flessenvoeding, fysieke problemen tijdens 
of na de zwangerschap en alle mogelijke 
andere vragen over je baby. 

Zeg niet kinderbijslag maar Groeipakket
Sinds 2019 spreken we niet meer over 
kinderbijslag, maar over het Groeipakket . 
Het is dan ook een compleet pakket van 
alle financiële tegemoetkomingen die de 
vlaamse Overheid voorziet voor elk kind in 
elk gezin . vragen over het Groeipakket van 
jouw kinderen? Dan kan je voortaan elke 
dinsdag terecht in het Huis van het kind .

Elk kind (tussen 0 en 25 jaar) dat in Vlaanderen 
woont, krijgt een Groeipakket op maat. Wil 
je graag meer weten over de verschillende 
aanbieders, het startbedrag bij geboorte, de 
kinderopvangtoeslag of een van de andere 
financiële tegemoetkomingen? Onze consu-
lent ontvangt je graag iedere dinsdag tussen 
13.30 en 15.30 uur in het Huis van het Kind, 
Sint-Cordulaplein 1-2. Een afspraak maken is 
niet nodig en betalen voor het gesprek hoeft 
ook niet.

De vroedvrouw is iedere 2e en 4e dinsdag van 
de maand tussen 14 en 16 uur aanwezig in 
het Huis van het Kind, Verbertstraat 21B. Voor 
dit jaar zijn dat volgende dagen:
•	 11 en 25 oktober
•	 8 november en 22 november
•	 13 december en 27 december
Een afspraak maken is niet nodig. Je gesprek 
met vroedvrouw Elke is gratis. 

animatie met Grabbelpas 
in de herfstvakantieDag van de Jeugdbeweging

M

15
6   6

6



[ erfGoed ]
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[FOTO]

[FOTO]

kADERTEkST

Wie wint de Erfgoedprijs 2022?
van pelgrimstocht over tweede Wereldoorlog tot dorpscafé

na een jaartje pauze reiken we dit najaar opnieuw de Erfgoedprijs uit . Daarmee willen we personen die 
zich inspannen voor ons Schotens erfgoed in de bloemetjes zetten . Drie kandidaten werden door de 
Erfgoedraad en een externe erfgoedexpert genomineerd . nu is het aan jou, want dankzij de publieksstem 
kan jij mee bepalen wie of wat er Schotens erfgoed is .

pelgrimstocht 
Hugo lambrechts 
De eerste kandidaat is Hugo Lambrechts. Hij 
is deken van de Broederschap van de Heilige 
Rozenkrans van Schoten. Dat broederschap pa-
troneert de eeuwenoude Mariapelgrimage naar de 
Marienkirche in de Hanzestad Lübeck. Na jarenlang 
geschiedkundig onderzoek kwam Hugo tot het 
besluit dat het kapelletje van den Horst op deze 
route ligt. Zo komt Schoten in de belangstelling 
van de grote internationale pelgrimstochten, met 
den Horst als tussentijdse stopplaats.

Dit bijzondere verhaal goot Hugo in een zogenaamd 
pelgrimsboek. Hij vertelt er zelf het volgende over: 
“Godsdienstbeleving heeft twee tegengestelde 
belevingsaspecten, een dynamisch en een stil. 
Het doel van mijn boek is deze twee aspecten 
te verenigen. De spirituele hoofdstukken willen 
meer diepgang geven voor het innerlijke leven, de 
historische hoofdstukken geven een impuls om ‘op 
weg’ te gaan. Hoe kijken we naar alle facetten van 
ons historisch verleden?”

Dit project past volgens Hugo ook in de herwaar-
dering van het begrip ‘broederschap’ in Schoten. 
“Kan Maria terug een boegbeeld vormen in deze 
tijd?”, vraagt hij zich luidop af. “De kerk zegt zelf 
dat de mens nood heeft aan een kompas. Al van 
in de middeleeuwen beschouwt men bedevaarten 
en pelgrimages als louteringsprocessen. Het is een 
drievoudige weg van transformatie: een weg van 
innerlijke zuivering, verlichting en verzoening. Het 
pelgrimsboek is geschreven als voedsel voor de 
geest van elke Schotenaar, gelovig en niet-gelovig. 
Deze route zet onze gemeente op de kaart.”

