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Vanaf het najaar kan je je UiTpas gebruiken 
bij allerlei activiteiten in onze gemeente, 
maar ook in Brasschaat, Brecht, Essen, 
Kalmthout, Schilde, Stabroek, Wijnegem en 
Wuustwezel. Gebruik de pas voor een zwem-
beurt, sportkamp, jeugdactiviteit, concert, 
theatervoorstelling of bezoekje aan de bib. 
Telkens je deelneemt aan een UiT-activiteit, 
spaar je punten. Die punten ruil je dan weer in 
voor extra voordelen zoals gadgets, kortingen, 
gratis tickets… 

welkomstvoordeel
De UiTPAS is vanaf oktober te koop in onze 
gemeente aan 5 euro. Ben je jonger dan 18 
jaar, dan betaal je zelfs maar 2 euro. In ruil 
voor je aankoop krijg je in oktober een aantal 
welkomstvoordelen en 3 punten cadeau op je 

Sluitingsdagen 
gemeentelijke 
diensten
Op woensdag 21 juli 2021 vieren we onze 
Nationale Feestdag. Op die dag 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 Dien-
stencentrum Cogelshof 

•	 De Braembibliotheek en het bibfiliaal 
Deuzeldlaan

ZOMERSLuITING BIBFILIAAL 
Het bibfiliaal Deuzeldlaan is bijkomend 
gesloten van maandag 5 juli tot en met 
zondag 18 juli 2021.

WIJZIGING AFVALOPHALING
De afvalophaling van woensdag 21 juli 2021 
wordt verzet naar zaterdag 24 juli 2021. 
TIP: Installeer de Recycle!-app en je wordt 
automatisch verwittigd wanneer je je afval 
buiten moet zetten of wanneer er wijzigingen 
in de afvalophaling zijn. 

BuuRTRESTAuRANTS
De buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof 
blijven op feestdagen geopend. De buurtres-
taurants zijn weer volledig geopend en je kan 
ook weer ter plaatse eten (met vier aan een 
tafel). Voor de meest recente informatie over 
de openingsuren en geldende veiligheids-
maatregelen kijk je op www.metsense.be. 

uitzonderlijke sluiting bib
Om de gegevensoverdracht naar een nieuw 
bibliotheeksysteem vlot te laten verlopen, 
sluiten de Braembibliotheek en het bibfi liaal 
Deuzeldlaan de deuren op 6 oktober 2021 
voor een tot twee weken. De exacte her-
openingsdatum lees je in de Info Schoten 
van oktober. In die editie vertellen we je 
ook alles over de nieuwe voordelen en het 
gebruiksgemak van het nieuwe bibsysteem. 
Uitgeleende boeken die normaal tijdens de 
sluitingsperiode moeten bin nengebracht 
worden, worden automatisch verlengd. Extra 
lang leesplezier!

www.schoten.bibliotheek.be.  

Je hebt vast wel eens op een voetpad tegels 
met noppen of met ribbels gezien. Maar weet 
je ook waarvoor ze dienen? 

Dat zijn blindengeleidelijnen. Mensen met 
een visuele handicap gebruiken ze om zich 
te verplaatsen in onze gemeente. Dankzij 
de geleidelijntegels kunnen blinden en 
slechtzienden zich oriënteren, ze tonen 
de juiste richting aan. De noppentegels 
wijzen op een naderende verandering in 
de verkeerssituatie: denk maar aan een 
oversteekplaats of trap. 

Hou de blindengeleidelijn vrij 
De geleidelijnen zijn van groot belang voor 
mensen met een visuele handicap om zich 
zelfstandig in onze gemeente te kunnen 
verplaatsen. Daarom is het belangrijk om 
deze waarschuwingsmarkeringen vrij te 
houden van obstakels. Stilstaan, je fiets 
of deelstep parkeren of je vuilniscontainer 
aanbieden op deze blindengeleidelijnen is 
dus niet toegestaan. Hou jij er voortaan ook 
rekening mee?

we zijn

GESLOTEN

UiTPAS. Na de zomervakantie communiceren 
we alle verkooppunten. 

kansentarief
De UiTPAS is er voor iedereen. Heb je recht 
op een verhoogde tegemoetkoming of ben je 
in schuldbemiddeling, dan betaal je maar 1 
euro voor je UiTPAS en krijg je 80% korting bij 
deelname aan activiteiten.

meer informatie
Hou onze gemeentelijke kanalen in de gaten 
en kom de komende maanden nog meer te 
weten over de UiTPAS! 
www.schoten.be/uitpas
www.uitpas.be
www.ui� nvlaanderen.be  

Geniet dit najaar van een 
uitzonderlijk vrijetijdsaanbod
in oktober stapt onze gemeente mee in 
de uitpaS . met deze pas worden vrijetijds-
activiteiten nog leuker! bij iedere activiteit 
spaar je punten, die je kan omruilen tegen 
voordelen . Da’s dubbel plezier, dus .

wat is een blindengeleidelijn?

Hoe het niet moet.
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Hou rekening met 
je buren
Krijg jij door het zonnetje kriebels om in je 
tuin of aan je huis te werken? Of misschien 
heb je wel zin in een barbecuefeestje ver-
gezeld van zomerse muziek. Hou rekening 
met je buren en beperk je lawaai. Zo houden 
we de zomer aangenaam en ontspannend 
voor iedereen!

We zetten even de spelregels, zoals ze 
beschre ven zijn in het Schotens politie-
reglement, voor jou op een rijtje.
•	 De basisregel: voor 7 uur en na 22 uur 

maak je geen lawaai.
•	 Je mag voor 7 uur en na 22 uur geen glas 

storten in glascontainers.
•	 Kappen en snoeien van bomen, het 

maaien van gras en het verzagen van 
brandhout door middel van werktuigen 
met een motor is verboden op zondag en 
op wettelijke feestdagen. Hetzelfde geldt 
voor andere machines die lawaai maken 
en luide muziek.

Het volledige politiereglement kan je nalezen 
op www.schoten.be/politiereglement. Wees 
tolerant naar je buren toe en hou rekening 
met elkaar. Spreek in geval van hinder eerst 
je buren aan. Zij zijn zich misschien niet 
bewust van het lawaai dat ze maken. Bij erge, 
aanhoudende geluidsoverlast verwittig je de 
politie op het nummer 101. 

WAT IS HET RENOVATIEKREDIET?
Wie in Vlaanderen vanaf 2021 een woning 
met slechte energieprestatie koopt en binnen 
de vijf jaar de energieprestatie aanzienlijk 
verbetert, kan aansluitend bij het hypothecair 
krediet een renteloos renovatiekrediet afslui-
ten. Het renovatiekrediet kan je ook aanvragen 
voor je tweede verblijf of voor een pand dat je 
later gaat verhuren. 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
•	 Voor nieuwe eigenaars van woningen vanaf 

2021.
•	 Je engageert jezelf om je eengezinswoning 

van label E of F naar label A, B of C te 
brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor 
appartementen geldt een verbetering van 
label D, E of F naar label A of B. 

•	 Je bewijst de huidige slechte energie-
prestatie bij aankoop met een recent 
energieprestatiecertifi caat (EPC). 

HOEVEEL BEDRAAGT HET RENOVATIEKREDIET?
•	 Bij aankoop van een woning kan je tot 

maximaal 60.000 euro renteloos ontlenen 
als je tot label A renoveert. Bij renovatie tot 
label B kan je tot 45.000 euro ontlenen, en 
bij renovatie tot label C 30.000 euro. 

•	 Bij aankoop van een appartement kan je 
maximaal 45.000 euro renteloos ontlenen 
voor renovatie tot label A, en 30.000 euro 
tot label B.

HOE VRAAG IK HET RENOVATIEKREDIET AAN?
•	 Je renteloos renovatiekrediet sluit je af bij 

je bank, samen met het afsluiten van een 
hoofdkrediet (hypothecair krediet) voor het 
verwerven van een woning.

ik ben al eigenaar
Al in het bezit van een woning? Iedereen met 
een woning met een slecht energielabel die 
deze binnen de vijf jaar grondig renoveert, 
kan een EPC-labelpremie tot 5.000 euro 
aa nvragen bij Fluvius. Om aanspraak te 
maken op de premie laat je een nieuw EPC 
opmaken, binnen de vijf jaar na de datum 
van het ‘oude’ energieprestatiecertificaat 
waaruit bleek dat de woning/het appartement 
voor de renovatiewerken over een label D, E 
of F beschikte. Bijvoorbeeld: werd je eerste 
certificaat opgemaakt in 2019? Dan moet 
het nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 
januari 2026. 

meer informatie
Alle informatie over het renteloos renovatie-
krediet vind je op www.energiesparen.be/
renteloos-renovatiekrediet.
Meer informatie over de EPC-labelpremie op: 
www.energiesparen.be/epc-label-premie.
Of maak een afspraak bij het EnergieK Loket. 
Onze adviseurs informeren je over energiebe-
sparende maatregelen, vergelijken off ertes en 
staan je ook bij tijdens de werken. Maak een 
afspraak via www.schoten.be/energiek-loket, 
milieudienst@schoten.be of 03 685 04 62. 

we zijn

GESLOTEN
Nu . Nu moeten we renoveren, of zeg maar: reNuveren! wie vanaf dit jaar 
eigenaar wordt van een woning en deze grondig gaat renoveren, kan tot 
60 .000 euro renteloos lenen voor een grondige renovatie van de woning of het 
appartement . want bij energiezuinige gebouwen wint iedereen: de eigenaars, 
de bouwsector, het klimaat én je energiefactuur .

reNuveer en profiteer van het renteloos 
renovatiekrediet en de epC-labelpremie

Je hond of kat kwijtraken, dat is een 
nachtmerrie. Is je huisdier gechipt? Dan 
vindt het makkelijker de weg terug naar zijn 
of haar mandje. Tenminste, als de gegevens 
die op de chip staan correct zijn. 

Tijd dus om de chip van je viervoeter eens te 
controleren. Dat doe je snel en gemakkelijk 
via www.checkjechip.be. Daarvoor heb je 
jouw eID, de pincode van je eID, een kaart-
lezer en het chipnummer van je hond of kat 
nodig. Het chipnummer bestaat uit 15 cijfers 
en kan je terugvinden in het paspoort van je 
hond of kat. Sommige katten hebben geen 
paspoort. Het chipnummer staat dan op het 
registratiebewijs. Indien je het chipnummer 
ook daar niet kan vinden, neem je contact 
op met je dierenarts.

Gegevens vrijgeven
Je kiest er sinds 1 mei 2021 zelf voor om je 
gegevens op de chip al dan niet openbaar te 
stellen voor iedereen via www.checkjechip.be. 
Maak je je gegevens niet openbaar voor 
iedereen, dan kunnen personen met chiplezer 
zonder toestemming wel nog je naam en tele-
foonnummer lezen. Enkel bevoegde instanties 
zoals de politie, asielen of dierenartsen kunnen 
de chip volledig lezen.

Huisdierchip
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Waarom moet de oude Hoogmolenbrug 
verdwijnen?
Geleidelijk aan worden alle bruggen langs 
het Albertkanaal verhoogd en verbreed. Zo 
kunnen er binnenkort containerschepen met 
maar liefst vier lagen containers veilig en 
vlot varen. Dat spaart een heleboel transport 
over de weg uit! De huidige Hoogmolenbrug 
is hiervoor te laag.

Waarom duurt het zo lang voor de brug er is?
De nieuwe Hoogmolenbrug schuift 250 meter 
op richting Antwerpen. De weginfrastructuur 
moet eerst aangepast worden, zodat de 
brug erop kan aansluiten. De wegenwerken 
in de Metropoolstraat, de Merksemsebaan 
en Deurnesteenweg zijn dus allemaal ter 
voorbereiding van de nieuwe Hoogmolenbrug. 
Gelukkig zijn deze werken nu bijna allemaal in 
hun laatste fase aanbeland. 

Wanneer komt de nieuwe Hoogmolenbrug 
dan echt?
Momenteel worden de onderdelen van de 
nieuwe brug gemaakt in Gent. Die worden op 28 
en 29 augustus via het water aangevoerd naar 

Horstebaan wordt 
zone 50
Begin deze maand werd de maximumsnelheid 
op de volledige Horstebaan (van Bredabaan tot 
Vordensteinstraat) verlaagd naar 50 kilometer 
per uur. De gemeenteraad nam deze beslissing 
naar aanleiding van het dodelijke ongeval dit 
voorjaar. In het kader daarvan wordt ook beke-
ken hoe het kruispunt van de Amerlolaan met 
de Horstebaan veiliger ingericht kan worden. 

De snelheidsverlaging van de Horstebaan sluit 
nu beter aan op de situatie van de Peerds-
bosbaan en Listdreef: daar is de maximum 
toegelaten snelheid ook 50 kilometer per uur.

Naast de Botermelkbaan zijn er nog een 
aantal andere wegenprojecten afgerond. Zo 
kunnen ook de bewoners van het zuide-
lijke stuk Borkelstraat terug genieten van 
een gerenoveerde straat. De Verbertstraat 
(tussen de Wijnegembaan en de Jozef Van 
Craenstraat) kreeg een nieuwe laag asfalt. Er 
worden binnenkort nog verkeersremmende 
kussens geplaatst. En fietsers, BMX-ers en 
andere waaghalzen op wieltjes kunnen zich 
sinds midden mei uitleven op het gloednieuwe 
BMX-parcours aan De Zeurt. 

