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Controleer de geldigheid
van je rijbewijs
Heb je nog een papieren rijbewijs of heb je al een plastic
bankkaartmodel in je portefeuille zitten? Kijk in het laatste
geval dan zeker de geldigheid van je rijbewijs na. De eerste
rijbewijzen in bankkaartmodel werden uitgereikt in juli 2010.
Met een administratieve geldigheid van 10 jaar, gaan de
eerste rijbewijzen van dit model dus binnenkort vervallen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken
van de geldigheidsdatum op je rijbewijs. Je wordt
niet op de hoogte gebracht door de gemeente. De
datum staat op de voorzijde van het document.
Vanaf 3 maanden vóór de vervaldatum kan je een
hernieuwing van je rijbewijs aanvragen. Opgelet: dit
gebeurt op afspraak. Om een afspraak te maken
surf je naar www.schoten.be/afspraak of bel je 03
680 09 00 en volg je de stappen in het keuzemenu.
Breng zeker je oude rijbewijs mee naar je afspraak.
Het is niet nodig een foto mee te brengen (de foto
wordt overgenomen uit de database), tenzij je een
recentere foto op je rijbewijs wil. De fotocabine in
het gemeentehuis kost 7 euro voor 6 pasfoto’s.
Een nieuw rijbewijs kost 25 euro. Je kan het nieuwe
document na 1 week komen ophalen.

Papieren rijbewijzen
Goed om te weten: papieren rijbewijzen zijn
nog geldig tot 2033. Toch is het goed om de
hernieuwing van je rijbewijs te overwegen wanneer
je niet meer op de foto lijkt.

Verminder mee de druk op onze
zorgverleners: laat je vaccineren
tegen de seizoensgriep
Elke winter krijgt 1 op de 10 mensen griep.
Door je te vaccineren, wordt de kans dat
je de griep krijgt een stuk kleiner. Omwille
van de coronapandemie is het dit jaar extra
belangrijk dat er maximaal gevaccineerd
wordt tegen de seizoensgriep. Zo vermijden
we dat de ziekenhuizen overbelast geraken.

Waarom een griepprik?
Ben je 65-plusser, zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van
longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico
op complicaties door griep veel hoger. Daarom
laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo
heb je de beste kans om geen griep te krijgen
in de winter. Krijg je toch de griep, dan zal je
minder ziek zijn en zijn er minder complicaties.
Bovendien vermindert de kans dat een al
aanwezige ziekte, zoals diabetes, verergert.
Omwille van de coronapandemie wordt
de griepprik dit jaar ook aanbevolen voor
(gezonde) personen vanaf 50 jaar.
Als alle aanbevolen (risico)groepen zich
laten vaccineren, vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een
eventuele tweede coronagolf, en houden we
dus broodnodige bedden vrij.

Hoe werkt een griepprik?
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De
Wereldgezondheidsorganisatie stemt het
vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk
zal overheersen in het najaar.
Het vaccin beschermt pas na twee weken en
werkt maar één winterperiode. Een griepvaccin
moet je dus elk jaar opnieuw krijgen.

Hoeveel kost het?
Risicogroepen krijgen het vaccin voor bijna
de helft terugbetaald. Dit jaar komen daarvoor
ook de 50-plussers in aanmerking. Het vaccin
kost na terugbetaling ongeveer 7 euro. Verblijf
je in een woonzorgcentrum? Dan is het vaccin
zelfs gratis.

Waar en hoe?
Vraag een voorschrift aan je arts en haal het
vaccin bij de apotheker. Ga vervolgens zo snel
mogelijk naar je arts om het vaccin te laten
plaatsen. Bewaar het vaccin in de koelkast,
anders wordt het waardeloos.
Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.griepvaccinatie.be.

Scheldeprijs in coronamodus
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Ook de officieuze Schotense feestdag
ontsnapt niet aan de pandemie. Door de
coronamaatregelen zal de wielerkoers er dit
jaar ietsje anders uitzien.

actuele informatie www.scheldeprijs.be en de
gemeentelijke informatiekanalen in de gaten.

Langs het volledige parcours in Schoten heerst
een mondmaskerplicht ter bescherming van de
renners en de eventuele toeschouwers. We vragen om zoveel mogelijk thuis op televisie naar
de wielerwedstrijd te kijken. Zo bescherm je
niet alleen jezelf, maar ook anderen en de atleten. Je kan de koers volgen via Sporza op Een.
Bij het ter perse gaan van deze Info Schoten
wachten de organisatie van de Scheldeprijs
en het gemeentebestuur nog op advies van
de veiligheidsraad. Houd voor de meest