Stem mee!
Wie verdient volgens jou de Schotense Erfgoedprijs 2022? Kies jouw favoriet 
voor maandag 31 oktober 2022 door te stemmen via www.denkmee.schoten.be. 
Meer informatie over de (vernieuwde) Erfgoedprijs vind je op www.schoten.be/
erfgoedprijs. De volgende Erfgoedprijs wordt in 2024 uitgereikt.

S
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Dorpscafé 
Heidi Mertens
De derde kandidaat is Heidi Mertens. Je kent haar 
als de huidige uitbaatster van Café Breughel op het 
marktplein van Schoten. Na een noodgedwongen 
verhuis van het café wist zij een onpersoonlijke 
kantoorruimte in amper twee maanden tijd om te 
toveren tot de bruine kroeg die Breughel altijd is 
geweest. Dit met respect voor de erfgoedwaarde 
van zowel interieur als sfeer.

Heidi nam het café over van haar vader Raoul, die 
Breughel 36 jaar lang heeft uitgebaat. “Als kind 
bracht ik hier al veel tijd door en dat is nu niet 
anders”, steekt Heidi van wal. “Toen ik te horen 
kreeg dat we op zoek moesten gaan naar een 
nieuwe locatie, was het voor mij een uitgemaakte 
zaak dat we dit met respect voor het verhaal van 
‘Den Breughel’ gingen doen. Wat goed is, hoef 
je niet zomaar te veranderen. Zo hebben we de 
lambrisering, zetel, toog, tafels en stoelen van 
de oude naar de nieuwe Breugel meegenomen.”

Niet alleen het interieur, maar ook de bezoekers zijn 
een mix van jong en oud. “En van dun en dik, groot 
en klein en rijk en arm”, lacht Heidi. “Ook dat is waar 
Café Breughel voor staat. Alle leeftijden en lagen 
van de Schotense bevolking komen hier samen 
om tussen pot en pint een babbeltje te slaan. Ze 
kunnen hier vrij van gedachten wisselen in een 
sfeer van samenhorigheid, waar serieuze debatten 
en gesprekken vol nonsens hand in hand gaan.”Jean-paul De roey

De tweede kandidaat is Jean-Paul De Roey. Hij 
is bekend van heemkring Scot, maar vooral als 
auteur van een boek over hoe Schoten de Tweede 
Wereldoorlog heeft beleefd. Jean-Paul werkte liefst 
twee jaar aan dit tijdsdocument en het resultaat is 
er ook naar: 255 bladzijden met soms schrijnende, 
soms grappige en vooral menselijke verhalen over 
die vijf bepalende jaren halverwege de vorige eeuw. 

“Ik heb geprobeerd de oorlog te beschrijven 
vanuit het oogpunt van de gewone Schotena-
ren”, aldus Jean-Paul. “De geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog is al in honderden boeken 
beschreven. Maar wat die oorlog voor een dorp 
als Schoten betekende, zat alleen in het geheugen 
van een aantal mensen die het bewust hebben 
meegemaakt. In dit boek kom je dus heel wat 
mondelinge overlevering tegen. Die kan in de loop 
der jaren gekleurd zijn, maar schetst wel een beeld 
van de sfeer tijdens de oorlogsjaren in ons dorp.”

Jean-Paul hoopt dat dit boek een aanzet mag 
zijn om mensen te bewegen andere verhalen, 
documenten en foto’s te delen met de Schotense 
bevolking. “Een mooi initiatief daartoe is de Beeld-
bank van Schoten”, zegt Jean-Paul. “De toekomst 
voorbereiden kan alleen maar door te weten wat 
je in het verleden achterlaat. Dat geldt voor elke 
mens, onze gemeente en voor allen die na ons 
komen. Het lijkt een banale klassieker: vergeven 
maar niet vergeten. Het moet zo zijn.”

tweede Wereldoorlog

De kleinkinderen van Jean-Paul De Roey.
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Er werden maar liefst 329 meldingen ingediend 
via het platform van Route2School. Het groot-
ste deel van de meldingen ging over onveilige 
oversteekplaatsen (24,5 procent), gevolgd 
door onveilige voet- of fietspaden (19,2 
procent) en verkeersgedrag (15,7 procent). 
Al deze meldingen werden door de dienst 
mobiliteit onderzocht en in samenwerking met 
Route2School verwerkt in een overzichtelijke 
schoolroutekaart.