Op de planning
In juli nemen de aannemers even verdiend 
bouwverlof. Het noordelijke deel van de 
Borkelstraat, tussen de Ridder Walter Van Ha-
vrelaan en de Horstebaan wordt dan afgewerkt. 
Vermoedelijk eindigen de werken in november. 
Dit najaar staan er nog zeker twee infrastruc-
tuurwerken op de planning. In de Sluizenstraat 

werken botermelk-
baan afgerond
Het was een krachtinspanning van bijna 
twee jaar (inclusief nutswerken), maar 
de aannemer heeft de eindmeet gehaald. 
Het resultaat zijn vrijliggende en afge-
schermde fietspaden aan weerszijden van 
de Botermelkbaan. Een goede zaak voor de 
vele fietsers die er dagelijks passeren. De 
verbinding naar ’s-Gravenwezel wordt zo een 
stuk veiliger voor tweewielers. 

Ook het oversteken van de drukke Botermelk-
baan wordt veiliger door de herinrichting van 
de drie kruispunten. De kruispunten werden 
aangepast aan de nieuwe situatie op de 
Botermelkbaan: 
•	 Kruispunt Botermelkbaan-Wezelsebaan: 

Het verkeer vanuit de Wezelsebaan kan 
enkel nog naar rechts (richting ’s-Graven-
wezel) afslaan. Vanuit de Botermelkbaan 
de Wezelsebaan inrijden, is verboden. 
Voetgangers en fietsers behouden wel de 
mogelijkheid om via de Botermelkbaan de 
Wezelsebaan in en uit te rijden, en kunnen 
dit door het nieuw verkeerseiland op een 
veilige manier doen.

•	 Kruispunt Botermelkbaan – Alice Nahonlei: 
dit kruispunt wordt voortaan beveiligd 
door verkeerslichten. Een afslagstrook 
op de Botermelkbaan zorgt ervoor het 
verkeer richting Alice Nahonlei kan 
wachten zonder de doorstroming van het 
doorgaand verkeer te hinderen.

•	 Kruispunt Botermelkbaan - Dennenlei: 
Het kruispunt met de Dennenlei werd 50 
meter verplaatst. Zwakke weggebruikers 
kunnen via een verkeerseiland veilig 
in twee keer de drukke Botermelkbaan 
oversteken. 

Spectaculaire intrede Hoogmolenbrug
binnenkort rijden we van Schoten naar wijnegem (en omgekeerd) via de nieuwe 
Hoogmolenbrug . we geven je een korte stand van zaken .

het montageterrein aan de Metropoolstraat. 
Daar wordt de brug dan verder gemonteerd en 
midden januari ingevaren naar haar definitieve 
locatie en dus over het Albertkanaal gelegd. Dat 
belooft alvast spectaculair te worden. 

Wanneer de brug op zijn plek ligt, moet de 
volledige weginfrastructuur (leidingen, asfalt, 
verlichting…) over de brug nog gerealiseerd 
worden. Omdat de nieuwe brug volledig langs 
de bestaande brug wordt gebouwd, is de 
hinder voor het verkeer beperkt. Tijdens al 
deze kleine tussenfases zal de Metropoolstraat 
en het jaagpad telkens slechts enkele dagen 
onderbroken zijn. Als alles goed gaat, wordt 
in april 2022 de nieuwe Hoogmolenbrug 
aangesloten op de Metropoolstraat. 

meer informatie
In november 2021 wordt er voor bewoners 
en bedrijven een infomarkt georganiseerd. In 
tussentijd vind je informatie op: 
•	 www.vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug
•	 www.wegenenverkeer.be/werken
•	 www.schoten.be/wegenwerken

(tussen Villerslei en Geuzenveldenstraat) 
worden rioleringswerken uitgevoerd. De 
straat krijgt een gescheiden riolerings-
stelsel met een regenwaterriool om de vaak 
voorkomende wateroverlast tegen te gaan 
en een afvalwaterriolering om vuil water 
af te voeren. Bewoners van deze straat 
ontvangen binnenkort een infobrochure met 
gedetailleerde uitleg over de werken. 

Ook de Papenaardekenstraat wordt dit 
najaar onder handen genomen. Vanuit de 
nieuwe Hoogmolenbrug zal een belangrijke 
fietsverbinding aansluiten op de Papenaarde-
kenstraat. Voor de veiligheid van de fietsers 
zal de straat daarom volledig omgevormd 
worden tot een fietsstraat. Tussen de Braam-
straat en de Deurnevoetweg komt riolering en 
wordt de rijbaan volledig vernieuwd. 

www.schoten.be/wegenwerken

in de kijker: afgewerkte wegenwerken

©
 BOUM

EDIENNE BELBACHIR
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Help mee de Cultuur- en 
erfgoedprijs heruitvinden

De Cultuurprijs en de Erfgoedprijs zijn aan 
vernieuwing toe. Tot die conclusie kwamen 
zowel de Cultuurraad als de Erfgoedraad na 
een grondige zelfevaluatie. Samen slaan 
ze de handen in elkaar om beide prijzen 
weer nieuw leven in te blazen. En jij kan 
daarbij helpen!

Tot op heden verloopt de zoektocht naar ge-
schikte kandidaten voor beide prijzen eerder 
moeizaam en zijn zowel de Erfgoedprijs als 
de Cultuurprijs onvoldoende gekend bij de 
Schotenaren. Hoog tijd om daar verandering 
in te brengen!

Nieuw concept
Onder leiding van Ignace Sysmans (voorzitter 
Cultuurraad) en Gie Bresseleers (voorzitter 
Erfgoedraad) wordt een nieuw concept 
uitgedacht. Een concept met aandacht 
en waardering voor alle Schotenaren, 
deelnemers en laureaten. Niet alleen op de 
dag van de uitreiking, maar ook vooraf en tot 
ver na het overhandigen van de prijzen. Met 
een grote rol voor een gretig publiek en de 
spanning van een aankomst van de Schelde-
prijs. Zo willen beide organisaties meer 
inzendingen met  geschikte kandidaten, 
een groter draagvlak bij de Schotenaren en 
een gezamenlijke uitreiking in stijl bekomen.

Jouw idee
Om deze ambitieuze doelstellingen waar te 
maken, zijn Ignace en Gie op zoek naar frisse 
ideeën. Heb jij een suggestie om meer men-
sen warm te maken voor de Cultuurprijs en 
Erfgoedprijs? Deel je voorstel met onze cul-
tuurdienst via vincent.jespers@schoten.be. 
Eind dit jaar lanceren we de nieuwe plannen! 
  

Welke kunstrichtingen biedt de Academie aan?
Teveel om kort op te antwoorden (lacht). Naast 
de teken-, schilders- en keramiekateliers kan 
je ook kiezen voor een meer conceptuele of 
oriënterende opleiding. We helpen je graag 
kiezen! Contacteer ons voor een kennis-
makingsgesprek. 

Kunnen volwassenen ook dansles volgen?
Naast het aanbod voor kinderen (5+) en 
jongeren (12+) is er ook volop keuze voor 
volwassenen: klassieke-, hedendaagse-, 
volks- en werelddans of jazzdans & urban.

Ik werkte vroeger al een hele opleiding af. 
Kan ik nog terugkomen?
Natuurlijk! We bieden alle oud-leerlingen 
beeld/muziek/woord/dans een vervolgoplei-
ding op de reeds gevolgde opleidingen aan. 

Ik bezoek graag tentoonstellingen of con-
certen en wil meer te weten komen over de 
kunstenaars/artiesten en hun stijlen.
Dan is de opleiding Kunst & Cultuur zeker 
iets voor jou. Daarin combineer je uitstappen 
met inspirerende groepsmomenten. Je stelt 
een pakket samen met muziek en/of woord 
en/of beeld.

Ik heb geen ervaring met noten lezen, kan ik 
als volwassene starten met muziek?
Jazeker, beginners van alle leeftijden zijn 
welkom in de aangepaste opleidingen voor 
volwassenen. Lees zeker het verhaal van Niki, 
verder op deze pagina.

Kan ik mijn ervaring meenemen bij de start 
van mijn lessen op de Academie?
De leraar stippelt in dat geval graag samen 
met jou een traject op maat uit. 

Hoeveel kost een opleiding?
Een inschrijving voor een academiejaar kost 
69 euro voor kinderen. Vanaf 18 jaar betaal 
je 135 euro en vanaf 24 jaar kost een heel 
academiejaar je 320 euro. Het bedrag wordt 
verminderd als je een attest of vrijetijdspas 
kan voorleggen. Alle info daarover vind je op 
www.academieschoten.be. 

Kan ik met de leraar spreken of een les 
proberen voor ik me inschrijf?
Op de website van de Academie kan je inschrij-
ven voor een proefles. De leraar contacteert je 
voor een babbel of een proefles. Blijkt het na 
een paar lessen toch niets voor jou? Schrijf je 
dan uit voor 30 september en betaal enkel de 
administratiekost.

wist je dat… 
Je jezelf online kan inschrijven bij de Academie? 
In twee snelle stappen word je kunstenaar.
Surf naar mijnacademie.be/academieschoten. 
Maak een account aan met je mailadres of 
meld je aan via je Facebook- of Google-account.
Voeg je als leerling toe door je gegevens 
in te vullen. Daarna krijg je alle mogelijke 
opleidingen te zien. Bevestigen, betalen en 
klaar. Welkom bij de Academie!

meer informatie en hulp
Academie Schoten
www.academieschoten.be
Jozef van Craenstraat 4 – Vordensteinstraat 47
academie@schoten.be
03 685 02 56 – We helpen je telefonisch 
op weekdagen tussen 14 en 20 uur en op 
zaterdagen tussen 10 en 13 uur. 

Jouw vragen over de academie beantwoord
in september start er weer een nieuw kunstacademiejaar . wij stelden acht 
snelle vragen aan Lisbeth wolfs, directeur van de academie Schoten . 

Familievoorstelling 
Maak kennis met het aanbod van Academie 
Schoten tijdens een familievoorstelling in de 
Kaekelaar op zaterdag 28 augustus 2021. 
Alle informatie over deze voorstelling vind 
je op www.schoten.be/zomer. 

Niki speelt blokfluit
Niki, 34 jaar, vertelt hoe ze de creatieve microbe te pakken 
kreeg en zich inschreef voor een opleiding muziek.

Hoe ben je op de academie terechtgekomen?
Mijn dochter speelt al 4 jaar hobo op de 
academie, zij heeft de muziekmicrobe thuis 
doorgegeven. Een jaar later is mijn partner 
gitaarlessen gaan volgen en in september 
ben ik gestart met blokfluit. 

Wat vind je het leukste aan de lessen? 
Het samen zingen en muziek maken. In het 
begin was dat heel onwennig, maar na een 
aantal lessen was de verlegenheid helemaal 
verdwenen. De leerkracht blokfluit kiest altijd 
mooie stukjes om te spelen. Als je een stukje 
eenmaal onder de knie hebt, kan je ook echt 
trots zijn op jezelf. 

Om muziek te spelen moet je vast veel 
oefenen, hoe combineer je dat met werken 
en een gezin? 
Ik probeer dagelijks, op een vast moment, 15 
minuten te oefenen. Als het druk is, zijn het 
soms maar 5 minuten of helemaal niet. Dat 
is ook nooit een probleem voor de leerkracht, 
dan pikken we samen de draad terug op. 

©
 BOUM

EDIENNE BELBACHIR
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Wat Den Burger van Schoten zo op-en-top 
Schotens maakt? Het feit dat hij volledig 
binnen de grenzen van onze gemeente werd 
ontwikkeld! Zo komen de ingrediënten 
van de vele voedselproducenten die onze 
gemeente rijk is. Wouter Van der Vieren, 
sterrenchef én Schotenaar, ging ermee aan 
de slag – met een 100% lokale culinaire 
creatie als resultaat. 

Bestel Den Burger van Schoten 
vanaf 1 juli!
Op donderdag 1 juli 2021 kan je eindelijk je tanden 
zetten in Den Burger van Schoten. Vanaf die dag bestel 
je hem bij de verschillende Schotense horecazaken, 
als meeneemgerecht of gezellig ter plekke (als de 
coronamaatregelen het toelaten). Iets om lekker naar 
uit te kijken.

Een heerlijk hapje en een 
ontspannend trapje 
Den Burger van Schoten heeft alles in huis om je te 
verleiden. Het geheim van zijn smaak? De unieke 
combinatie van lokale ingrediënten, aangeleverd 
door echte Schotense smaakmakers. Zo gaat de 
truffelmayonaise van Manna verrassend mooi samen 
met de geitenkaas van De Kaaspoort. De burger van 
L. Michielssen op basis van Filet d’Anvers steelt volop 
de show, terwijl de geheime kruidenmix van Evlier de 
smaakervaring helemaal compleet maakt. En met de 
knapperige kroketten van Kelderman kan Den Burger 
van Schoten rekenen op heerlijk gezelschap! In onze 
speciale brochure rond Den Burger van Schoten lees je 
er alles over. Je kan jouw exemplaar verkrijgen in het 
gemeentehuis of bij de deelnemende horecazaken.

Ben je na het verorberen van Den Burger van Schoten 
toe aan een beetje beweging? Of strek je graag de 
benen voor je aan tafel aanschuift? In de brochure 
staat ook een leuke fietsroute doorheen Schoten. Die 
brengt je onder meer langs alle smakelijke bedrijven 
die hebben bijgedragen aan Den Burger van Schoten. 
Ideaal om eens een trapje in de wereld te zetten!