Door het verplaatsen van de Scheldeprijs
naar het najaar, komt het oorspronkelijke
parcours in conflict met enkele reeds geplande
wegenwerken. Daarom werd het parcours op
ons grondgebied lichtjes aangepast.
• Door de aanleg van verkeersdrempels in de
Broekstraat zullen de renners omrijden via
de Houtlaan en het Albertkanaal.
• Door wegenwerken in de Borkelstraat rijden
de renners rechtstreeks via de Calesbergdreef naar de Churchilllaan.
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Geen kasseistrook
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Schoten Schenktwaardebonnen verlengd
tot eind december
Nog maar liefst 19.000 Schotenaren moeten hun Schoten
Schenkt-bon(nen) nog registreren en spenderen. We besloten daarom de geldigheid van waardebonnen te verlengen tot
31 december 2020. Het bedrag van de Schoten Schenkt-bon
wordt integraal gestort aan de dienstverlener of handelaar
waarbij je je bon gespendeerd hebt. Met je aankoop steun
je dus onze lokale economie!
In juni kreeg iedere Schotenaar een brief met
unieke code voor een Schoten Schenkt-bon
van 10 euro in de brievenbus. De bonnen
kunnen gebruikt worden bij de dienstverleners
en horeca-/winkelzaken die verplicht werden te
sluiten tijdens de coronacrisis. Met het waardebonnensysteem investeert het gemeentebestuur
zo’n 340.000 euro in de Schotense economie én
geeft het jou als inwoner een duwtje in de rug
tijdens deze zware periode.
Tot op vandaag zijn er een kleine 25.000 waardebonnen geregistreerd, waarvan er nog maar
slechts 15.000 gebruikt werden. Dat wil zeggen
dat er nog 10.000 Schoten Schenkt-bonnen
geregistreerd moeten worden en nog zo’n 19.000
inwoners hun bonnen nog moeten gebruiken.

Verlenging
Omwille van het grote aantal Schotenaren
dat nog waardebonnen kan opvragen en
gebruiken, besloot het gemeentebestuur de
geldigheidsdatum van de Schoten Schenkt-bon
te verlengen tot en met 31 december 2020. Dit
gebeurt automatisch voor alle bonnen die nog
niet gespendeerd werden.

Registratie en gebruik
Heb jij je bon nog niet opgevraagd en/of
gespendeerd? Je activeert de waardebon snel
en gemakkelijk via onderstaande stappen:
• Registreer je met de unieke code op je brief
via www.schoten.be/schotenschenkt.
• De waardebon wordt naar je gemaild. Je
krijgt voor elk gezinslid dat op jouw adres
geregistreerd staat een bon van 10 euro.
• Laat de waardebon op je gsm zien bij het
afrekenen of print de bon en geef deze af.
Ondervind je moeilijkheden bij het digitaal
registreren van je gegevens? Dan kan je terecht
op het nummer 03 680 09 00.

Waar te spenderen
Benieuwd waar je je Schoten Schenkt-budget kan
uitgeven? Op www.schoten.be/schotenschenkt
vind je een overzicht van alle deelnemende
zaken.

Opgepast voor CO-vergiftiging
Het koudere weer loert weer om de hoek.
Winterjassen worden uit de kleerkast opgediept en ook onze thermostaat zetten we
thuis weer een tikje hoger. Ramen en deuren
worden goed dichtgehouden, en er wordt
minder goed verlucht. Daarom zien we in de
winter ieder jaar een toename van het aantal
CO-vergiftigingen.

• Pas op met toestellen die niet aangesloten
zijn op een schoorsteen, zoals mobiele
petroleumkachels, keukengeisers en butaangasvuren. Deze toestellen verbruiken
de zuurstof uit de kamer en lozen de
verbrandingsgassen ook in de kamer.
Gebruik ze dus niet continu en laat ze zeker
geen slaapkamer opwarmen.

CO of koolstofmonoxide is een giftig gas.
Het is kleurloos, reukloos, smaakloos en
niet-irriterend. Hierdoor is het erg gevaarlijk
en wordt daarom ook wel eens een “stille
moordenaar” genoemd. CO ontstaat wanneer
er onvoldoende verse lucht wordt aangevoerd
bij de verbranding of onvolledige verbranding
plaatsvindt van brandstoffen zoals gas,
stookolie, benzine hout of kolen. Doordat we
ramen en deuren gesloten houden in de winter,
is het risico op CO-vergiftiging dus groter.

Symptomen herkennen

CO-vergiftiging voorkomen
Enkele tips om een CO-vergiftiging te voorkomen. De vuistregel: Zorg voor voldoende
aanvoer van frisse lucht en afvoer van rook,
zo krijgt CO geen kans.
• Zorg voor voldoende verluchting in elke
kamer en vooral in kamers waar een kachel
of waterverwarmer aanwezig is. Je huis
heeft dagelijks een frisse bries nodig. Zo
vervang je de vervuilde binnenlucht door
zuivere buitenlucht. Twee keer per dag
kort verluchten is ideaal: ‘s morgens, na
een lange nachtrust, een kwartiertje en ‘s
avonds een kwartiertje.
• Laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds installeren en regelmatig
onderhouden door een erkend vakman.

De eerste symptomen van CO-vergiftiging
zijn hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid
of buikpijn.
Onderneem volgende stappen wanneer je
meent een CO-vergiftiging te herkennen:
• Verlucht de kamer(s).
• Bel 100 of 112 en vermeld dat het vermoedelijk om een CO-vergiftiging gaat.
Vertel ook of het slachtoffer al dan niet bij
bewustzijn is.
• Schakel de toestellen die de vermoedelijk
de oorzaak zijn indien mogelijk uit.
• Evacueer het slachtoffer uit de kamer.
• Start de reanimatie wanneer het slachtoffer
niet meer ademt.
• Leg het slachtoffer in een zijdelingse
veiligheidshouding zodat het niet stikt in
zijn of haar eigen braaksel.