Groen is de veiligste keuze
Aan de hand van die schoolroutekaart kunnen 
leerlingen en hun ouders gemakkelijk de 
veiligste weg naar school uitstippelen. Die 
herken je aan de groene kleur op de kaart. 
De oranje straten zijn routes die soms onveilig 
kunnen zijn, en waaraan gewerkt wordt om 
ze zo verkeersveilig mogelijk te maken. Vaak 
gaat het dan om knelpunten waar iets grotere 
structurele oplossingen voor nodig zijn. In 
tussentijd geeft onze mobiliteitsdienst advies 
om de knelpunten te ontwijken of zo veilig 
mogelijk te benaderen.

“We beschouwen de schoolroutekaart niet 
als een afgewerkt product, maar als een 
werkdocument”, vertelt mobiliteitsdeskundige 
Cédric. “De meldingen geven ons een unieke 
blik op het verkeer door de ogen van jongeren. 
Voortaan zullen we steeds de schoolroutekaart 
en bijhorende meldingen erbij nemen wanneer 
we wegenwerken plannen. Zo evolueren we 
hopelijk snel naar een volledig groene kaart.”

Het voorstel ziet er zo uit: rij je vanuit de 
Churchilllaan de Kuipersstraat in richting de 
Sint-Cordulaschool, dan kan je enkel via de 
Constant Neutjensstraat terug naar de Chur-
chilllaan rijden. De Vordensteinstraat wordt 
zo tussen de Ridder Walter van Havrelaan 
en Constant Neutjensstraat doodlopend voor 
auto’s en vrachtwagens. 

Ook het deel tussen de Kuipersstraat en 
de Gelmelenstraat wordt doodlopend voor 
gemotoriseerd verkeer. 

Stippel de veiligste weg naar school uit 
met de schoolroutekaart
De verkeersveiligheid van jouw kind(eren) en hun klasgenootjes is enorm 
belangrijk . Daarom bevroeg gemeente Schoten samen met externe partner 
route2School vorig jaar leerlingen, ouders en leerkrachten over hun school-
routes en de knelpunten onderweg . Die informatie werd grondig bestudeerd 
en verwerkt in een schoolroutekaart .

Effecten
Deze maatregel heeft niet alleen een positief 
effect op de Vordensteinstraat. Ook de 
achterliggende straten, zoals de zijstraten van 
de Rodeborgstraat, zullen hierdoor veel minder 
doorgaand verkeer moeten slikken. 

Dit voorstel is nog geen uitgewerkt of beslist 
plan. Het is een ontwerp dat werd getoond in de 
algemene raadscommissie. De raadscommissie 
mobiliteit zal de ‘knip’ verder onderzoeken. 

ringen of knippen
Hoe maken we de omgeving van de vordensteinstraat veiliger voor schoolgaande jeugd?

Een van de grotere projecten in het kader van route2School is de verkeerssituatie in de vordensteinstraat . Een 
voorstel dat momenteel onderzocht wordt, is een ‘knip’ . Een kleine ingreep, maar eentje met een grote verbetering 
voor de veiligheid van de schoolgaande fietsers en voetgangers in en rond de vordensteinstraat .

reeds aangepakt
Sommige meldingen werden al aangepakt. Zo 
ontbrak er volgens de meldingen een zebrapad 
op het kruispunt van de Louis Vervoortlaan 
met de Amerlolaan, ter hoogte van basisschool 
Sint-Filippus. Dat zebrapad werd ondertussen 
aangelegd, net zoals in de Narcislaan ter 
hoogte van het kruispunt met de Paalstraat. 

In de Paalstraat zelf werden dan weer marke-
ringen voor fietsers aangebracht en zal een 
permanente zone 30 worden geïnstalleerd in 
de zone van de Bloemendaallaan tot aan de Ro-
deborgstraat. Ook de schoolomgeving van de 
Burgemeester Marnixschool werd een stukje 
veiliger dankzij het Route2School-project. 
Daar werd het proefproject met parkeer- en 
stilstandverbod positief geëvalueerd en 
daarom ook permanent ingevoerd. 