Ben je benieuwd hoe Den Burger van Schoten  
nu precies smaakt? Ontdek hem dan bij je  
favoriete deelnemende horecazaak. Kijk snel  
op www.schoten.be/denburgervanschoten.

Den Burger van Schoten? Da’s ook een smakelijk 
cadeau. Koop je cadeaukaart op onze website en 
geef extra veel smaak aan je volgende geschenk.

www.schoten.be/denburgervanschoten

evlier
Een op-en-top Schotens familiebedrijf, waarvan het 

Specerijenzout onlangs erkend werd als streekproduct.  
www.evlier.be

de kaaspoort
De grootste in kaasschotels, gekend én geliefd  

om zijn unieke ‘Schotenaar’-kaas. 
www.kaaspoort.be

vleeswaren l. michielssen
Specialist in ambachtelijke vleeswaren. Laat je niet 

misleiden, de Filet d’Anvers wordt wel degelijk in  
Schoten gemaakt. Ook erkend als streekproduct. 

www.lmj.be

manna 
De bekendste sauzenfabrikant van ‘t land zit in Schoten. 

www.manna.be

altoni-kelderman
Al jaren een begrip op het gebied van artisanale  

kroketten en puree. 
www.kroketjes.be

Deze Schotense 
producenten zorgen alvast 

voor de ingrediënten

Win Den Burger 
van Schoten! 

Door Schoten
ge(s)maakt!

Burgers van Schoten? Dat zijn we natuurlijk allemaal. Maar vanaf nu is er  
Den Burger van Schoten: een overheerlijke hamburger, gecreëerd voor én door 

Schotenaren. Begin je al te watertanden? Vanaf 1 juli 2021 ontdek je  
Den Burger van Schoten bij verschillende Schotense horecazaken. 
Reken maar dat hij onze gemeente helemaal op smaak zal brengen!

Unieke
Saus

Geserveerd 

met heerlijke 

kroketjes uit 
Schoten.

Schoten
aar

Kaas

Filet

d’Anvers

UniekeKruidenmix

Door Schoten
ge(s)maakt!

choteeennn
aaaar

KaKaKaKaKaKaKaKaK as

UnUnUnUnUnUnU iekeeeKrKrKrKrKrKrKKrK uidennnmix

Gessserveveveevev erd
met heerlijkeee

krokeeetjtjtjjtjtjtjt esss uit
Schoteeennn.n.n.n.n.n.n

FiFiFiFiFiFiF let

d’A’A’AAnveveveevev rs

Doe mee & win  
Den Burger van Schoten!

Je merkt het: Den Burger Van Schoten is iets om echt naar uit 
te kijken. Kan je niet wachten om je tanden te zetten in ons 
nieuwe streekgerecht? Doe dan mee met onze wedstrijden, en 
maak kans op twee gratis burgers in je favoriete deelnemende 
restaurant. Deelnemen kan via mail of via sociale media. 

• Doe mee via mail en bezorg ons via wedstrijd@schoten.be een 
antwoord op deze twee vragen: 

1. Wat zijn de vijf heerlijke hoofdingrediënten van  
Den Burger van Schoten? 

2. Schiftingsvraag: hoeveel mensen zullen aan deze 
wedstrijd hebben deelgenomen (door hun antwoorden naar 
bovenstaand e-mailadres te sturen) op maandag 12 juli 2021 
om 12.00 uur? 

• Of doe mee via Facebook of Instagram. Je vindt de instructies op 
www.facebook.com/gemeenteschoten of op onze Instagrampagina 
@gemeenteschoten.  
 
Meedoen met beide wedstrijden kan tot maandag 12 juli 2021, 
12.00 uur. Veel succes!
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Goed om te weten
Alle activiteiten worden georganiseerd volgens de 
geldende coronamaatregelen. Zo wordt er extra 
veel gepoetst en ontsmet en is er geen contact 
tussen externen en de bubbels. Ouders krijgen bij 
inschrijving van hun kind alle regels en informatie 
toegestuurd.  

Grabbel leuke activiteiten uit het ruime aanbod

Grabbelpas, de sportweken en de academie 
zorgen voor een kei toffe zomer!

Grabbelpas
Er staat een zomer vol creatieve themada-
gen en leuke uitstappen op de planning van 
de Grabbelpas. Denk maar aan een reuze 
picknick, een sprookjesdag, een heus trol-
lenfestival en allerlei leuke uitstappen zoals 
naar de kinderboerderij of pretpark Walibi. 
Onze animatoren staan alvast te popelen 
om jou in hun bubbel te verwelkomen. 

In juli en augustus vinden er Grabbelpas-
activiteiten plaats op volgende dagen:
•	 1 en 2 juli 2021
•	 Van 5 tot en met 9 juli 2021
•	 Van 19 tot en met 23 juli 2021
•	 Van 26 tot en met 30 juli 2021
•	 Van 9 tot en met 13 augustus 2021

Joepie, het is weer zomervakantie! waar 
zitten al die speelvogels, kunstenaars 
en muzikanten?! Dankzij de Grabbelpas/
Swap, de sportweken en de academie staat 
jouw agenda deze zomer boordevol leuke 
activiteiten .

inschrijven 
Inschrijven kan tot de dag voor de activiteit en 
doe je snel en gemakkelijk via onze webshop: 
jeugdschoten.recreatex.be. Daar zie je meteen 
voor welke activiteiten er nog plaatsen zijn, 
wat de kostprijs is en voor welke leeftijd de 
activiteit geschikt is. 

een greep uit het aanbod
DE GROTE VERFOORLOG 
4-5 jaar
Op maandag 23 augustus 2021 maakt de 
Grabbelpas zich op voor de kleurrijkste veld-
slag in de Schotense geschiedenis. Gewapend 
met verfborstels en verf in alle kleuren van de 
regenboog zal de strijd losbarsten om elkaar 
zo vuil mogelijk te maken. Wie kroont zich 
tot de overwinnaar van De Grote Verfoorlog? 

ZOMERBAL CARNAVAL 
6-8 jaar
Tijdens Zomerbal Carnaval brengen we de we-
reldberoemde carnavalstoet uit Rio De Janeiro 
naar Schoten. Trek je leukste verkleedkleren 
aan en kom met ons mee feesten. We kronen 
prins en prinses carnaval op woensdag 11 
augustus 2021. 

EEN DAG VOL MAGIE
9-11 jaar
Hocus pocus pats en simsalabim! Donderdag 
29 juli 2021 wordt een dag vol magie. Zet 
je tovenaarshoed op, neem je toverstok en 
kom mee de magische wereld van tovenarij 
ontdekken. Animatoren wegtoveren is niet 
toegelaten. 

KOMEN ETEN:
SCHOTEN VERSuS WIJNEGEM VERSuS SCHILDE
12-15 jaar
Scherp de messen, tel de peperbollen en blink 
het servies op: vandaag gaan we de strijd 
aan met de beste SWAP-koks van Schilde en 
Wijnegem. Welke gemeente kan het mooiste 
en lekkerste gerecht op tafel toveren? En wie 
krijgt de meeste punten voor sfeer en gezel-
ligheid? De verliezers moeten afwassen. Koks 
presenteren zich op woensdag 25 augustus 
2021 in de keuken. 

Staat het eeuwige kind in jou te springen om 
losgelaten te worden? Zegt kliederen met verf 
en buikschuiven met groene zeep jou wel iets? 
Kom dan snel op gesprek bij de jeugddienst en 

ga deze zomer nog aan de slag als monitor 
bij verschillende gemeentelijke activiteiten. 
Neem contact op met Laura Peelman: 
laura.peelman@schoten.be of 03 685 19 18.

Ook animator worden?
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Zomerkampen en workshops academie Sportweken
De volgende Olympische me daille wordt 
behaald door een Schotense sporter: dat 
verzekeren we deze zomer op onze vijf 
sportweken. Laat die spierballen maar 
rollen! Ons zomersportaanbod is er voor 
kinderen van 4 tot 16 jaar. 

inschrijven
Inschrijven kan tot 2 dagen voor de activiteit 
en doe je snel en gemakkelijk via onze 
webshop: webshopschoten.recreatex.be. 
Daar zie je meteen voor welke activiteiten 
er nog plaatsen zijn, wat de kostprijs is en 
voor welke leeftijd de activiteit geschikt is. 

een greep uit het aanbod
DE GOuDEN AFTRAP 
4-5 jaar, 6-8 jaar, 9-12 jaar
Tijdens de tweedaagse van De Gouden Aftrap 
staat alles in het kader van de aankomende 
Olympische en Paralympische Spelen. Denk 
maar aan atletiek, voetbal en tafeltennis. 

ZWEM-OMNI 
4-5 jaar, 6-8 jaar
Spitter-spetter-spater: we gaan zwemmen in 
het water! Tijdens de Zwem-Omni-sportweken 
worden we in de voormiddag wakker met een 
frisse duik in het zwembad. In de namiddag 
sporten we op het droge en proeven we van 
verschillende sportinitiaties.

BALSPORTENMIX 
7-10 jaar
Scherp jouw balvaardigheden aan met 
handbal, tennis, voetbal, honkbal… maar 
ook volleybal, trefbal en basketbal komen 
aan bod. Een ding is zeker: dit kamp kan jou 
vast een bal schelen. 

FREESTYLEDANCE 
9-12 jaar, 13-16 jaar
Hiphop, streetdance, videoclipdance… het 
komt allemaal aan bod deze week. En als 
de maatregelen het toelaten, eindigen we 
met een spetterend optreden voor onze 
(groot)ouders. 

SPORTTOPICS 
13-16 jaar
Nog op zoek naar een leuke sport? Deze 
week mag je je verwachten aan een hele 
hoop verschillende sportinitiaties. Wie weet 
ontdek je wel een nieuw talent! 

Tijdens de Filmweek (16-20 augustus) 
dompelen leerkrachten van de Academie je 
onder in de wondere wereld van de cinema. 
En tijdens de ‘Ken je Klassiekers’-week 
(23-27 augustus) laat de Academie je 
kennismaken met een brede waaier aan 
kunst en cultuur. Een enthousiast team laat 
je proeven van verschillende disciplines in 
diverse zomerkampen. Muzikant, cameraman 
of danser? Sla je tent op, maak een keuze en 
neem je goed humeur mee voor een stralende 
dag vol plezier.

een greep uit het aanbod
AAN DE SLAG MET STOPMOTION
8-12 jaar (Filmweek)
Tijdens deze week creëren we fi guren, attribu-
ten en decors. We boetseren met plasticine, 
tekenen, knippen en plakken om daarna 
alles in een magische fi lm te verwerken. De 
première gaat door op vrijdag 20 augustus 
2021! Wij nodigden alvast gerenommeerde 
fi lmcritici uit.

MAAK JE EIGEN FILM 
12 -18 jaar (Filmweek)
Breng jouw fi lmhelden tot leven via een waaier 
aan technieken. Al spelend maak je kennis met 
de digitale beeldtaal. Tijdens aantrekkelijke 
opdrachten maak je jouw eigen animatiefi lm. 
Daarbij experimenteer je met beeld en klank. 
Je leert kijken en maken, boetseren en 
creëren. Voorkennis is niet vereist. Noteer 
alvast de datum van de première: vrijdag 20 
augustus 2021.

LIEDJES IN MIJN HOOFD 
8-12 jaar (Ken je Klassiekers-week)
‘Liedjes in mijn hoofd’ is het perfecte zomer-
kamp voor echte podiumbeesten. Tijdens 
deze week zing je de ziel uit je lijf en ontdek 
je de klassiekers. Je zingt solo en in koor en 
maakt je eigen begeleiding. Nadien treden we 
op en deel je het podium met andere zangers 
en muzikanten. Tijdens het slotconcert zingt 
iedereen mee!

DANS EROP LOS! 
12-18 jaar (Ken je Klassiekers-week)
Hedendaags & Urban, Klassiek & Jazz, Hiphop 
& Streetdance… Dans erop los en ontdek 
de klassiekers. Trek je meest comfortabele 
plunje aan en spring mee op het podium. De 
choreograaf staat vooraan! Samen werken 
we toe naar een toonmoment waar we alle 
creaties bundelen. 

Het volledige programma zomerkampen van 
de Academie vind je, samen met alle prakti-
sche informatie op www.schoten.be/zomer. 
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Openbaar vervoer 
(37 tot 45 minuten reistijd)

Dankzij de centrale ligging van het vaccinatie-
dorp is het goed bereikbaar met de bus of tram. 
De dichtstbijzijnde haltes zijn Schijnpoort en 
Hof ter Lo. Vanaf deze haltes is er signalisatie 
voorzien naar het vaccinatiedorp. Het vac-
cinatiecentrum ligt op ongeveer 650 meter 
wandelafstand van deze haltes. Mensen die 
minder goed te been zijn, kunnen gebruik 
maken van de pendeldienst om deze afstand 
te overbruggen. Stewards helpen je op weg. 
•	 Vanuit centrum Schoten is er om de 15 

minuten een bus (610, 620, 621) met over-
stap naar tram 2 of 3 aan halte Oude Bareel 
naar halte Schijnpoort (om de 10 minuten).