Melders
We zouden niet in 2020 leven als er geen
handig hulpmiddel zou bestaan om CO te
detecteren. Een CO-detector plaats je in de
buurt van apparaten die CO kunnen uitstoten.
Het machientje waarschuwt je bij een te hoge
concentratie. Je koopt al een CO-detector vanaf
40 euro in de doe-het-zelfzaak. Doen!

Schotense Scholieren veilig naar school
Op 1 september stonden alle kleuter, lagere
en secundaire schoolkinderen weer aan de
poort. Ondanks de coronapandemie konden
duizenden scholieren toch weer op een veilige manier hun schooljaar starten. Naast een
goede ventilatie van de klaslokalen, is het
dragen van een mondmasker verplicht voor
kinderen vanaf 12 jaar. Maar waar blijf je toch
in hemelsnaam met dat mondmasker als je
het op de speelplaats even mag afzetten?
In je broek gepropt, los in je boekentas, aan
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je pols…? Om het mondmasker daarna vuil
en verfrommeld weer op je neus te moeten
zetten? Nee toch! Voor dit probleem vonden
we een oplossing! Alle Schotense scholieren
ontvingen op 1 september een mondmaskerhouder. Het ideale gadget om hun mondmasker
hygiënisch op te bergen én gemakkelijk terug
te vinden. En met de gewaagde bedrukking
‘niet zagen, gewoon dragen’, hopen we de scholieren aan te sporen vaker hun mondmasker
te dragen. Want elkaar beschermen tegen het
coronavirus, da’s pas cool!

infoschotenoktober
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1-2-klik: orgaandonor!

Sluitingsdagen
Geef je lichaam een toekomst na je overlijden gemeentelijke
diensten
Sinds kort kan je je online als orgaandonor registreren. Met slechts enkele
muisklikken geef je aan wat er met je lichaam gebeurt als je sterft. Je moet
hiervoor dus niet meer naar het gemeentehuis. Via www.mijngezondheid.be
registreer je jezelf in enkele korte stappen als orgaandonor.

Vier keuzes

Registratie = duidelijkheid

Met de online registratie krijg je bovendien ook
meer keuzevrijheid over wat er precies met je
lichaam gebeurt.

In ons land is iedereen potentieel donor na
overlijden, behalve als je je daar ooit expliciet
tegen hebt verzet tijdens je leven (dat kan je op
dezelfde website aangeven). In de praktijk zullen
artsen echter nooit zomaar een orgaan wegnemen
en altijd eerst je naasten contacteren. Daarom is
het goed om je voorkeur expliciet te registreren. Op
die manier is er geen twijfel mogelijk én vermijd
je dat je naasten met de vraag geconfronteerd
worden terwijl ze volop in rouw zijn. Natuurlijk kun
je je registratie ook weer intrekken.

Zo zijn er vier mogelijkheden:
• Donatie van organen voor transplantatie
naar een andere persoon
• Donatie van ander menselijk lichaamsmateriaal zoals botten of bloedvaten:
- Gebruik bij een patiënt die ermee geholpen
wordt
- Gebruik voor de productie van geneesmiddelen of voor innovatieve behandelingen
- Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek:
bijvoorbeeld om de oorzaken van een
aandoening beter in kaart te brengen of
nieuwe behandelingen te vinden.

In Schoten zijn er momenteel 802 personen geregistreerd als orgaandonor. Hoor jij daar binnenkort
ook bij? Voor de twijfelaars nog dit: één donor
kan tot acht mensenlevens redden en zelfs de
levenskwaliteit van wel vijftig mensen verbeteren.

Het gemeentehuis en het administratief
centrum van het OCMW zijn gesloten op:
• Maandag 2 november 2020 (Allerzielen)
• Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)

Het recyclagepark is gesloten op:
• Maandag 2 november 2020 (altijd gesloten op maandag)
• Woensdag 11 november 2020
De huisvuilophaling van woensdag 11
november 2020 wordt verzet naar zaterdag
14 november 2020.
De groene lijn (0800 94 039) kan je niet
bereiken op:
• Maandag 2 november 2020
• Woensdag 11 november 2020
Lokaal Dienstencentrum ’t Dorp en Lokaal
Dienstencentrum Cogelshof: op deze dagen
zijn de administratieve diensten gesloten:
• Maandag 2 november 2020
• Woensdag 11 november 2020
De buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof
blijven deze dagen wel gewoon open.
Omwille van het coronavirus werken de
buurtrestaurants volgens een aangepaste
dienstverlening. Voor de meest recente
informatie over de openingsuren kijk je op
www.metsense.be.
De Braembibliotheek en het bibfiliaal
Deuzeldlaan zijn gesloten op:
• Maandag 2 november 2020 (Bibfiliaal Deuzeldlaan is altijd gesloten op maandag.)
• Woensdag 11 november 2020