“Andere meldingen kaderen in grotere wegen-
dossiers. Denk maar aan de fietspaden in de 
Hendrik Consciencestraat, die op dit moment 
worden aangelegd”, weet Cédric. 

Online raadpleegbaar
Omdat de schoolroutekaart een werkinstru-
ment is en dus van tijd tot tijd evolueert, loont 
het om de online versie af en toe te bekijken. 
Die vind je op www.schoten.be/route2school.

18
6   6

6



infoSchotenoktober

[ cuLtuurcentrum ]

MUZiEk MaEStrO!
•	 Eva De Roovere (duo) – Kasteelconcert 

op 13 oktober 2022
•	 Te Gek!? Nerveuze vrouwen – door 
 Slongs, Clara Cleymans, Inge Paulussen 
 en Tine Reymer op 23 november 2022

Wat is jouw cultuurprofiel?
Het nieuwe programma voor het cultuurseizoen 2022-2023 is klaar . De artiesten zijn geboekt, de filmrollen zijn 
aangekocht en de geluidsinstallatie is uitvoerig getest . Er staan heel wat kleppers op het programma, zoveel 
prachtige voorstellingen, toffe uitstappen en meeslepende concerten dat we snappen dat je door het bos de 
bomen niet meer ziet . Daarom deelden we ons programma op in handige cultuurprofielen: zo vind jij meteen wat 
je leuk vindt . Ben je een avonturier, filmfanaat of theaterlover? 

Kids en Koters
Toppers voor kleine toppertjes

1 - 10 JAAR

Jong Geweld
Ewa! Kom lekker shinen en viben  
met deze shizzle. Da’s mega bussin! 

10 - 16 JAAR

Avonturier 
Op zoek naar het minder bekende

Dagjesmensen
Druk drukker drukst

Theaterlover
“Tis of tisni. Daddist.” - Jan Decorte

Muziek Maestro!
“Music was my fi rst love” - John Miles

Klassieker 
Klinkt als muziek in de oren

Filmfanaat
“My precious” - The Lord of the Rings: The Two Towers

Lachen Lachen Lachen
Voor wie één keer lachen niet genoeg is 

Hieronder vind je een greep van ons programma per 
cultuurprofiel. Het volledige overzicht, meer informatie en 
tickets vind je op www.ccschoten.be. Of haal de postkaart 
met jouw cultuurprofiel af in de kaekelaar of het UiTpUNT.

tHEatErlOvEr
•	 VLOEK! – door De Roovers op 
 26 oktober 2022
•	 The Rules of Attraction – Door Mitch 

Van Landeghem, Carine Van Bruggen 
en Stan Martens op 22 december 
2022

DaGJESMEnSEn
•	 Matinee: Mooie Meisjes – door 
 Stokman en Vos op 30 oktober 2022
•	 Uitstap: Likeurstoker FX De Beukelaer 

op 13 december 2022

avOntUriEr
•	 Theater: Het mirakel van België – 
 door Maarten Inghels en Behoud 
 De Begeerte op 25 november 2022
•	 Cursus: Wordt de mens nu een god, 

een verbeterd dier of een robot? – 
 op 13 december 2022

JOnG GEWElD (10 tot 16 jaar)

•	 Melissa, of nee Aisha, of nee, toch 
Melissa (14+) – door De Mannschaft 
op 20 oktober 2022

Tip VAN HET CC: The Antler King – 
Kaddishconcert op 8 december 2022

kiDS En kOtErS (1 tot 10 jaar)

•	 Hallo Aarde! (3+) – Première door 
Kapitein Winokio op 16 oktober 2022

•	 Hands Up! (4+) – door Lejo – Kinder-
kunstendag op 20 november 2022

lacHEn lacHEn lacHEn
•	 Welcome to the Rebellion! – door 

Michael Van Peel op 4 november 2022
•	 Hoe te leven – door Martha!tentatief, 

Johan Petit en Herwig Ilegems op 
 16 december 2022

FilMFanaat
•	 Un Monde – 18 oktober 2022 om 
 14 uur en 20 uur
•	 Madres Paralelas – 13 december om 