•	 Je kan ook rechtstreeks tram 2 of 3 pakken 
aan halte P+R Keizershoek (ter hoogte van 
Carrefour Bredabaan).

auto 
(15 minuten reistijd)

Er zijn 600 parkeerplaatsen aan het vaccinatie-
dorp, waardoor je gemakkelijk een plekje met 
de wagen zal vinden. 
TIP: geef in je gps ‘Spoor Oost’, ‘Vaccovid’ of 
‘Noordersingel 40, 2140 Borgerhout’ in. 
•	 Het vaccinatiedorp bevindt zich in een lage-
 emissiezone (LEZ). Als je voertuig niet toe-

gelaten is en je rijdt de site op Spoor Oost op, 
dan zal je geen LEZ-boete ontvangen. Ook 
als je ergens anders in de LEZ parkeert, ben 
je vrijgesteld van een boete. Die vrijstelling 
geldt enkel voor de dag van je bezoek aan 
het test- en vaccinatiedorp. 

Vlot naar VacCovid •	 Informeer je vooraf of er geen wegenwerken 
op je route liggen. Een overzicht van alle 
werken op Schotens grondgebied vind je 
op www.schoten.be/wegenwerken. 

•	 Geen eigen wagen ter beschikking? Kijk 
dan eens naar het aanbod deelwagens van 
Poppy, GreenMobility of het gemeentelijk 
autodeelproject. 

Oplossingen voor minder 
mobiele Schotenaren
Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voor 
minder mobiele personen op de parking van 
het vaccinatiecentrum vlak bij de ingang. 
Het vaccinatiedorp is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. 

Personen die minder mobiel zijn, proberen voor 
hun vervoer in de eerste plaats af te spreken 
met familie, vrienden, buren… Als we elkaar 
een handje helpen, zal de vaccinatiecampagne 
vlotter verlopen. Personen met een beperking 
of minder mobiele personen mogen een 
begeleider meenemen naar het vaccinatiedorp.

Kan je geen beroep doen op je netwerk om je te 
vervoeren naar het vaccinatiedorp? Neem dan 
contact op met de Minder Mobielen Centrale 
of de Handicar.
•	 Minder Mobielen Centrale: 03 646 16 88 

(bereikbaar elke werkdag tussen 10 en 
12u). Een rit kost 0,35 euro per kilometer 
plus een vaste kost van 0,50 euro per rit.

•	 Handicar: aangepast rolwagenvervoer 
voor rolstoelgebruikers en hun begeleider 
tussen maandag en vrijdag (niet in het 
weekend). Reserveer je afspraak 03 646 
52 98 (bereikbaar elke werkdag tussen 
14 en 16u).  

alle (praktische) informatie 
•	 Alle informatie over je coronavaccin, je 

uitnodiging en de vervoersmogelijkheden 
naar het vaccinatiedorp vind je op 

 www.schoten.be/coronavaccin. 
•	 Meer informatie over de deelmobiliteit in 

Schoten lees je op 
 www.schoten.be/deelmobiliteit. 

blijf de coronamaatregelen 
respecteren

Houd je aan de bestaande coronamaatrege-
len, ook wanneer je (volledig) gevaccineerd 
bent. Door je vaccinatie word je niet meer erg 
ziek van het coronavirus, maar je kan nog wel 
steeds het virus oplopen. Blijf dus je contac-
ten beperken, draag je mondmasker, houd 
afstand en ontsmet regelmatig je handen. 

#SamenTegenCorona

Het vaccinatiedorp aan Spoor Oost is goed bereikbaar met allerlei vervoers-
mogelijkheden . met de wagen, de fiets of het openbaar vervoer: we stelden 
alles in het werk om jou zo comfortabel mogelijk op je bestemming te krijgen . 

Step 
naar je vaccinatie 
(20 tot 30 minuten reistijd)

Deelstepaanbieder Bird wil de Schote-
naren die zich laten vaccineren volop 
ondersteunen. Daarom lanceren ze een 
speciale actie: elk ritje dat eindigt aan 
de dropzone van VacCovid (Spoor oost), 
kost slechts 1 euro. 

Installeer de Bird-app op je telefoon 
en maak een account aan. Er zijn geen 
abonnementskosten verbonden aan de 
deelsteps. Zoek een step, open het slot 
met je app en vertrek. 

Neem een gratis 

deelfiets 
(20 tot 30 minuten reistijd)

Schotenaren die hun coronavaccin gaan 
halen, kunnen gratis gebruikmaken 
van een Mobit deelfiets. Aan het vac-
cinatiedorp werd speciaal een dropzone 
voor deelfietsen van Mobit ingericht. 

Neem een screenshot van je ver-
plaatsing in de Mobit-app en stuur 
deze door naar contact@mobit.eu. 
Hierna ontvang je een tegoedcoupon 
ter waarde van de gemaakte rit naar 
het vaccinatiecentrum en terug. 

aC
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wijk-watte?
Wijk-Werken houdt in dat je klusjes laat 
uitvoeren door werkzoekenden die gedomici-
lieerd zijn in Vlaanderen. Je vergoedt hen met 
wijk-werkcheques. 

waarom?
Door de hulp van een Wijk-Werker in te 
schakelen, help je (langdurig) werklozen 
weer de stap te maken naar de reguliere 
arbeidsmarkt. Bovendien worden de klusjes 
die jij al maanden uitstelt (geef maar toe!) 
eindelijk afgewerkt. Het is een win-winsituatie 
voor beide partijen. Je engageert je om de Wijk-
Werker (zeker bij de opstart van de opdracht) 
te begeleiden en te ondersteunen, en helpt zo 
kwetsbare profielen werkervaring op te doen.

welke klusjes?
Wijk-Werkers mogen ingeschakeld worden voor 
volgende klusjes*:
•	 Hulp bij administratieve taken 
•	 Ondersteuning bij huishoudelijke taken: 

koken en afwassen, grote kuis van zolders 
en kelders, klein naaiwerk, voorbereiden 
bij het leegmaken van een woning bij een 
overlijden…

•	 Ondersteuning en hulp bij begeleiding 
van personen zoals huistaakbegeleiding, 
kinderopvang, korte vervanging van een 
mantelzorger…

•	 Voor volgende klusjes kan je een aanvraag 
indienen, maar bestaat voorlopig een 
wachtlijst: 

•	 Klein tuinonderhoud (vooral in het najaar) 
zoals gras maaien, onderhoud van tuinper-
ken, zaaien en planten… 

•	 Kleine herstellings- en onderhoudswerken: 
een lekkende kraan herstellen, een lamp 
vervangen, een stukje muur plamuren… 

Wist je dat scholen en verenigingen ook beroep 
kunnen doen op de hulp van een Wijk-Werker? 
Ook langdurige samenwerkingen zijn mogelijk. 
Een overzicht van alle toegestane activiteiten 
vind je op www.schoten.be/wijk-werken. 

*Opgelet, het is mogelijk dat je aanvraag 
niet onmiddellijk gelinkt kan worden aan een 
beschikbare Wijk-Werker en dat je even op de 
wachtlijst terechtkomt.

wat kost het?
Je betaalt één wijk-werkcheque per begonnen 
uur. Een cheque kost 7,45 euro, maar is fiscaal 
aftrekbaar voor privépersonen. Je krijgt een 
belastingvoordeel van 20%. Dat betekent dat 
je per wijk-werkcheque maar 5,96 euro betaalt. 
Er zijn zowel papieren als elektronische wijk-
werkcheques. Jij kiest wat jij het handigst vindt! 

meer informatie
Als je wel wat extra hulp kan gebruiken van 
een Wijk-Werker neem je contact met het lokale 
Wijk-werkenteam: Wijk-werken Selab
•	 Particulieren: Annemieke Van Der Cruysse 

0470 11 99 01, wijkwerkenschoten@selab.be
•	 Vzw’s en scholen: Bram Verheyen
 0470 56 44 78, bram.verheyen@selab.be 

extra ervaring
Marc Gemels is sinds mei 2020 aan de slag 
als Wijk-Werker in onze gemeente. Hij mocht 
al verschillende taken uitvoeren, van tuin-
werken tot administratieve ondersteuning. 

“De bal ging aan het rollen toen ik eind 
2019 een uitnodiging kreeg voor een 
algemene infosessie over Wijk-Werken. 
Daarna werd ik gecontacteerd door het 
plaatselijke Wijk-Werkenbureau en in overleg 
met de bemiddelaar werden de verschillende 
aanvragen getoetst aan mijn mogelijkheden, 
persoonlijke wensen en werkervaringen uit 
het verleden”, legt Marc uit. 

“Mijn eerste taken waren kleine herstellings- 
en onderhoudswerken bij een alleenstaande 
dame. Bij een bejaard koppel voerde ik lichte 
tuinwerken uit, zoals gras maaien en onkruid 
wieden. Maar ook bij een woonzorgcentrum 
spring ik geregeld bij, en ik bied admini-
stratieve ondersteuning aan de fietsbib Op 
Wielekes.”

Gemachtigd opzichter
Maar misschien herken je Marc wel van een 
andere Wijk-Werkenfunctie. Als gemachtigd 
opzichter zorgt hij er op woensdagnamiddag 
voor dat er veilig overgestoken kan worden 
aan de Academie in de Vordensteinstraat. 
Ook het gemeentebestuur maakt dus gebruik 
van Wijk-Werken!

“Het systeem van Wijk-Werken maakt het 
mogelijk extra ervaringen op te doen. Zo 
leerde ik al met een nieuw administratief 
programma op de computer werken, en kreeg 
mijn kennis van het verkeersreglement een 
flinke update door de opleiding gemachtigd 
opzichter”, glimlacht hij. “Door de verschil-
lende taken heb ik, zelfs in deze moeilijke 
periode met strenge coronamaatregelen, 
toch een heleboel interessante en lieve 
mensen mogen ontmoeten.” Marc is dan ook 
resoluut: “Aan iedereen die in aanmerking 
komt, zeg ik absoluut: doen!”

“werken met wijk-werkers biedt voor 
beide partijen meerwaarde”

De vijf w’s van wijk-werken
word je langzaamaan gek van het gedrup van die lekkende kraan, ligt die knop 
al eeuwen te wachten om terug aan je favoriete broek genaaid te worden of kan 
je wat hulp in het huishouden gebruiken? Doe dan eens beroep op wijk-werken . 

Residentie Koningshof doet al enkele jaren 
beroep op Wijk-Werkers voor allerlei taken 
in het woonzorgcentrum en voor hulp bij de 
thuishulpklanten. “De Wijk-Werkenorganisatie 
is een zeer doeltreffend initiatief”, vertelt Yo-
lande Helsen, hoofd Thuiszorg bij Residentie 
Koningshof.

“Wij kunnen rekenen op de hulp van heel wat 
Wijk-Werkers”, zegt Yolande. “Ze voeren bij 
ons allerlei taken uit die hulp, gezelschap en 
veiligheid bieden aan senioren die nog thuis 
wonen én senioren die verblijven in onze resi-
dentie. Denk maar aan hulp bij leveringen van 
maaltijden aan huis of bijvoorbeeld het vervoer 

naar dokters en tandartsen mét begeleiding.” 
Ook tijdens de coronapandemie werd er 
dankbaar beroep gedaan op Wijk-Werken voor 
de ontsmetting van het woonzorgcentrum. 

Zorgsector leren kennen
“Het systeem van Wijk-Werken biedt voor 
beide partijen een enorme meerwaarde”, 
vertelt Yolande. “Het stimuleert Wijk-Werkers 
nieuwe terreinen te leren kennen in het be-
drijfsleven, in ons geval de zorgsector. En wij 
kunnen als gebruiker steeds op deze mensen 
rekenen: ze zijn stipt en loyaal. Bij deze 
dus een dikke pluim aan onze Wijk-Werkers 
Martine, Marc, Catherine, Marijke en Wim!”
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My Local Job is een gratis jobapp die je op je 
smartphone installeert. Daarna krijg je vaca-
tures uit de buurt voorgeschoteld die je naar-
gelang je interesse naar links of rechts veegt. 
Geen lange vacatureteksten of lange profiel-
vereisten: met een korte en krachtige be-
schrijving weet je voor welke job je solliciteert. 

Hoe het werkt
Installeer de app op je smartphone en 
registreer je gegevens. Op basis van een 
aantal filters krijg je een overzicht van jobs 
in de buurt die voor jou interessant kunnen 
zijn. Door naar rechts te vegen (‘swipen’), stel 
je jezelf kandidaat. Het bedrijf of de vereniging 
die de vacature plaatste, zal je contacteren 
voor een sollicitatiegesprek of meteen de job 
bevestigen. 

primeur voor Schoten
Samen met buurgemeenten Schilde en 
Brasschaat springt Schoten als een van 
de eersten op de kar van My Local Job. De 
app is gratis voor werkzoekenden, maar 

betalend voor bedrijven en verenigingen die 
hun vacatures willen plaatsen. Omdat het 
gemeentebestuur gelooft in de kracht van 
lokale jobs en werknemers, neemt het de 
eerste twee jaar de abonnementskost van 
de app voor zijn rekening. Alle bedrijven en 
verenigingen in Schoten kunnen dus tot en 
met 2023 gratis hun vacatures op My Local Job 
plaatsen. Aan alle Schotense zaakvoerders en 
HR-medewerkers roepen we dan ook op hun 
openstaande vacatures op de app te plaatsen. 
Dat doen ze snel en eenvoudig door hun zaak 
te registreren via www.mylocaljob.be. 