Wat mis jij als jonge senior in onze gemeente?
Gemeente Schoten wil alle inwoners de best mogelijke dienstverlening
aanbieden. Deze legislatuur gaat de werkgroep ‘Mens en Maatschappij’
dieper in op de noden van drie specifieke doelgroepen. In 2020 zijn dat
de ‘jonge senioren’ tussen 65 en 75 jaar oud.
Ben jij zo’n jonge senior en heb jij wel wat te
vertellen over hoe onze dienstverlening nog beter
kan? Weet jij hoe we jouw leeftijdsgenoten het best
kunnen bereiken en waar deze doelgroep echt nood
aan heeft? Dan is dit je kans! We zoeken enkele
Schotenaren tussen 65 en 75 jaar oud die willen

infoschotenoktober
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deelnemen aan enquêtes, rondetafelgesprekken en diepte-interviews. Aarzel niet om deel
te nemen aan dit project en bouw mee aan
een sterk seniorenbeleid. Geïnteresseerden
mogen zich aanmelden via 03 680 07 84 of
laura.kerkhofs@ocmwschoten.be.

[ duurzaamheid ]

Proef van de donkerste nacht van het jaar
Op zaterdag 10 oktober organiseren we weer de Nacht van de Duisternis. Dan doven we de (klemtoon)verlichting
en kunnen Schotenaren genieten van de rust en de gezelligheid van een pikdonkere nacht. Zo zetten we op een
gezellige manier tóch een serieus topic op de agenda: lichtvervuiling.

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

Nacht van de Duisternis

PROEF DE DONKERSTE NACHT VAN HET JAAR

10 OKTOBER 2020

Breng de Melkweg terug
We zijn verwonderd wanneer we de Melkweg
kunnen zien op reis, maar wist je dat deze
imposante sterrenhemel in principe ook bij
ons te zien is? Ze is enkel verdwenen achter
het vele licht. Doof ’s nachts je overbodige
lichten en breng de Melkweg terug naar België!

Schemerwandeling
Tijdens Nacht van de Duisternis kan je samen
met je bubbel genieten van een exclusieve
schemerwandeling in Park Vordenstein. Normaal gezien is het domein ’s avonds gesloten
voor het publiek. Een unieke kans dus!
We stippelden in samenwerking met Natuurpunt een nachtelijke wandeling uit. Op
je weg door het mooie domein kan je uilen,
vleermuizen en andere nachtdieren spotten
met nachtkijkers en bat-detectoren. Op enkele
knooppunten staat een gids van Natuurpunt
om extra uitleg te geven. Op het einde van
je wandeling kan je genieten van een lekker
warme tas soep.
Inschrijven voor de wandeling:
www.schoten.be/nachtvandeduisternis

Liever romantisch?
Na het grote succes van vorig jaar wordt er
in de Schotense horeca opnieuw het ‘diner
bij kaarslicht’ georganiseerd. Deelnemende
restaurants doven hun zaalverlichting en
zetten in plaats daarvan gezellige kaarsen
op tafel.
Een lijst van de deelnemende horecazaken:
www.schoten.be/nachtvandeduisternis.

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

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

5

6 6
6

Win een van
de winterse
cadeaupakketten
Hoe vier jij Nacht van de Duisternis? Post een
foto of video op Facebook of Instagram met de
#NVDDSchoten en win een van de winterse cadeaupakketten. Vergeet de privacy-instellingen
van je bericht niet op ‘openbaar’ te zetten.
Geen sociale media? Mail je foto dan naar
wedstrijd@schoten.be. Meedoen kan tot en
met zondag 11 oktober 2020. Winnaars worden
persoonlijk verwittigd.

infoschotenoktober
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Van bakstenen straat naar groene oase?
Als de recente hittegolf ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat we meer nood hebben aan groen en schaduw,
ook op straat. Gelukkig begint de geveltuintjes-trend ook in Schoten op gang te komen. En jij kan meedoen!
Een prachtige geveltuin kan je huis en de
volledige straat helemaal opfleuren. Naast het
feit dat het er zo charmant uit ziet, biedt het
nog volgende voordelen:
• Een groene klimplant aan je buitenmuur
filtert het fijn stof en CO2 uit de lucht. Laat
die zuivere lucht maar komen!
• Een groengevel koelt je woning én de
omgeving af tijdens de zomermaanden. Jou
hebben ze niet meer beet bij de volgende
zomerdag.
• Een geveltuin kan een mooie nestplaats zijn
voor vogels. Iedere dag wakker worden met
vrolijk gesjirp? Check!
• Klimplanten beschermen je buitenmuur
tegen slagregen en wind. Ze beschadigen
je muur niet. Je muur wordt enkel als steun
en klimhulp gebruikt.

infoschotenoktober

Behaagactie
Helemaal overtuigd? Dan hebben we nog
beter nieuws voor jou. Ieder jaar organiseert
gemeente Schoten een actie met gratis gevelgroen en streekeigen plantgoed aan kleine
prijzen. Nog tot en met 31 oktober 2020 bestel
je beukenhagen, bijenbosjes, fruitbomen en
nog veel meer via de Behaagactie.
Bestellen kan snel en gemakkelijk via www.
schoten.be/behaagactie.