14 uur en 20 uur
Tip VAN HET CC: voor de kleine cinefielen 
zijn er binnenkort ook weer de ontbijtfilms 
op zondagvoormiddag!

klaSSiEkEr
•	 Aperitiefconcert: Stéphane Vande 

Ginste – met vier maal hout op 
 18 december 2022
•	 Le Carnaval des Animaux (3+) – door 

De Maan op 28 december 2022

B
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of e-reader? Dan kan je in de Braembiblio-
theek gratis beroep doen op de hulp van 
BEEGO-studenten. Dat zijn specialisten die je 
met geduld helpen en zowel op eenvoudige 
vragen als complexe technische problemen 
een antwoord bieden.

Wanneer 

BEEGO is elke donderdagnamiddag van 14 
tot 16 uur en op zaterdagvoormiddag van 
10 tot 12 uur in de Braembib aanwezig 
(uitgezonderd op feestdagen). Een afspraak 
maken is niet nodig.

Wat neem je mee? 

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

“Dat ik vaak stemmetjes en geluidjes gebruik 
tijdens het voorlezen, kan er wel mee te maken 
hebben”, lacht mama Melissa. “Zo houd ik het 
niet alleen voor mijn zoontjes leuk, maar ook 
voor mezelf. En het prikkelt hun aandacht.” De 
traditie van het voorlezen kreeg Melissa mee 
van haar mama: ook in haar kindertijd ging het 
slapengaan gepaard met een verhaaltje. Het 
is dan misschien ook niet toevallig dat ze ook 
nu nog graag en veel leest. 

vast ritueel
“We lezen al voor sinds Gilles en Louis baby 
waren. Het is hen dus letterlijk met de paplepel 
ingegeven”, knipoogt papa Wouter. 
Melissa beaamt: “Zo hebben we er ons vast 
bedtijdritueel van gemaakt: tandjes poetsen, 
naar toilet gaan, pamper aan en daarna elks 
een verhaaltje. Het is ons fijn momentje 
samen.” 

leesliefde
Om dagelijks een verhaaltje te kunnen voorle-
zen, moeten er regelmatig tripjes naar de bib 

voorleesweek: 
19 tot 27 november
Geen beter moment om te starten met 
voorlezen dan tijdens de Voorleesweek. Het 
stimuleert de taalontwikkeling, fantasie en 
opent nieuwe werelden. Ook in de Braembib 
vieren we dat voorlezen zo fijn is. Op woens-
dagnamiddag 23 november organiseren 
we daarom een heuse voorleesmarathon. 
Kindjes die komen luisteren krijgen van de 
bib een leuke verrassing.

voorlezen voor iedereen
Volwassenen genieten net zo hard van 
mooie woorden. Voor ouderen is voorgelezen 
worden zelfs vaak de enige toegang tot 
verhalen. Ze bieden gespreksstof en brengen 
het verleden even dichterbij. Lees dus eens 
voor aan je zus, papa, broer, opa of oma. Of 
je klasgroep, de kinderen in je opvang of de 
ouderen in je woonzorgcentrum. 

voorlezers gezocht
Pssst, wist je dat ook buiten de Voorleesweek 
iedere zaterdag tussen 10.30 en 11 uur 
voorgelezen wordt in de Braembib? We zoe-
ken nog enthousiaste vrijwilligers die graag 
hun leesplezier willen doorgeven aan de 
allerkleinsten. Als jij graag een glimlach op de 
gezichtjes van peuters wil toveren, mondjes 
doet openvallen van verbazing, kinderhartjes 
blij wil maken én je daarbovenop af en toe 
een halfuurtje kan vrijmaken op zaterdag, 
meld je dan snel aan!