Voor elke job
Op zoek naar een vaste job, studentenjob of 
stageplaats in de buurt? Via My Local Job kom 
je al ‘swipend’ vast iets voor jou tegen. Ook 
vacatures voor freelancers of tijdelijke jobs 
kunnen op de app geplaatst worden. 

Installeer de app via de Google Play of App 
Store. Meer informatie: www.mylocaljob.be. 
Lokale economie, 03 680 33 35 
ondernemen@schoten.be

Help mee de 
Seniorenkrant 
bedelen
Sinds dit jaar krijgt iedere 75-plusser de 
Seniorenkrant twee maal per jaar gratis in de 
brievenbus. Het magazine bevat informatie, 
interviews en puzzels op maat van de Scho-
tense senior en wordt samengesteld door de 
seniorenadviesraad (SAR). Midden augustus 
komt er een nieuwe editie uit met onder 
meer een toelichting over de werking van de 
heemkundige kring Scot, wat je moet doen 
bij opname in een kliniek en meer informatie 
over de koopflats. 

Voor de bedeling rekent de organisatie op 
de helpende handen van vrijwilligers, want 
er moeten maar liefst 4.500 brievenbussen 
bedeeld worden. Heb jij zin om mee te 
helpen? Geef dan een seintje aan Laura 
Kerkhofs of Michel François, zodat zij tijdig 
een vrijwilligersverzekering in orde kunnen 
brengen. 

Laura Kerkhofs: laura.kerkhofs@schoten.be
03 680 07 84
Michel François: michel.fr@skynet.be 
03 658 96 28 of 04 77 42 21 45

Swipe jezelf een lokale job
Jezelf een lief ‘swipen’, dat kennen we ondertussen allemaal . binnenkort swipe 
je jezelf dankzij ‘my Local Job’ ook een job in de buurt . Het enige wat je nodig 
hebt: een duim en een smartphone . 

De voordelen van 
werken dichtbij huis
GEEN FILE MEER
Dagelijks staan er honderden kilometers 
file op onze wegen. Als je dichtbij huis 
werkt, sta je daar niet meer tussen! Dag 
frustraties over de Antwerpse Ring.

MET DE FIETS NAAR HET WERK
Geen uren in de file, maar een korte 
fietstocht brengt je op het werk. Goed voor 
je conditie én het milieu.

JE BENT PRODuCTIEVER
De wiskunde is eenvoudig: door dichterbij 
huis te werken, ben je minder lang on-
derweg naar je werkplek. Daardoor kan je 
langer uitslapen. En wie uitgeslapen is, is 
productiever. 

TIJDSBESPARING
Sneller op het werk? Dat betekent ook weer 
sneller thuis. Meer tijd voor je kinderen, je 
hobby’s en jezelf. Die werk-privé balans 
komt plots veel meer in evenwicht.

JE KENT DE OMGEVING
in je eigen regio voel je je thuis en dat 
geeft je een blijer en productiever gevoel.

Op zoek naar 
vrijwilligerswerk?
Via het platform Give A Day word je op 
basis van je interesses gelinkt met vrijwil-
ligersfuncties in de buurt. Registreer je 
snel en eenvoudig via www.giveaday.be. 
In Schoten staan onder andere volgende 
vrijwilligersfuncties open: levend model 
voor de Academie, fietsenhersteller voor 
jeugdzorg Emmaüs, huiswerkbegeleider, 
burenbemiddelaar…
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[ klimaatkapitaal ]

Het waren ambitieuze plannen die de ou-
derraad van basisschool Sint-Ludgardis 
voorstelde. “Met het Klimaatkapitaal hebben 
we de kans gekregen om ook écht De Groenste 
School te worden”, vertelt Nathalie Borremans 
van de ouderraad. 

Het gewonnen klimaatkapitaal werd nog 
aangevuld met de opbrengst van inzamelacties 
van de ouderraad. Vorig jaar startte  de open-
luchtschool dan aan haar groene transformatie.

Voedselbos
“Ondertussen hebben we al heel wat onder-
delen van ons klimaatproject uitgevoerd”, 
vertelt Nathalie. “Eind vorig jaar namen 
we de speelplaats en het speelbos onder 

handen. Met zo’n 52 bomen en 800 struiken 
maakten we de schoolomgeving nóg groener. 
Ook enkele muren hebben we omgetoverd in 
groenwanden.” En natuurlijk stak iedereen de 
handen mee uit de mouwen: “Met behulp van 
regenlaarzen, schoppen en kruiwagens staken 
alle kinderen een handje toe.” 

Bij de aankoop van het plantgoed werd 
rekening gehouden met de oorsprong. “Het 
zijn allemaal inheemse soorten. De helft ervan 
kadert ook in het thema ‘voedselbos’, en 
daarvan zullen we binnenkort noten, kersen, 
appels... kunnen plukken.” De klassen maakten 
zelf informatieborden voor iedere aangeplante 
soort boom en struik: “Op die manier leren ze 
bij over de natuur in hun omgeving en houden 
we de informatie levend.” 

een groene school is een gezonde school
mémé van het klimaatkapitaal gaat op bezoek bij de projectwinnaars
Dit jaar gaan we bij de zes winnaars van het 
klimaatkapitaal langs . Hoe ver staan ze met 
hun project? wat zijn de toekomstplannen? 
Deze keer trokken we met mémé naar de 
Groenste School van Schoten .

Zonnepanelen
De openluchtschool plaatste maar liefst 64 
zonnepanelen op het dak van de turnzaal. 
“Goed voor een vermogen van 21 kilowatt 
piek. De installatie kan dus een groot deel 
van de school van elektriciteit voorzien”, 
aldus Nathalie. 

“In de zomermaanden is de school gesloten en 
dan kan de opgewekte energie niet optimaal 
benut worden. We zoeken hiervoor nog naar 
oplossingen om dit te optimaliseren.” Nathalie 
doet daarbij een oproep: “Iedereen die hiervoor 
ideeën heeft, mag ons contacteren.”

Optimalisatie
Door enkele eenvoudige ingrepen slaagde de 
school erin hun elektrische warmwatervoor-
zieningen efficiënter te maken. “Hetzelfde 
proberen we te doen voor de verwarming: een 
optimale sturing zonder verlies. Dat blijkt toch 
complexer te zijn dan we dachten en hiervoor 
moeten we nog meer onderzoek doen.” 

Daarnaast staat een renovatie met onder meer 
de vervanging van ramen en dakisolatie van de 
oudste gebouwen nog op de planning. 

energieneutraal
“Volledig energieneutraal zijn we, zelfs na 
de reeds uitgevoerde klimaatinvesteringen, 
nog niet”, vertelt Nathalie. Toch is de ambitie 
er zeker wel. “We hebben wel grote stappen 
vooruit gezet. Op termijn zullen we de gasge-
stookte installaties nog moeten vervangen 
om volledig energieneutraal te worden. Dat is 
echter een dure investering die nog niet voor 
meteen zal zijn.”

Gezonde school
“Het openluchtconcept van Sint-Ludgardis 
staat natuurlijk volledig in het teken van 
gezondheid”, legt Nathalie uit. “Dat voordeel 
wordt nog versterkt en aangenamer gemaakt 
door in een groene omgeving school te kunnen 
lopen.” 

“De leerlingen zijn bovendien heel nauw 
betrokken bij de ‘vergroening’ van onze 
school. We vinden het van groot belang om de 
kinderen van kleins af aan bewust te maken 
wat deze kostbare aardbol ons te bieden heeft, 
en hoe we hier goed en zuinig mee kunnen 
omgaan. Hoe meer we dit aan onze kinderen 
meegeven, hoe meer we samen werken aan 
de toekomst.” 

identikit
Naam project: De Groenste School 
Beschrijving: Openluchtschool Sint-Ludgardis in de Sint-
Maria-ten-Boslei heeft de ambitie ‘de groenste school’ van 
Schoten te worden. Met het Klimaatkapitaal willen ze hun 
verwarmingssystemen en warmwateropwekking optimalise-
ren, inzetten op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en extra groen aanplanten op de schoolgronden. 
Gekregen Klimaatkapitaal: 20.000 euro
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Een compleet overzicht van alle activiteiten 
vind je in onze zomerbrochure, verkrijgbaar 
bij de Zomerbalie, of online op onze website 
www.schoten.be/zomer. Op deze pagina vind 
je alvast de keuze van de redactie.

De burgerroute
Op 1 juli 2021 wordt Den Burger van Schoten 
gelanceerd: een overheerlijke hamburger voor 
én door Schotenaren. Maar liefst vijf lokale 
producenten staan mee aan de basis van dit 
smakelijk Schotens gerecht. Je leest er alles 
over op pagina 6 en 7 van deze Info Schoten. 
Ben je na het smullen van Den Burger toe 
aan een beetje beweging of frisse lucht? De 
Burgerroute brengt je langs alle bedrijven die 
hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 
Den Burger van Schoten.  
De fietsroute vind je terug in de themabro-
chure, verkrijgbaar bij de Zomerbalie. Liever 
digitaal op pad? Op www.komoot.nl vind je 
de GPS-versie van de Burgerroute. 

Speurneustocht 
Droom je van een carrière als privédetec-
tive? De eerste stap is lid worden van de 
Schotense Speurneuzenclub. Hoe? Via een 
heleboel proeven en puzzels in het park van 
Schoten kan je bewijzen dat jij over de beste 

speurkwaliteiten beschikt. Als je alle proeven 
succesvol afgelegd hebt, krijg je een officieel 
Speurneuzendiploma.
De speurneustocht is geschikt voor kinderen 
van 7 tot 12 jaar oud en hun gezinnen. 
Haal de brochure gratis af bij de Zomerbalie.

Spelletjesweek 
12 tot 18 juli
Gamers, opgelet! Tijdens de spelletjesweek 
tovert de bibliotheek een heuse arcadehal 
tevoorschijn. De drie retro arcadegames zijn 
boeiend voor spelers van alle leeftijden. 
Liever samen met je gezin of bubbel spelen? 
We organiseren de hele zomer lang spelmo-
menten in samenwerking met speelotheek 
Foliant. 
Reserveer je plaatsje in de vintage arcadehal 
via www.schoten.bibliotheek.be.
Bekijk de planning van de spelmomenten op 
www.schoten.be/zomer. 

Zomermuziekavonden 
8 juli – 12 augustus
Een prachtige locatie, de gouden gloed van de 
ondergaande zon en sfeervolle muziek: het 
festivalgevoel beleef je deze zomer gewoon 
in Schoten. Voor het tweede jaar op rij vormt 
de speelplaats van de Academie Beeld het 

Schoten, onze zomer: 
een zomerprogramma vol plezier!
Dat we niet ver moeten reizen om ons te ontspannen en te amuseren, bewezen 
we vorig jaar al . Ook deze zomervakantie verwennen we je weer met een 
uitgebreid zomeraanbod . Verveling? Dat kennen we in Schoten niet!

decor voor een reeks openluchtconcerten. 
Gezellig, en coronaproof. Akoestisch trio ‘The 
Bonnie Blues’ is alvast van de partij. Verwacht 
je aan bekende en onbekende liedjes in de 
stijl van de jaren ’20 tot ’50, slowfox, dansbare 
klassiekers en puur cabaret. En ook Cream 
Colored Ponies zullen jouw dansbenen komen 
verwennen met hun swingmuziek.
Het volledige programma en alle praktische 
informatie vind je op www.schoten.be/zomer.

Filmweek 
16 tot 20 augustus
Laat je deze week volledig onderdompelen 
in de wondere wereld van de cinema. Op 
de rol van Jeugdhuis Kaddish staat alvast 
een gevarieerd aanbod aan films: van oude 
klassiekers tot moderne pareltjes.  
Sta je liever eens achter de camera? Of droom 
je ervan je eigen kortfilm te monteren? Acade-
mie Schoten biedt tijdens deze week originele 
workshops aan waarbij je zelf aan de slag kan 
gaan met film. Op de feestelijke slotavond 
tonen we de resultaten van al dat harde werk. 
Alle informatie over de zomerkampen vind je 
op pagina 8 en 9 van deze Info Schoten.
Op 19 augustus 2021 brengen we het 
populaire drive-in bioscoopconcept naar de 
terreinen van het Recyclagepark Den Breker. 
Da’s gezellig van een film op groot scherm 
genieten, in de veilige bubbel van je wagen. 
Tickets, programma en meer info op www.
schoten.be/zomer.

*Alle activiteiten met publiek of in groep zijn 
onder voorbehoud van de op dat moment 
geldende coronamaatregelen. 

The Bonnie Blues

©
 M

ONDAY AGBONZEE JR.

Cream Colored Ponies
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“Ik ben geboren in Sint-Truiden, ik kan er 
ook niet aan doen”, lacht Bob. “Mijn ouders 
woonden in Deurne, maar zijn op het eind van 
de Tweede Wereldoorlog naar Limburg gevlucht 
omwille van de ‘vliegende bommen’. De 
Duitsers mikten op de Haven van Antwerpen, 
om de bevoorradingslijnen te vernietigen. En af 
en toe, lieten ze zo’n bom te vroeg vallen. Nu 
ja, af en toe… er zijn hier in Schoten tussen 
12 oktober 1944 en 15 maart 1945 zo’n 108 
V1’s en raketbommen gevallen.” 