Nog een extra gratis tip
De ideale plantperiode voor geveltuintjes en
ander plantgoed van de behaagactie loopt van
half november tot half december.
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Zo begin je eraan
Je hebt twee opties voor een geveltuintje:
• een stoeptegel verwijderen en een plantje
in de grond planten. Zo’n geveltuintje
vraag je digitaal aan via www.schoten.be/
gevelbegroening.
• een constructie met planten aan de gevel,
zonder een tegel te verwijderen. Neem
vooraf even contact op met de technische
dienst: technischedienst@schoten.be of
03 680 09 55.
Ook op www.schoten.be/gevelbegroening
vind je een handleiding die stap-voor-stap
het planten van een geveltuin uitlegt.

Deze prachtige geveltuintjes vind je al doorheen onze gemeente.
Krijgt jouw woning binnenkort ook een prachtige groengevel?

[ bib ]

Boeken ontlenen én meteen digitaal lezen
Schoten stapt in op e-boekenplatform

Goed nieuws: de bibliotheek heeft 3.000 extra boeken in haar collectie. Nog beter nieuws: je kan ze volledig digitaal
lezen. En het beste nieuws: je kan je uitgeleende digitale boeken nooit te laat inleveren. Driewerf hoera: vanaf nu
kan je als lid van de bibliotheek e-boeken ontlenen op je eigen toestel via het platform cloudLibrary.

Hoe werkt het?
Meld je aan op de website of in de app van
cloudLibrary (te downloaden in de App Store
of Google Play Store) met je Mijn Bibliotheekprofiel. Nog geen profiel? Kom dan met je
identiteitskaart naar de bibliotheek of maak je
account online aan via schoten.bibliotheek.be.
Je kan de e-boeken lezen op je eigen tablet,
smartphone, computer en op de meest
courante e-readers zoals Kobo en Tolino. In

cloudLibrary zie je welke e-boeken je kan lenen
of reserveren. Met één muisklik zet je ze op je
leesplankje en start je met lezen.
Ook in het buitenland verlies je jezelf in je
favoriete boek, want lezen kan ook offline!

bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire
romans, maar ook toegankelijke non-fictie. Je
vindt op het e-boekenplatform kleppers zoals
Arnon Grunberg, Luc Deflo, Pieter Aspe, Nicci
French, Rudi Vranckx en meer!

Aanbod

Meer informatie
Bibliotheek Schoten
Schoten.bibliotheek.be
03 680 17 10
bibliotheek@schoten.be
Sint-Cordulaplein 13

De beschikbare e-boeken zijn voornamelijk
Nederlandstalige boeken. Daarnaast is er nog
een beperkt aanbod Engelstalige werken. De
collectie is vooral gericht op volwassenen en

Inspiratie nodig? Dit is de keuze van de redactie

Waarom de wereld niet naar de
knoppen gaat – Maarten Boudry

En toen waren er nog maar…

Verras me – Sophie Kinsella

Doemdenkers die weer wat positiviteit in hun
leven kunnen gebruiken, verwijzen we resoluut
door naar ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’. Want: nog nooit leefden we zo lang,
zo welvarend en zo vreedzaam als vandaag.
Doemdenkers verkondigen dat we op de rand
van de afgrond staan, cultuurpessimisten dat
onze moderne samenleving aan een diepe
malaise lijdt. In ‘Waarom de wereld niet naar
de knoppen gaat’ breekt filosoof Maarten
Boudry een lans voor het vooruitgangsdenken.
De wereld stond er nog nooit zo goed voor als
vandaag, en we kunnen haar nog veel beter
maken. (We geven toe dat het boek geschreven
werd vóór de uitbraak van het coronavirus.)

Lezers die van de eerste tot de laatste pagina
in spanning willen gehouden worden, zijn
aan het juiste adres bij Agatha Christie. In
‘En toen waren er nog maar…’ neemt de
bestverkopende auteur aller tijden je mee naar
een afgelegen huis op een eiland, waar tien
mensen zijn uitgenodigd door een mysterieuze
gastheer die zelf niet verschijnt. Ze zijn volkomen van de bewoonde wereld afgesloten en
aangewezen op elkaars gezelschap. De avond
begint aangenaam, maar gaandeweg blijkt dat
de gasten worden achtervolgd door schaduwen
uit het verleden. En dan wordt een van hen
vermoord… En nog een. De angst slaat toe en
het leven van de achterblijvers wordt een hel.

We geven het toe: ook wij nestelen ons graag
op een druilerige zondag in de zetel om dan
weg te dromen bij een romantisch boek. De
luchtige schrijfstijl van Sophie Kinsella en de
verhaallijn van ‘Verras Me’ sluiten daar perfect
bij aan. In het boek volgen we Sylvie en Dan:
een gelukkig getrouwd stel met een mooie
tweeling, een prima huis en een job die ermee
door kan. Maar wanneer ze te horen krijgen dat
ze nog wel achtenzestig jaar getrouwd zullen
blijven slaat de paniek toe. Ze besluiten elkaar
regelmatig te verrassen om zo de spanning
erin te houden. Van fotoshoots tot etentjes.
Soms loopt het allemaal niet zoals gepland,
met een reeks onbedoelde en vooral hilarische
missers als gevolg.