Braembibliotheek, Sint-Cordulaplein 13
03 680 17 10 – bibliotheek@schoten.be 

Zoete dromen na een voorleesverhaaltje
lezen en vooral voorlezen maakt een groot onderdeel uit van het gezin aerts-verbanck . Dat is meteen duidelijk 
wanneer we binnenwandelen: onder de buffetkast zien we wel drie grote manden vol met kinderboeken staan . 
kleuters Gilles (3) en louis (4) zijn dan ook helemaal in de ban van de verhaaltjes die mama en papa voorlezen .

georganiseerd worden. “Dan gebeurt het zelfs 
dat ze bij thuiskomst meteen een verhaaltje 
willen. Ook overdag maken we dus zeker tijd 
om lezen bij hen te stimuleren.” 

voorleestips
Momenteel zijn de favoriete voorleesboeken 
van de jongens Dikkie Dik (Gilles) en Boer 
Boris (Louis). Volgens hen zijn er bonuspunten 
te rapen voor iedere mama en papa die ook 
met leuke stemmetjes spreekt. 

Wegens succes verlengd: de digipunten 
Digipunten? Da’s eerste hulp bij computerproblemen, smartphoneproblemen 
en alles wat digitaal is door de studenten van BEEGO!

Heb je een probleem of vraag over het 
gebruik van je computer, smartphone, tablet 

O
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Boekenverkoop 
bibliotheek
kan je maar niet stoppen met denken aan dat ene 
bibliotheekboek? Blijft het verhaal maar rondzwerven 
in je gedachten en kan je de geur van het papier je nog 
zo voor de geest halen? Dit is misschien wel je kans 
om het spotgoedkoop in huis te halen, want de bib 
verkoopt heel wat materialen!

infoSchotenoktoberinfoSchotenoktober

[ BiB ]

Kom op zaterdag 5 en zondag 6 november 
2022 snuisteren tussen boeken, tijdschriften, 
cd’s, dvd’s, cd-roms en luisterboeken. Wie weet 
kom je wel je nieuwe favoriete boek tegen. 
Echte boekenwurmen doen trouwens nog 
extra voordeel. Koop je vier boeken, dan krijg 
je het vijfde gratis.

Plaats van afspraak: Dienstencentrum ’t Dorp, 
Jozef van Craenstraat 1. Je bent op beide 
dagen welkom tussen 10 en 17 uur. 

prijzen
•	 0,75 euro per boek (4 + 1 gratis)
•	 0,15 euro per tijdschrift (4 + 1 gratis)
•	 1,25 euro per cd/dvd/cd-rom/luisterboek (4 
+ 1 gratis)

1 . vEl 
Sabien Clement & Mieke Versyp

Esther en Rita ontmoeten elkaar in een tekenatelier. 
Ze zijn verbonden als tekenares en model: een relatie 
die draait om kwetsbaarheid en lichamelijkheid, om 
kijken en bekeken worden. ‘Vel’ is een intiem portret 
van twee heel verschillende vrouwen die op zoek zijn 
naar een eigen identiteit. Een prachtig uitgegeven 
‘graphic novel’ over ouder worden, de behoefte aan 
waardering, moederschap, de drang naar perfectie en 
het verlangen naar intimiteit. De eigenzinnige illustraties 
van Sabien Clement zorgen voor een luchtig briesje en 
een sprankje humor. 

2 . YOU MattEr 
Christian Robinson

‘You Matter’ is een liefdevol prentenboek voor jong 
en oud. Dit boek is een New York Times bestseller, en 
terecht. De auteur brengt een troostrijke, geruststellende 
boodschap voor wie zich wel eens klein en onzeker 
voelt. In afwachting van de Nederlandse vertaling kan 
je de Engelstalige editie alvast terugvinden in onze 
jeugdafdeling. De eenvoudige tekst laat zich makkelijk 
vertalen tijdens een voorleessessie. Een dankbaar 
instrument om met kinderen in gesprek te gaan over 
zelfvertrouwen en je plek in de wereld. 

3 . ariStOtElES & DantE OntDEkkEn 
DE GEHEiMEn van HEt UnivErSUM
Benjamin Alire Sáenz

Dit is zo’n boek dat prachtig blijft bij elke leesbeurt. 
Heb je nood aan hartverwarmend leesvoer? Lees dan 
Ari & Dante. Een tijdloos coming-of-ageverhaal over een 
bijzondere vriendschap, zo eentje die levens verandert. 
Beide jongens proberen hun weg te vinden in de wereld, 
maar ze hebben geen idee hoe dat moet. Samen gaan 
ze op ontdekking. De poëtische, filosofische schrijfstijl 
maakt deze Young Adult klassieker-geschikt voor zowel 
15-jarigen als volwassenen. Tip: Ari & Dante kun je ook 
lezen in de originele taal (Engels), als Daisy-luisterboek 
en groteletterboek.