Ook al wordt hij geboren in Sint-Truiden, na de 
oorlog keren zijn ouders terug naar Deurne. 
De jeugd van Bob speelt zich dan ook vooral 
in Deurne en Borgerhout af. “Het is pas 1973 
wanneer ik in Schoten kom aanwaaien.”

Genealogie
Chabot deed technische studies en werkte 
ook zijn hele leven in technische jobs. 
Toch koesterde hij al van kleins af aan een 
fascinatie voor geschiedenis, en meer bepaald 
voor ‘genealogie’ of stamboomonderzoek 
en kwam zo via zijn DNA-onderzoek zelfs in 
Mesopotamië terecht. “Ik was acht jaar oud 
toen ik mijn eerste stamboom maakte”, vertelt 
Bob glimlachend. “Natuurlijk was die nog niet 

uitgebreid, als 8-jarige in 1953, waren mijn 
mogelijkheden wel heel beperkt: bij mijn 
100-jarige overgrootvader, geboren in 1841, 
stopte het al.” 

Het is via die interesse dat hij in 1977 in de 
rol als voorzitter van de Heemkundige Kring 
Scot rolt. “Als lid van de Vlaamse Vereniging 
Familiekunde merkte ik dat er in deze regio 
maar weinig leden waren, en daar zou ik wel 
eens verandering in brengen!” Hij zwaait met 
zijn vinger: “Ik besloot een tentoonstelling 
te organiseren, maar kwam al snel tot de 
conclusie dat als je een tentoonstelling over 
stambomen inricht, je natuurlijk ook over de 
lokale mensen moet praten. En over Schoten 
wist ik op dat moment helemaal niets.” 

Hij klopte daarom aan bij de toenmalige 
secretaris van de Heemkundige Kring SCOT, 
Lode Van Camp. “Op dat moment was de 
heemkundige kring op sterven na dood en 
bijna niet meer actief. Ik kreeg de vraag of ik 
het voorzitterschap op mij wou nemen. En dan 
ben ik daar ingetrapt, hé!” Hij lacht: “Maar ik 
doe het graag hoor. Ik heb nooit veel tegen 
mijn goesting gedaan in mijn leven.” 

Laarsebeek
Als stamboomonderzoeker onderzocht Bob 
natuurlijk ook zijn eigen stamboom. Hij kwam 
daarbij tot een fascinerende vaststelling: 
“Op het wapenschild van de familie Chabot 
staan drie vissen afgebeeld. Het zijn drie 
‘chabots’ oftwel ‘rivierdonderpadden’. Jawel, de 
vissen die hier in Schoten in de Laarsebeek 
beschermd zijn. Het heeft dus moeten zijn 
dat ik hier in Schoten terecht zou komen.” Op 
het wapenschild staat trouwens ook… een 
ridderhelm afgebeeld. 

Het wordt misschien tijd om het wapenschild 
van onder het stof te halen, want op zondag 11 
juli wordt Bob gelauwerd tot negende Ridder in 
de Orde van de Schotense Leeuw*. Voorzitter 
Bart Fierens van het 11 juli Komitee: “Chabot 
krijgt een verdiend erelint voor zijn inzet voor 
de Heemkundige Kring Scot, het archief & 
documentatiecentrum en de Beeldbank, het 

[ onze zomer ]

bob Chabot: ridders, wapen-
schilden en de Laarsebeek
bob Chabot, voorzitter van Heemkundige erfgoedvereniging Scot, mag zich 
binnenkort ridder in de Orde van de Schotense Leeuw noemen . bob krijgt deze 
eretitel als waardering voor zijn jarenlange inzet (46!) voor de heemkundige 
kring . Hij werd bovendien unaniem verkozen door de leden van de VVS (Vlaamse 
Verenigingen Schoten) . wij doken met bob in zijn eigen geschiedenis, en 
ontdekten dat er altijd al een stukje Schoten aanwezig was in zijn familie .

Vlaanderen feest
Jaarlijks zet onze gemeente Vlaanderen in 
de bloemetjes op de Vlaamse Feestdag. En 
jij kan meevieren op zaterdag 10 en zondag 
11 juli 2021!

kleinkunstavond
Zaterdagavond 10 juli kan je genieten van 
een kleinkunstoptreden van Jan De Smet, 
Vlaams musicus, zanger, accordeonist, uke-
lelespeler en componist. Maar je kent hem 
misschien wel als lid van de humoristische 
folkgroep De Nieuwe Snaar. 
Wanneer: zaterdag 10 juli 2021 om 20 uur 
Waar: speelplaats Academie – campus 
Vordenstein (Vordensteinstraat 47)
Tickets: www.schoten.be/zomer (vooraf 
inschrijven verplicht)

academische zitting
Iedereen is van harte welkom op de officiële 
11 juli-viering. Schepen van Cultuur Charlotte 
Klima en voorzitter van het 11 juli-Komitee 
Bart Fierens geven toespraken. Daarnaast 
reikt burgemeester Maarten De Veuster 
het erelint uit aan Bob Chabot, de negende 
Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw . 
Aansluitend is er een gratis receptie.
Wanneer: zondag 11 juli 2021 om 11.00 uur
Waar: CC De Kaekelaar (Sint-Cordulastraat 10)
Inschrijven verplicht: via flor.yperman@
skynet.be. Er zijn omwille van de corona-
maatregelen maximaal 147 personen 
toegelaten.

bewaren van ons verleden en onze Schotense 
geschiedenis. Het kennen en respecteren van 
het verleden biedt veel mensen een ankerpunt, 
een houvast. Het geeft zekerheid en maakt 
gelukkig, en daarvoor willen we Bob graag 
erkennen.” 

*De Ridders in de Orde van de Schotense 
Leeuw worden verkozen door de Vlaamse 
Verenigingen van Schoten (VVS): Davidsfonds, 
Vlaamse Volksbeweging, Vl@s, Willemsfonds, 
Marnixring Voorkempen, en het 11 juli Komitee.    

15
6   6

6

Info_zomer_2021_005.indd   15 18/06/2021   12:37:55



[ geniet van Schoten ]
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Wat is de doelstelling van Geniet van 
Schoten?
“Enerzijds willen we met onze handelaars-
vereniging alle handelaars van Schoten 
ondersteunen. En dan bedoelen we echt alle 
ondernemers: ook die van de Villerslei en de 
Bredabaan. Onze tweede doelstelling is, zoals 
onze naam zegt, iedereen van Schoten te 
laten genieten!”

Hoe gaan jullie dat verwezenlijken?
“Dat willen we graag doen door nieuwe evene-
menten te organiseren, maar ook door onze 
online aanwezigheid te versterken. Het is een 
moeilijk jaar om op te starten, het coronavirus 
vormt een echte uitdaging. Toch proberen 
we te organiseren wat we kunnen, zo waren 
er al de lentedagen in mei en vorige week 
 opendeurdagen. We mikken op september om 
een groot feest te organiseren en een echte 
start te kunnen maken.”

“We spelen met een heleboel ideeën voor 
evenementen. Het is echt de bedoeling dat 
het meer wordt dan enkel een kortingsactie 
organiseren. Het wauw-effect is een factor 
die we willen nastreven. Denk maar aan een 
catwalk over de hele Paalstraat. Dat zou toch 
zalig zijn?!”

Waar liggen de kansen voor onze lokale 
Schotense economie?
“In Schoten kan je alles vinden. Het is hier 
aangenaam om te zijn, om te komen eten, 
te komen winkelen of jezelf op een kap-
persbezoekje te trakteren. We moeten dat 
meer uitspelen. Óók naar de mensen buiten 
Schoten. We willen dat Schoten een echte 
trekpleister wordt, en daarvoor hebben we 
ook alles in huis. In ons gezellig centrum is er 
een ruim aanbod van winkels met een goede 
mix van retail, dienstverleners en horeca. Het 
centrum en de Bredabaan zijn bovendien 
vlot bereikbaar via de Antwerpse Ring en het 
openbaar vervoer. Door verder in te zetten op 
de beleving, acties en animatie ben ik er zeker 
van dat mensen binnenkort niet meer op de 
Meir gaan shoppen, maar in plaats daarvan 
een dagje Schoten boeken.”

De plannen van Geniet van Schoten
“Het wordt meer dan enkel eens een kortingsactie organiseren . wij gaan Schoten op de kaart zetten” . wij 
interviewden Silke De backer, kersvers voorzitter van de al even nieuwe handelaarsvereniging Geniet van Schoten .

Wat zijn de uitdagingen voor Schoten?
“Leegstand in het centrum. Dat moeten we in 
al onze winkelgebieden vermijden, want dit 
heeft vaak een besmettend eff ect en dat doet 
de aangename beleving van bezoekers teniet. 
Het gemeentebestuur heft daarom sinds dit 
jaar een belasting op leegstand, en dat kan 
onze organisatie alleen maar aanmoedigen: 
leegstand heeft immers vaak te maken met 
te hoge huurprijzen van eigenaars. Daarnaast 
hebben we ook een eigen project opgestart: 
‘Start in Schoten’. Dat is een begeleidingstraject 
waarmee we starters een extra duwtje in de 
rug willen geven door middel van een systeem 
van peter- en meterondernemers. Zo heeft een 
startende ondernemer meteen een netwerk 
om op terug te vallen.”

“Een bijkomende uitdaging, maar die geldt niet 
enkel voor Schoten, is de sterke groei van on-
line retail. Die heeft door de vorige lockdowns 
nog een extra stimulans gekregen. Bij deze: 
kom winkelen, eten en drinken bij je favo-
riete lokale handelaar en geniet van Schoten!”

www.genietvanschoten.be
www.instagram.com/genietvanschoten
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een tipje van de sluier . . . 
Al benieuwd welke troeven er achter de 
hand worden gehouden voor het nieuwe 
cultuurseizoen? Deze artiesten zullen al zeker 
van de partij zijn: Bruno Vanden Broecke, Tom 
Van Dyck, Sien Eggers, Frank Focketyn, Stef 
Bos en nog veel meer!

een tip van team CC Schoten
Een voorstelling om absoluut naar uit te 
kijken volgens de medewerkers van het 
cultuurcentrum is BOEK-STEEN-PAPIER, van 
jong theatertalent Annelies Van Hullebusch. 
Met BOEK-STEEN-PAPIER brengt ze een tastbare 
voorstelling over de mijlpalen van haar eigen 
leven. Een theatervoorstelling vol ambacht, 
detail, poëzie, papier, maquettes, projecties, 
kleur en schoonheid. Reserveer tijdens de 
ticketverkoop alvast je tickets voor de voorstel-
ling op vrijdag 28 januari 2022. 

belpop bonanza: de Quiz
En ook voor de Schotense Belpopfanaten is er 
goed nieuws: op 17 september 2021 kan je 
pronken met jouw muzikale kennis tijdens de 
Belpop Bonanza Quiz. De quiz, die gepresen-
teerd wordt door Jan Delvaux en Jimmy Dewit, 
zal niet alleen jouw Belpopkennis op de proef 
stellen. Ook onze Schotense muziekgeschiede-
nis komt aan bod. Bovendien vallen er mooie 
prijzen te winnen! Inschrijven kan vanaf 1 juli 
2021 via www.ccschoten.be. Maximum 5 
personen per quizploeg toegelaten. 

*De volledige programmatie van seizoen 2021-
2022 is onder voorbehoud van wijzigingen. 
Hou www.ccschoten.be in de gaten voor de 
laatste updates. 

meer informatie
Cultuurcentrum Schoten, 03 680 23 40
www.ccschoten.be, cultuurcentrum@schoten.be 

theaterwandeling (4+)

een blauwe Vogel 
Bij de start van de wandeling staat een 
lege kooi. Het deurtje staat open. Blauwe 
pluimpjes dwarrelen in het rond. De straten 
hangen vol met affiches: Gezocht: Blauwe 
Vogel. Met je gsm in de hand begint je 
muzikale zoektocht.

Theaterwandeling Een Blauwe Vogel neemt 
je mee op interactief avontuur, vol figuren, 
vertellingen en liedjes. Je wandelt van nest 
tot nest en ontdekt via filmpjes het verhaal 
van kleine Mo en natuurlijk… een blauwe 
vogel.
Het verhaal van Een Blauwe Vogel is een 
creatie van Aardvork, en werd geïnspireerd 
door het wereldberoemde sprookje van 
Maurice Maeterlinck, maar ook door de vele 
mythische volksverhalen over blauwe vogels 
als brengers van geluk.
Ga samen met je gezin op avontuur, en geniet 
samen van de natuur, de muziek en het 
verhaal. En wie weet vind je aan het einde 
ook wel echt… een blauwe vogel?
www.ccschoten.be

De theaterwandeling kan je deze zomer 
op twee verschillende locaties doen, en 
bovendien helemaal gratis. Tijdens de maand 
juli zoek je de Blauwe Vogel in Het Wijtschot. 
In augustus speur je naar deze geluksvogel in 
het Cogelspark. Het enige wat je nodig hebt, 
is een smartphone die QR-codes kan lezen. 

Nood aan een stevige portie cultuur? 