– Agatha Christie
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Merksemsebaan klaargestoomd
voor nieuwe Hoogmolenbrug

Bij het ontwerp van de nieuwe Hoogmolenbrug
is werkelijk aan iedere weggebruiker gedacht.
Ook die op vier poten...

In 2022 mogen we de nieuwe Hoogmolenbrug verwachten. Maar zo’n brug plaats
je natuurlijk niet op een, twee, drie. Daarom zijn er de komende maanden voorbereidende werken gepland, met helaas een periode van hinder voor Schoten
De nieuwe Hoogmolenbrug wordt zo’n 250
meter richting Antwerpen verlegd. Dat betekent dus dat er aan beide zijden van het
Albertkanaal gewerkt moet worden om de
nieuwe brug aan te sluiten op de bestaande
weginfrastructuur.

Ernstige hinder
Momenteel wordt er gewerkt aan het kruispunt
met de Merksemsebaan en de Deurnesteenweg in Wijnegem. De aannemer verlegt de
Deurnesteenweg gedeeltelijk in de richting
van Deurne om zo een nieuw kruispunt met

de Merksemsebaan te vormen. Hierop sluit dan
later de nieuwe Hoogmolenbrug aan. Tijdens
de volledige duur van deze werken moet het
verkeer over één rijstrook in elke richting op
de weghelft waar niet gewerkt wordt. Houd
rekening met ernstige vertragingen op je route.
Als alles volgens planning loopt, duren de
voorbereidende werken tot september 2021.
De werfzone bevindt zich nu aan de zuidzijde
van de Merksemsebaan (kant van de Deurnesteenweg) en daarom verloopt alle verkeer nu
aan de noordzijde van de weg (de kant van
het Albertkanaal). Voetgangers en fietsers in
de beide richtingen gebruiken de stoep en
het aangepaste fietspad aan de noordzijde.
Gemotoriseerd verkeer rijdt over één rijstrook
in elke richting. De werken verhuizen na
nieuwjaar 2021 naar de overkant (noordzijde)
van de weg.
Alle details over deze werken lees je op
www.schoten.be/merksemsebaan.

Nieuwsbrief
Situering van de werken op de Merksemsebaan.

Tip! Schrijf je in op de nieuwsbrief van Agentschap Wegen en Verkeer, zo krijg je steeds de
meest recente info in je mailbox.

Voordelen nieuwe
Hoogmolenbrug

1Hogere brug voor
containerschepen
De bestaande Hoogmolenbrug wordt in de
toekomst afgebroken en vervangen door
een boogbrug, zoals de nieuwe brug van den
Azijn. Op termijn zullen alle bruggen over het
Albertkanaal er hetzelfde uitzien. De brug
wordt verhoogd tot 9,10 meter en verbreed
tot 63 meter. Zo kunnen ook binnenschepen
met vier lagen containers veilig en vlot onder
de Hoogmolenbrug varen. Een goede zaak
voor het binnenwatertransport!

2Minder verkeersdrukte in
Schoten-centrum
De nieuwe Hoogmolenbrug zal zo’n 250
meter opschuiven richting Merksem. Er
komt een rechtstreekse aansluiting van
de brug op de Metropoolstraat, waardoor
minder vrachtwagens de Braamstraat en de
Wijnegembaan zullen gebruiken. Inwoners
van de wijk Deuzeld hoeven ook niet langer
heel Schoten door om de brug te bereiken.
Dat zal tot minder verkeersdrukte leiden in
Schoten-centrum.

3Veiligere situatie voor
fietsers én dieren
Fietsers krijgen op de Hoogmolenbrug
een dubbelzijdig fietspad dat volledig is
afgesloten van de rijbaan. Langs de andere
zijde komt een groencorridor waar dieren
kunnen oversteken. Dit zorgt voor een betere
verbinding tussen alle groengebieden in de
Antwerpse oostrand (Rivierenhof, Ertbrugge,
het park van Schoten, Vordenstein…).
In de toekomst ziet de verkeerssituatie rondom de nieuwe Hoogmolenbrug er zo uit.

infoschotenoktober
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Eindspurt veilige fietspaden
Botermelkbaan

Schoten
investeert in haar
infrastructuur

Eén van de meest besproken infrastructuurdossiers in onze gemeente is
aan zijn eindfase begonnen. Binnenkort fiets je met een gerust hart op de
Botermelkbaan en haar langverwachte vrijliggende fietspaden.

In oktober staan er, naast de Botermelkbaan, nog twee grote infrastructuurprojecten op de planning. Met een totale waarde
van ongeveer 3 miljoen euro houdt het
bestuur zich dubbel en dik aan haar belofte
uit het bestuursakkoord om te investeren
in de Schotense infrastructuur.

Alle voorbereidende nutswerken zijn afgerond.
De werfzone is nu het speelterrein van aannemer Colas, die er hard werkt aan de aanleg
van de eigenlijke fietspaden in beton.

Verloop van de werken
De aannemer is gestart aan de even zijde
van de Botermelkbaan, ter hoogte van SintLudgardis. De fietspaden worden aan deze
kant richting ’s-Gravenwezel afgewerkt. Daarna
is de overkant aan de beurt. Het fietspad ter
hoogte van natuurgebied La Garenne wordt
als laatste afgewerkt.