De leestips van ann
Op zoek naar nieuw leesvoer, maar weet je niet goed 
wat te lezen? ann De Boeck, collectiemedewerker in de 
bibliotheek, helpt je graag op weg met haar top 3 uit het 
bib- assortiment!

Mijn leestipper
Zijn deze titels niet je ding of heb je deze boeken misschien al gelezen? 
Dankzij ‘Mijn Leestipper’ krijg je elke maand persoonlijke leestips recht uit de 
collectie van de bibliotheek. Om de dienst te activeren vul je eerst een korte 
vragenlijst in over je persoonlijke voorkeuren. Optioneel kan je Leestipper ook 
nog toegang geven tot je leengeschiedenis. Daarna krijg je iedere maand maar 
liefst 30 verrassende leestips. Een volledig gratis dienst van je bib!

Activeer ‘Mijn Leestipper’ via schoten.bibliotheek.be/mijnleestipper. 
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[ inStaGram ]

vivianhelena84 
Heel dankbaar voor een prachtige dag 
signeren op de kunstmarkt in Schoten. Top! 
#schoten #signeren #ijskoudvermoord 
#kunstmarkt #lezen #schrijven 

clubkoningshof 
Team kapitein en onze super @jeffverstreken 
voor de start van @levensloop. 
#benefiet #clubkoningshof #koningshof 
#goeddoel #Schoten #gemeenteschoten

trip .natuur
HIKE@ park Vordenstein in Schoten. 
#moongate #maanpoort #antwerpen #schoten 
#wandeleninnatuur #avondwandeling 
#buitenzijn #slowdown #bewegenisgezond 

autovisie 
Een Ford Thunderbird en Auto Union 1000 SP
#vintagecar #oldtimer #klassiker 
#klassieker #automobiel #fordthunderbird 
#autounion1000sp #schoten

joilita_dingemans 
Kleine meisjes worden groot 
#1september #1steleerjaar #mijlpaal 
#basisschoolheiligefamilie #schoten

infoSchotenoktober

vlaanderenzingt 
Een recordtemperatuur en een recordopkomst 
#schoten #schotenzingt #vlaanderenzingt 
#meezingen #koor #samenzingen #zingen 
#vlaanderenfeest #zingenisgezond #zome

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!

bartdebeule
De mooiste tuin in Europa ligt blijkbaar in 
Schoten... Hoe mooi is dat onderhouden! 
#bloementuin #bloemenpracht #schoten 
#vordensteinpark @vordensteinvrijwilligers

elijahmcquinn 
Apero with the great grand father 
#schoten #schotencity #belgianblogger 
#belgium #belgianmalinoisofinstagram 
#belgiansummer #antwerpblogger

O
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infoSchotenoktoberinfoSchotenoktoberinfoSchotenoktober

kevinvlxphotography 
And last but not least was er echt geweldige 
straatanimatie! Zoek zeker de olifant. 
@genietvanschoten @lachgasten.be #animatie 
#schotengeniet2022 #ambiance #Schoten

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

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

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

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

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

WiJ WERkEN Op AFSpRAAk
De diensten van het gemeentehuis en het OCMW werken 
op afspraak. Een afspraak maak je online via www.
schoten.be/afspraak of bel tijdens de openingsuren 
naar 03 680 09 00. 

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

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

faimfinit 
CHILLEN MET DIE BILLEN. 
Lekker lunchen met de vriendinnen of een aperooke 
doen? Kan hier allemaal! Reserveer je plekje online! 
@hello.faimfinit.be/

[ varia ]

terugblik

Ontvangst nieuwe 
Schotenaren
Naar jaarlijkse gewoonte werden de inwoners die 
er het afgelopen jaar voor kozen in onze mooie 
gemeente te komen wonen, uitgenodigd op een 
feestelijk onthaalmoment. Aan de hand van een 
wandeling vertelden burgemeester en schepenen 
hen alles over de centrumvernieuwing. Het goede 
weer was alvast van de partij. Achteraf werd er 
gesmuld van ons heerlijk streekgerecht: Den 
Burger van Schoten. Welkom allemaal! 