Lancering cultuurseizoen 2021-2022
Ook dit jaar voorziet CC Schoten een veelbelovend cultureel aanbod, van bekende 
namen tot nog te ontdekken pareltjes . begin juli zal de volledige programmatie 
te bekijken zijn via www .ccschoten .be* . Noteer alvast dat de ticketverkoop van 
start gaat op woensdag 25 augustus, 12 uur . 

in de kijker

De meisje 
door MartHa!tentatief & Jaouad Alloul

De Meisje: uitstel maar geen afstel! Op 
maandag 30 augustus 2021 verwelkomt 
het cultuurcentrum alsnog Jaouad Alloul 
met een aangrijpende monoloog over zijn 
leven als een jonge moslim in conflict met 
zichzelf en zijn omgeving. Als kind wilde hij 
het liefst van al een meisje zijn, speelde hij 
met de poppen van zijn zussen en werd hij 
verliefd op jongens. Elke avond bad hij tot 
God om genezing, maar elke morgen was 
alles nog altijd zoals het was.
Tijdens deze intense voorstelling vertelt 
Jaouad over zelfaanvaardig, familie, liefde 
en vergiffenis. Over hoe hij op 20-jarige 
leeftijd de deur achter zich dicht trok en 
een nieuwe wereld in stapte. Weg van 
huis, weg van God. Op zoek naar zichzelf. 
Een inspirerend verhaal waarin iedereen 
een stukje van zichzelf kan terugvinden.

Maandag 30 augustus 2021 om 20u.
Deze voorstelling gaat in openlucht door. 
Je krijgt alle praktische informatie bij de 
reservatie van je tickets.
info/tickets/wachtlijst: www.ccschoten.be.
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“Kinderen hebben altijd een belangrijke rol 
gespeeld in mijn leven”, vertelt Els. “Ik heb 
een scoutsverleden. Toen ik trouwde, zijn mijn 
scoutsjongens zelfs mee op huwelijksreis 
geweest”, lacht ze. “Daarnaast heb ik zelf vier 
zonen. Je kan dus wel zeggen dat ik kinderen 
echt graag zie.” 

Na gewerkt te hebben op een universiteit en 
in rusthuizen, kriebelde het om te starten 
als onthaalouder. Els informeerde zich bij 
de Dienst voor Onthaalouders en ging de 
verplichte cursus volgen. Een jaar later, we 
zijn dan mei 1995, gaat ze van start als 
onthaalmoeder. “Het is een roeping, denk ik”, 
glimlacht ze. “Net zoals lesgeven of verpleging 
een roeping is.” 

Huiselijke sfeer 
en de nieuwe man
“Het grote verschil tussen een onthaalouder 
en een crèche is de huiselijke sfeer”, vertelt 
Els. Toen Els startte als onthaalouder, waren 
haar kinderen zelf nog klein. 

“In het begin was het wel een aanpassing 
om mijn thuis te delen met andere kinderen”, 
vertelt oudste zoon Jef. “Ik was toen negen 
jaar. Maar dat went snel. Ik heb vooral veel 
fijne herinneringen aan de vakanties. Dan 
bouwden we kampen en gingen we zwemmen. 
Wij hebben ons nooit verveeld, er was altijd 
iemand om mee te spelen. Ook als ik mijn 
broers beu was”, lacht hij. Broer Bob beaamt: 
“Wij hadden onze eigen broers, maar waren 
ook een beetje broer van de onthaalkinderen.” 
Zoon Bart leerde zelfs zijn beste vriend kennen 
in de opvang van zijn mama. 

“Wij zijn goed voorbereid voor later”, pikt zoon 
Rik in. “Ik denk niet dat er veel mannen zijn 
die evenveel luiers als ons ververst hebben. 
Nu ik erover nadenk, hebben wij de ‘nieuwe 
man’ uitgevonden!” (lacht). Els knipoogt: “Mijn 
schoondochter is daar heel blij mee.”

een typische dag
De dag van Els begint om half zeven ’s och-
tends. “Dan bereid ik het eten van de kindjes 
voor. Tegen half acht is het eerste kindje er. Het 
leukste moment is in de voormiddag tussen 10 
en 11 uur: dan probeer ik echt tijd te maken 
om creatief met de kinderen bezig te zijn. Denk 
maar aan knutselen of spelletjes spelen. Ik hou 
bewust mijn opvang kleinschalig, zodat ik elk 
kind aandacht kan geven. Als je enkel luiers 
aan de lopende band moet verschonen, dan 
is de charme snel weg.”

Signaalfunctie
“Dagelijks ben ik in de weer met het kost-
baarste bezit van mensen”, glimlacht Els. 
“Die vertrouwensband tussen ouder en 
onthaalouder is dus erg belangrijk. Je vormt 
als het ware een tandem in de opvoeding.”

Als onthaalouder heeft Els een belangrijke sig-
naalfunctie. “Ik maak driemaandelijks een ZiKo 
op, dat is een Zelfevaluatie-Instrument voor 
welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in 
de Opvang. Of kortweg: een opvolgingspapier. 
Daarop hou ik hun vooruitgang op gebied van 
grote en kleine motoriek, taal en algemeen 
welbevinden bij. Belangrijke informatie voor 
de ouders, maar ook het moment waarop ik 
even kritisch naar mezelf kijk: ‘ben ík nog wel 
goed bezig?’”

Dat het opvolgingspapier werkt, bleek al 
meerdere keren. “Onlangs verwees ik een 
baby’tje door naar de kinesist omdat het maar 
bleef wenen en zichzelf niet kon omdraaien, 
ook al moest het dat volgens de leeftijd wel 
kunnen. Het bleek dat er een probleempje was 
met de schouders. Na enkele kinébeurten kan 
hij al terug links omdraaien”, glundert Els. “Elk 
van hen bekijk ik als mijn eigen kind.”

Steun van het gezin
Dat Els overloopt van enthousiasme voor haar 
job, is duidelijk. “Ik raad de job dan ook aan 
iedereen aan”, lacht ze. “Maar als onthaalouder 
ben je niet alleen. Je opvang is bij je thuis en 
daardoor moet je ook rekening houden met je 

partner en je kinderen. Je huis staat vol met 
speelgoed, overal staan bedjes… Door goede 
afspraken te maken, kan je veel frustraties 
vermijden.” 

tips
Nu haar pensioen om de hoek loert, wil Els 
graag anderen warm maken voor een job als 
onthaalouder. “Informeer jezelf goed bij de 
Dienst voor Onthaalouders”, tipt ze. “Geniet 
van de cursus en van de verplichte stage, kijk 
er niet tegenop. Uit het meelopen bij andere 
opvanggezinnen kan je veel leren.” 

“Zo zag ik op een van mijn stageplekken dat 
steeds de bel ging. Dat vond ik vervelend. 
Daarom komen bij mij de ouders gewoon via 
de achterdeur binnen”, vertelt de onthaal-
mama. “Op een andere stageplek zag ik dat 
er met schriftjes werd gewerkt. Dat zag ik ook 
wel zitten als communicatiemiddel met de 
ouders en dat systeem gebruik ik vandaag 
ook nog.” 

pensioen
Hoewel Els na 26 jaar als onthaalmama uitkijkt 
naar haar pensioen, zal ze haar werk wel mis-
sen. “Vooral de kinderen zal ik enorm missen”, 
vertelt ze. “Mijn hart wil niet opgeven, maar 
mijn lichaam zegt dat het genoeg geweest 
is.” Dat betekent niet dat ze in de toekomst 
niets meer met kinderen zal doen. “Stil zitten 
is niets voor mij. Eens ik in pensioen ben, ga 
ik vrijwilligerswerk doen. Misschien wel als 
voorleesmama in het ziekenhuis bij langdurig 
zieke kinderen.” 

“Het is een roeping, net zoals 
verpleging of onderwijs”
al 26 jaar lang stelt onthaalouder els tersago met veel liefde en plezier haar 
huis open om Schotense kindearen op te vangen . Nu haar welverdiend pensioen 
om de hoek loert, vertelt ze over haar job als onthaalouder om anderen ervoor 
warm te maken . “Onthaalouder zijn is een aanrader voor iedereen die kinderen 
een warm hart toedraagt .”

“Dagelijks ben ik in de weer met het 
kostbaarste bezit van mensen”

Een foto uit de oude doos: de tweede verjaardag van Fleur.
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De Sportfiets is een elektrische bakfiets gevuld 
met sportmateriaal die tijdens de zomervakan-
tie naar verschillende buurtpleinen, parken en 
speelstraten rijdt. Zo brengen we het uitgebreid 
sportaanbod tot aan jouw deur. 

Zomervakantie
Deze zomervakantie zijn kinderen tussen 4 en 
16 jaar welkom om mee te sporten en trekt 
de Sportfiets vooral langs de speelstraten. 
Een gediplomeerde sportmonitor begeleidt 
de kinderen en voorziet leuke sportinitiaties. 
Wat er uit de bakfiets tevoorschijn komt, is 
een verrassing. Frisbee, basketbal, voetbal, 
badminton, ropeskipping, kubb of een reuze 
schaakspel… Het is allemaal mogelijk! Mee-
sporten met de Sportfiets is volledig gratis. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. Trek dus 
gerust je sportschoenen aan en kom meedoen 
wanneer je de Sportfiets spot. 

De Sportdienst wil met dit project meer 
kinderen en jongeren op een laagdrempelige 
manier laten kennismaken met sport. 

bedankt, els!
Naar aanleiding van het pensioen van Els 
contacteerden we Liselore, waarvan de 
kindjes momenteel in de opvang zitten bij 
Els, en Fleur die vroeger in de opvang zat. 

“Wij zijn met ons gat in de boter gevallen 
bij ‘Oma Els’!”
– Liselore brengt haar twee zoontjes dagelijks 
met veel plezier naar de opvang bij Els. “Mijn 
kindjes vinden het geweldig bij Els, het is 
voor hen echt thuiskomen door de warme 
en vrolijke sfeer. Zoals Oma Els maken ze er 
geen twee meer”, lacht ze. “Ze maakt er een 
punt van om een goed contact met de ouders 
te onderhouden, en voor corona was dat al 
eens met een schouderklopje of een knuffel.” 

“Ik hoop dat Els nog volop geniet van haar 
laatste maanden als onthaalmoeder en nadien 
van een meer dan verdiend pensioen”, zegt 
Liselore. “En we hopen haar nadien zeker nog 
eens te kunnen zien!”

“Els heeft mij een fantastische opvoeding 
gegeven”
– Fleur ging tot haar twaalfde naar (toen nog) 
‘Mama Els’. “Ken je het gevoel nog dat je had 
op de avond voor de Sint komt? Of de avond 
voor Kerstmis? Die opwinding en het niet goed 
kunnen slapen omdat je eigenlijk al veel te 
enthousiast bent voor de dag erna? Dat gevoel 
had ik de avond voor ik naar Mama Els mocht 
gaan”, beschrijft Fleur liefdevol. “Ik ben ervan 
overtuigd dat mijn betere eigenschappen voor 
een groot stuk te danken zijn aan haar. Ze 
leerde mij wilskracht te tonen en nooit op te 
geven. Om mezelf te blijven en, waarschijnlijk 
de grootste uitdaging: om geduld te hebben.” 
(lacht). 

Het metekind van Fleur zit ook in de opvang 
bij Els. “Mama Els is nu Oma Els geworden, 
want iedereen wordt natuurlijk wel wat ouder”, 
knipoogt Fleur. “Ik vond het fantastisch om te 
horen dat mijn metekind ook naar Els zouden 
gaan. Als ze vertelt over haar dag herken ik 
zoveel dingen”, glundert Fleur. “Ik ben heel 
blij dat zij deze ervaring ook mag beleven.” 

word 
onthaalouder
Heeft jouw hart nog plaats over voor extra 
kinderen? Twijfel dan niet langer en word ook 
onthaalouder. Om onthaalouder te worden, 
moet je voldoen aan enkele vereisten. Op 
www.ikwordonthaalouder.be/voorwaarden 
vind je een volledig overzicht van alle eisen. 

Of neem contact op met de Dienst voor Ont-
haalouders via onthaalouders@schoten.be 
of 03 680 32 00. 

Of word begeleider bij kiOS
Liever geen voltijdse job? KIOS vzw organiseert 
de organiseert de voor- en naschoolse opvang 
voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar in 
de verschillende Schotense basisscholen. 
De voorschoolse opvang start om 7.15 uur, 
de naschoolse opvang eindigt om 17.45 uur. 
Op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen 
wordt er geen opvang voorzien door KIOS vzw. 

Interesse om op (een van) deze momenten 
mee de opvang scholieren te voorzien? 
Contacteer dan KIOS vzw via kios@schoten.be 
of 03 680 27 76.

Najaar
Ook na de zomervakantie blijft de Sportfiets 
Schoten rondrijden. Vanaf dan richt het aanbod 
zich meer op volwassenen, maar natuurlijk 
blijven kinderen ook welkom. Van yoga tot 
thaibox en alles daartussenin: wie weet ontdek 
jij wel een nieuwe favoriete sport. Kijk op www.
schoten.be/sportfiets en ontdek waar je in het 
najaar kan meesporten.

reserveer de Sportfiets
Bedrijven, scholen en verenigingen kunnen de 
Sportfiets ook reserveren om een sportinitiatie 
aan hun medewerkers, scholieren of leden te 
geven. Ideaal om eens even ontspanning weg 
van de computer te bieden, of om gewoon even 
samen de groepsgeest (en spieren) aan te 
sterken. Neem contact op met Sportpromotor 
Hannelore voor de mogelijkheden. 

meer informatie
Sportpromotor: Hannelore Vuegen
sportdienst@schoten.be, 03 680 10 70
Planning sportfiets: www.schoten.be/sportfiets 

De Sportfiets toert Schoten rond
Deze zomervakantie trappen we (letterlijk) sportief af . Sportpromotor 
Hannelore fietst met haar Sportfiets boordevol sportmaterialen de Schotense 
wijken rond om iedereen kennis te laten maken met sport . 