Hinder
Er wordt met maximaal twee mobiele werfzones tegelijk gewerkt. Doorgaand verkeer kan
deze werfzones steeds passeren en wordt
geregeld door tijdelijke verkeerslichten.
Opgelet: de maximumsnelheid is ter hoogte
van de scholen en de werfzones verlaagd naar
30 kilometer per uur. Zo kunnen de scholieren
en de arbeiders zich veilig bewegen binnen
de werfzone. Je houdt dus best wel een
tijdje rekening met vertragingen wanneer de
Botermelkbaan op je route ligt.

Ter herinnering: de maximumsnelheid van
de Botermelkbaan (buiten de werfzones en
schoolzones) is 50 kilometer per uur.

Afwerking
Wanneer alle fietspaden zijn aangelegd,
start de aannemer met de afwerking van de
bermen en de grachten. Verwacht wordt dat de
aannemer hiermee klaar is rond eind februari
2021. Daarna volgt nog een laatste periode
van hinder waarbij de Botermelkbaan volledig
afgesloten wordt voor het doorgaand verkeer
om de drie kruispunten (Alice Nahonlei, Wezelsebaan en Columbuslei) heraan te leggen.
Vanaf april 2021 kan er dan naar hartenlust
gefietst worden op een veilig fietspad.

Veilige omleiding
Tijdens de werken is het niet mogelijk om op
de Botermelkbaan te fietsen. Het gemeentebestuur voorziet daarom een veilige fietsersomleiding van en naar ’s-Gravenwezel via het
achterliggende Schotenhof. De scholieren van
de scholen in de buurt kregen op de eerste
schooldag een verhelderend plannetje met
de aangewezen fietsroute.

Fietsers baas in de Papenaardekenstraat
Het gemeentebestuur heeft plannen om het Maximum 30 km/u
tweede deel van de Papenaardekenstraat, Fietsers mogen in zo’n fietsstraat de voltussen de Braamstraat en de Deurnevoet- ledige breedte van het rijvak gebruiken in
rijrichting waarin ze fietsen en daarbij
weg, ook in te richten als een fietsstraat. de
mogen ze niet ingehaald worden door
Zo wordt de Papenaardekenstraat over gemotoriseerde voertuigen. De snelheid ligt
de volledige lengte een fietsstraat. Ook de er voor alle weggebruikers, dus ook fietsers,
bewoners werden hierover geraadpleegd. op maximaal 30 kilometer per uur.
Het bestuur neemt deze beslissing omdat
de Papenaardekenstraat na de komst van de
nieuwe Hoogmolenbrug veel meer fietsers over
de vloer zal krijgen. Bovenaan de nieuwe brug
zal het fietspad aftakken naar de toekomstige
fietsstraat Papenaardekenstraat, waardoor een
veilige fietsverbinding tussen Schoten centrum
en de Hoogmolenbrug wordt gecreëerd.

Borkelstraat
2.000.000 euro
Waterlink en gemeente Schoten investeren
samen zo’n 2 miljoen euro in de Borkelstraat.
Die wordt heraangelegd en krijgt daarbij
een nieuwe riolering en een volledig nieuw
wegdek. In het noordelijke stuk van de
Borkelstraat komen er verkeerskussens,
om de snelheid van de weggebruikers te
minderen.
Leeuwerikenlei, Rosierslei, Kwikstaartlei
1.250.000 euro
Ook bovenstaande straten in Schotenhof
worden aangepakt. De riolering en de rijweg
wordt er vernieuwd.

Bewonersvergaderingen 2.0
Over beide dossiers werd reeds overlegd
met de betrokken bewoners. Normaal
gesproken informeert het gemeentebestuur
de betrokken bewoners ook nog bijkomend
over de uitvoering van de werken zelf op
een infovergadering. Daar worden de plannen in detail toegelicht. Helaas was dat de
afgelopen periode niet altijd mogelijk omwille
van de (toen) geldende coronamaatregelen.
Natuurlijk blijft het correct en grondig
informeren van de betrokken burgers een
belangrijk onderdeel van wegenwerken.
Bewoners waarvan hun straten onder handen
genomen worden en niet uitgenodigd kunnen
worden op een bewonersvergadering, krijgen
daarom een infobrochure in de bus. Daarin
staat alle informatie uitgebreid uitgelegd.

Duidelijk aangegeven
Volgend jaar wordt de Papenaardekenstraat
tussen de Deurnevoetweg en de Voorkempenlaan gerenoveerd. Het wegdek krijgt er
een nieuwe laag asfalt, in de typerende roodbruine kleur van fietsstraten. Op het wegdek
worden grote fietsstraatlogo’s geschilderd en
verkeersborden maken het geheel af.
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Iedere Schotenaar kan zich vanaf nu
aansluiten bij een BIN-netwerk
Met de oprichting van het 25e BuurtInformatieNetwerk ‘BIN-Villers’ is gemeente Schoten vanaf nu helemaal BINcompleet. Dat wil zeggen dat iedere Schotenaar die dat wenst, zich kan aansluiten bij een BuurtInformatieNetwerk.
We zijn daarmee de derde politiezone in heel België die dat voor elkaar krijgt. Maar wat is een BIN precies?
BIN-leden worden verwittigd wanneer er zich
verdachte handelingen voordoen in de buurt
van hun woning of in hun wijk. Denk maar aan
inbraken, verdachte personen of verdachte
voertuigen.