netwerkmoment 
voor ondernemers
Gemeente Schoten is er voor haar ondernemers. 
De dienst Lokale Economie wil hen inspireren en 
onderlinge samenwerking tussen lokale bedrijven 
stimuleren tijdens een jaarlijks netwerkmoment. 
Dit jaar deelde merkstrateeg Stef Verbeeck zijn 
zeven cruciale inzichten die een merk onmisbaar 
maken. Interessant voor iedere ondernemer dus!

P.S. Op de hoogte blijven van alle initiatieven voor 
en door ondernemers? Schrijf je dan in op de 
ondernemersnieuwsbrief via www.schoten.be/
ondernemersnieuwsbrief. 

wilfriedvanderelst
#devaartvandaag #schoten 
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[ cuLtuurcentrum Schoten ]

agenda

Dinsdag 14 december  14u De kaekelaar Corpus Christi  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Dinsdag 4 oktober  14u30 Op locatie  Depotgeheimen van de Vlaamse literatuur Uitstap naar geheime kamers
Zaterdag 8 oktober  14u30 Op locatie  Depotgeheimen van de Vlaamse literatuur Uitstap naar geheime kamers r Laatste tickets
Zaterdag 8 oktober  20u Op locatie  Today i kill You  Theater door SkaGeN Uitverkocht
Donderdag 13 oktober 20u kasteel van Schoten  Hier en nu  kasteelconcert door Eva De Roovere (duo) Laatste tickets
Zondag 16 oktober  11u kasteel van Schoten  per Canto e Violino  Aperitiefconcert door kapellmeister
Zondag 16 oktober  15u  De kaekelaar  Hallo aarde   Muziek door kapitein Winokio i.s.m. Gezinsbond (3+)
Dinsdag 18 oktober  10u kasteel van Schoten  Alphonse Mucha, golvende art-nouveaulijn Cursus i.s.m. Amarant
Dinsdag 18 oktober  14u & 20u De kaekelaar  Un Monde  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Donderdag 20 oktober 20u De kaekelaar  Mellisa, of nee, Aisha, of nee, toch Melissa  Jongerentheater door De Mannschaft (14+)
Woensdag 26 oktober  20u De kaekelaar  VLOEk!  Muziektheater door De Roovers
Zondag 30 oktober  14u De kaekelaar  Mooie meisjes  Muziek door Stokman & Vos
Vrijdag 4 november  20u De kaekelaar  Welcome to the rebellion!  Humor door Michael Van peel Uitverkocht 
Dinsdag 8 november  10u & 14u Op locatie  De woning van Braem  Uitstap Uitverkocht
Zondag 20 november  15u Op locatie  Hands Up!  kinderkunstendag door Lejo (4+) i.s.m. Gezinsbond
Zondag 20 november  11u kasteel van Schoten  Woodwork Favorites  Aperitiefconcert door Woodwork Reed Quintet
Dinsdag 22 november 14u & 20u De kaekelaar  The worst person in the world  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Woensdag 23 november 20u  De kaekelaar  Te Gek!? Nerveuze vrouwen  Theater door Slongs, Clara Cleymans, ... Uitverkocht 
Vrijdag 25 november  20u De kaekelaar  Het mirakel van België  Theater door Maarten inghels/Behoud de Begeerte
Zaterdag 26 november  15u De kaekelaar  De peatles  Muziek i.s.m. Gezinsbond (4+)
Donderdag 8 december  20u Jeugdhuis kaddish  The Antler king [foto] Muziek door Dances
Zondag 11 december  15u De kaekelaar  kameleonie  kindertheater door Tine Embrechts (8+) i.s.m. Gezinsbond
Dinsdag 13 december  10u kasteel van Schoten  Wordt de mens nu een god Cursus i.s.m. Amarant
Dinsdag 13 december  10u & 14u Op locatie Likeurstokerij FX De Beukelaer: Elixir d’Anvers  Uitstap Laatste tickets
Dinsdag 13 december  14u & 20u De kaekelaar  Madres paralelas  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
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