Een foto uit de oude doos: de tweede verjaardag van Fleur.
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[ afval ]

infoSchotenzomer

Duurzaam 
De nieuwe glasbollen bestaan dus uit HDPE 
en dat soort materiaal is honderd procent 
recycleerbaar. Bij de keuze van een nieuwe 
glasbol is het héél belangrijk om rekening te 
houden met de verwerkingsmethode aan het 
einde van de levensduur van de bol. 

HDPE kan volledig gerecycleerd en hergebruikt 
worden bij de productie van nieuwe glasbollen, 
maar ook voor bijvoorbeeld plastic flessen. 
Bovendien is HDPE ook bestand tegen 
regen en zon. Gedaan met vale, afgeschenen 
glasbollen dus! 

inwerpklep
Ook krijgen de nieuwe glasbollen een inwerp-
klep. Deze groene of witte inwerpklep moet 
de zwarte rubberen inwerpmond vervangen. 
Door de nieuwe inwerpklep wordt de glasbol 
beter afgesloten, wat de last van geurtjes en 
insecten vermindert. 

mooimakers
In onze gemeente blijft sluikstort in en rond 
de glasbollen een probleem. En daar wil de 
gemeente in samenwerking met Mooimakers 
wat aan doen. Tijdens een driejarig coachings-
traject slaan de gemeente en Mooimakers de 
handen in elkaar om zwerfvuil en sluikstort in 
Schoten zo efficiënt mogelijk aan te pakken. 

De eerste stappen in dit actieplan werden 
al gezet. Uit onderzoek is namelijk gebleken 
dat de glasbollen in de Melkerijstraat en de 
Vaartdreef erg gevoelig zijn voor sluikstort en 
zwerfvuil. Ook hebben deze glasbollen een 
lage vullingsgraad. Daarom werd er beslist 
deze twee glasbollen te verwijderen. Ook de 
glasbollen in de Marsstraat en Pletterijstraat 
werden verwijderd. 

In de Jozef Cogelslei werd er dan weer een 
nieuwe glasbolsite gecreëerd. Op deze locatie 
is er meer sociale controle, wat sluikstort moet 
tegengaan. 

P.S. Over glas(bollen) gesproken: wist je dat je 
glas ook steeds gratis kan deponeren op het 
recyclagepark (Sluizenstraat 123)? 

Steek je zachte plastics in de 
nieuwe blauwe zak
met de komst van de ‘Nieuwe blauwe Zak’ mogen er een hele hoop extra plastic 
materialen mee in je pmd-zak . Ook de zachte plastics die je vroeger apart 
sorteerde en naar het recyclagepark bracht (of bij het restafval deed), mag je nu 
meegeven met de pmd-ophaling . Omdat ze nu mee opgehaald worden met de 
reguliere afvalinzameling, zal het ophaalpunt op het recyclagepark verdwijnen . 

Waarom verdwijnt het ophaalpunt op het 
recyclagepark?  
Vanaf 1 juli 2021 mogen deze zachte plastics 
mee in de blauwe zak. Daardoor zullen we heel 
wat meer verpakkingen kunnen recycleren, 
waardoor we minder nieuwe grondstoffen 
nodig hebben. Daarmee besparen we ook 
energie en stoten we minder CO2 uit! 
Omdat al je zachte plastic voortaan aan huis 
wordt opgehaald via blauwe zak, gaat het apart 
ophaalpunt op het recyclagepark weg. 

Wat gebeurt er met pmd?
Dat al ons huishoudelijk afval uiteindelijk op 
een grote brandstapel belandt, is een broodje 
aapverhaal. Wanneer de blauwe zak van jouw 
stoep geplukt wordt door de afvalwagen, begint 
een lang en precies sorteerproces. De inhoud 
van jouw pmd-zak wordt uitgesorteerd naar 14 
fracties, waaronder aluminium, drankkartons, 
heldere petflessen, gekleurde petflessen, 
plastic folies... Die fracties worden apart bijeen 
geperst en verzonden naar meer gespeciali-
seerde recyclagecentra. Drankkartons komen 
in de papierindustrie terecht en van petflessen 
worden bijvoorbeeld zachte fleecedekentjes 
gemaakt.

meer informatie
•	 Recyclagepark	Den	Breker
 Sluizenstraat 123
•	 diftar@schoten.be
•	 Bel naar de Groene Lijn voor al je afval-

vragen: 0800 94 039 (maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur)

•	 www.denieuweblauwezak.be/waarom 

Wat zijn zachte plastics?
Onder zachte plastics verstaan we verpak-
kingsafval van huishoudelijke oorsprong zoals 
de wikkels rond magazines, de plastic die een 
pak van zes melkflessen bij elkaar houdt, 
folies, botervlootjes, draagtassen…

Nieuwe en duurzame 
glasbollen in onze gemeente 
De glasbollen in onze gemeente zullen er vanaf de zomer geleidelijk aan anders 
uitzien . De bekende groene bollen uit polyester zullen vervangen worden door 
nieuwe, duurzame blauwe glasbollen uit HDpe . HDpe is de afkorting voor Hoge 
Dichtheid polyetheen . Het is één van de meest gebruikte kunststoffen ter wereld .

VERSTERKING

GEZOCHT
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[ gemachtigd opzichter ]

Kinderen die naar school gaan in basisschool 
Deuzeldpark zullen gemachtigd opzichter Elisabeth 
Minu vast en zeker kennen. Ze staat iedere ochtend 
en namiddag in fluohesje klaar om scholieren 
en hun ouders veilig de Jozef Cogelslei te laten 
oversteken. 

Als gemachtigd opzichter (ook wel GO of ‘klaar-over’ 
genoemd), mag ze het verkeer even tegenhouden 
om voetgangers en fi etsers veilig te laten oversteken. 

“De glimlach van de kinderen: 
daar doe ik het voor”

Maar ze is geen agent: een proces-verbaal opstellen 
mag niet. Verkeersinbreuken mag Elisabeth als GO 
wel melden aan de politie. 

Opleiding
Wil je er ook voor zorgen dat de Schotense scholieren 
veilig op school geraken? Is fl uo helemaal jouw 
kleur? Ben je stipt en kunnen we steeds op je 
rekenen? En schrikt het Belgische weer je niet af? 
Check, check, dubbelcheck? Schrijf je dan snel in 

voor de opleiding gemachtigd opzichter bij de Lokale 
Politie Schoten. De opleiding bestaat uit een halve 
dag theorie en praktijk. Na een positieve evaluatie 
word je gemachtigd door de burgemeester. Als GO 
ontvang je een vrijwilligersvergoeding. 

meer informatie
Dienst Integrale Veiligheid
03 680 23 57
iv@schoten.be 

VERSTERKING

GEZOCHT
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[ inStagram ]

cristiananobrega 
Just keep calm and Vordenstein 
#vordensteinpark #schoten #antwerp #antwerpen 
#visitantwerp #thisisantwerp #thisisantwerpent

sweetsoofia 
Nieuwe pumptrack uitgetest en goedgekeurd 
#myguy #bmx #pumptrack #nofear #schoten

micknchick 
Onze uniformen zijn er alvast klaar voor!!  
#openingsoon #staytuned #micknchick 
#paalstraat164 #schoten #kipaantspit 
#bereidegerechten #salades #soepen 
#supportyourlocal"

juwelierschenkels .schoten 
Wie herkent het symbool? Work in progress. 
Binnenkort verloten we de eerste armband met dit 
symbool in onze winkel. 
#Juwelierschenkels #schoten #atelierschenkels 
#shoplocal #winkelhieren

basisschool_go_ter_linde 
Leerlingen planten hun eigen geteelde zonnebloemen! 
#groeneschool #groenevingers #lerenoverdenatuur 
#zelfstandigheid #droomschool #TerLinde #Schoten

infoSchotenzomer

estebandimolino 
#graslandbeheer #margriet #bolderik #vogelwikke 
#klaproos #korenbloem #akkerhoornbloem en nog 
veel veel meer in dit stuk natuurlijke tuin vlakbij 
centrum #Schoten beheerd door #tuinenvanmolle

morganerummens 
Dat een gezellig en zonnig dagje was! 
#sunisout #girls #schoten #picknick

tissimpel 
@mijnplek.be... Daar voelt het altijd als een beetje 
op vakantie zijn. 
#homemadeicetea #mijnplek #2900 #schoten 
#lente #genieten #simpeledingen

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!
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tom_ds80 
#running #10mileschallenge2021 #10milesprep 
#8kmrun #schoten #sweatingmyassoff  #feelsgreat 
#sunshine

infoSchotenzomerinfoSchotenzomerinfoSchotenzomer

liesbeth .dierckx .3 
Kleurtjes in overvloed 
#parkvordenstein #parkvordensteinschoten 
#schoten #beautifulplaces

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, Dominiek 
Diliën en Kelly Coucheir // 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 oktober. Raadpleeg voor 
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de 
Bode van Schoten en www.schoten.be.

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

WIJ WERKEN OP AFSPRAAK
De diensten van het gemeentehuis en het OCMW werken 
op afspraak. 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  03 680 09 00
OCMW/ Sociale dienst 03 680 06 40
Huis van het Kind 0499 92 62 36
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

Het nest kon wekenlang geobserveerd worden vanop 
de wandeldijk, maar lag netjes beschermd in het 
koude water. Ondertussen zijn de kuikens al echte 
zwaantjes. Binnenkort zijn ze volgroeid en heeft de 
plas er enkele fraaie en sierlijke waterbewoners bij. 
We kozen ervoor dit nieuws een tijdje stil te houden 
omdat zwanenkuikens jammer genoeg soms uit hun 
nest geroofd worden. 

territoriumdrift
De sierlijke watervogels zijn knobbelzwanen, zo 
genoemd om de kenmerkende knobbel bovenop 
hun snavel. Het zijn grote, zware en vooral wilde 
vogels. Te dichtbij kom je best niet, want ze durven 
hun territorium en kroost verdedigen. Kraamkost 
brengen naar de jonge ouders is niet nodig. De 
zwanen voeden zich graag met de waterplanten 
die ze in de E10-plas vinden. Bijvoederen hoeft dus 
niet, en brood kan ze zelfs ziek maken. 

Verhuizen 
De E10-plas is niet gigantisch groot, daarom zou het 
kunnen dat enkele knobbelzwanen binnenkort hun 
geluk elders opzoeken. Met een beetje meeval kan 
je de verhuis meemaken: het opstijgen, de vlucht 
met hun krakende vleugels, en het landen als een 
volleerde waterskiër zijn echt indrukwekkend. 

plasberm
De oostelijke oever van de E10-plas werd enkele 
jaren geleden aangelegd met een plasberm, een 
ondiepe zone tussen de diepe vijver en de oever. 
Naargelang de waterstand staat deze zone geheel 
of gedeeltelijk onder water. Hier kan je wel eens 
een snoek zien ‘hangen’ of een hele school jonge 
visjes. Daarnaast zorgt de ondiepe plasberm voor 
extra oeverplanten, die als voedsel voor watervogels 
en vissen dienen. Dankzij ingrepen als deze wordt 
de E10-plas een aantrekkelijke plek voor vogels, 
viss en, amfi bieën en insecten.   

Het gemeentebestuur kocht recent een aantal 
weilanden aan de westelijke oever van de E10-plas. 
Wie weet richten we daar ook wel zo’n plasberm in, 
en wordt de E10-plas het Zwin van Schoten! Bin-
nenkort vertellen we je graag meer over de plannen. 

paradijs voor vogelspotters
De E10-plas bevat wel meer fraaie vogels. Voor de 
kenners: er komen elk jaar futen, visvangers en 
bijzonder mooi gekleurde watervogels met een 
scherpe snavel broeden. De kleurrijke ijsvogel 
houdt er uitzicht over de oevers, op zoek naar 
kleine visjes. Met een beetje geluk vliegt er wel 
eens een visarend over, en in de ijzige winter is 
de diepe E10-plas een toevluchtsoord voor hele 
horden kuifeenden, tafeleenden en aalscholvers. 

Zwanen in wijk Zwaan
Vorig jaar lukte het niet voor mijnheer en mevrouw Zwaan, maar dit jaar 
is er heuglijk geboortenieuws vanuit de e10-plas! begin mei kreeg het 
zwanenkoppel gezelschap van een vijftal kuikens .  

usualofficial 
WE’RE BACK!!! Na bijna een jaar stilgelegen te hebben 
dankzij één of ander virus, kunnen we eindelijk 
terug optreden! Toch maar even repeteren zodat 
alles zeker goed verloopt binnenkort #usual 
#schoten #parkvanschoten @gemeenteschoten
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Samen maken 
we de zomer 
buitengewoon!

Ontdek het aanbod op 

Schoten.be/zomer

Schoten,
onze zomer!

Een greep uit het aanbod

Theaterwandeling 
‘Een Blauwe Vogel’

Speurneuszoektocht

Sportfiets

julikermis

Spelletjesweek

Muziekavonden

Filmweek

Klassieke Week

septemberkermis 

En nog veel meer!

v.u. Iefke Hendrickx, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

Info_zomer_2021_005.indd   24 18/06/2021   12:38:23