Hoe gaat zo’n BIN-verwittiging
in zijn werk?

Ik ben overtuigd,
waar schrijf ik me in?
Neem contact op met de dienst integrale
veiligheid via iv@schoten.be (bij voorkeur) of
via 03 680 23 57. Zij zorgen voor je aansluiting
bij een BuurtInformatieNetwerk.

1. De politie ontvangt een melding. In eerste
instantie wordt een interventieteam ter
plaatse gestuurd.
2. Als de politie inschat dat het aangewezen
is om burgers te verwittigen, dan wordt een
zogenaamd ‘warm bericht’ (een gesproken
boodschap) naar de telefoon van de aangesloten BIN-leden gestuurd. Daarin wordt een
korte beschrijving van de verdachte handeling en bijkomende relevante informatie
(bijvoorbeeld een persoonsbeschrijving)
meegedeeld. Je krijgt als BIN-lid eveneens
duidelijke instructies.
3. Achteraf krijg je als BIN-lid feedback over
de genomen acties via een ‘koud bericht’:
dat is een e-mail.
Deze werkwijze wordt ook toegepast bij het
signalement van vermiste personen.

Wat is het verschil tussen een
koud en een warm bericht?

De grote voordelen van een BuurtInformatieNetwerk zijn de snelle verwittiging, het delen
van informatie over bepaalde fenomenen en de
laagdrempelige communicatie met de politie
en de veiligheidsdienst van het gemeentebestuur. Veel BIN’s zijn gratis, anderen vragen
een kleine bijdrage.

Neen, hoewel BIN-berichten ook via het
BE-Alertsysteem worden verzonden, staan
beide systemen verder los van elkaar. Je bent
dus niet automatisch geregistreerd bij een
BuurtInformatieNetwerk indien je aangesloten
bent bij BE-Alert. Je moet je dus twee keer
inschrijven.

Registreer je niet alleen bij
een BIN, maar ook bij BE-alert

Ontmoet de Schotense
BIN-coördinators

Zelfstandige handelaar?
Dan is de BIN-Z iets voor jou

Zo ben je altijd en overal meteen verwittigd bij een noodsituatie.
Denk maar aan een grote brand, overstroming of stroomonderbreking. Bij een noodsituatie in onze gemeente willen we jou
graag snel verwittigen. Daarvoor maakt Schoten vanaf gebruik
van BE-Alert, een alarmeringssysteem dat je meteen op de
hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Geïnteresseerd in de BIN-werking of nood
aan nog meer informatie? Kom dan op
dinsdag 27 oktober 2020 om 19u30 naar de
algemene BIN-vergadering in De Kaekelaar,
Sint-Cordulastraat 10.

Als zelfstandige (handelaar) kan je je in
Schoten ook aansluiten bij een BuurtInformatieNetwerk. Dit BIN-Z wordt onder
andere ingeschakeld wanneer winkeldieven
of valsemunters in winkels, horecazaken,
supermarkten enzovoort worden opgemerkt.

Registreer je vandaag nog via www.be-alert.be met je contactgegevens. Vergeet niet je registratie te bevestigen! BE-alert is
een gratis dienst.

infoschotenoktober

Inschrijven verplicht voor woensdag 21
oktober 2020 via iv@schoten.be of 03 680
23 57. Geef je inschrijving bij voorkeur via
e-mail door.
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Een ‘warm’ bericht is urgent en gebeurt
telefonisch. Een ‘koud’ bericht is informatief
en wordt via mail verspreid.

Wat is het verschil tussen
BE-Alert en een BIN?
Een BIN richt zich op verdachte (criminele)
handelingen. BE-Alert is een alarmeringssysteem dat je waarschuwt voor rampen, extreme
natuurfenomenen en algemene noodsituaties.

Ben ik vanzelf BIN-lid als ik ben
ingeschreven in BE-Alert?

[ veiligheid ]

Wie zich niet gedraagt, is gezien!
Gemeente Schoten en Lokale Politie Schoten investeren samen in vier mobiele
camera’s. De gemeenteraad gaf daarvoor op 30 mei 2020 haar toestemming.
De bedoeling is om de camera’s op specifieke plaatsen tijdelijk in te zetten om
overlast en criminaliteit te voorkomen, vast te stellen en op te sporen.
De mobiele camera’s zijn zichtbaar opgesteld,
en hebben door hun aanwezigheid al een
preventief effect. Overlast en kleine vormen
van criminaliteit (zoals vandalisme) zouden zo
vanzelf moeten minderen of verdwijnen. En als
er toch feiten worden vastgesteld op plaatsen
waar de overlastcamera’s zijn ingeschakeld,
kunnen verdachten opgespoord worden aan
de hand van de camerabeelden. Win-win!

Schotense straten, parken en pleintjes. We
focussen daarbij vooral op de aanpak van
sluikstort. De camera’s maken het mogelijk
sluikstorters en vervuilers te identificeren en
op de bon te gooien. Zo hopen we het aantal
gevallen van sluikstort nog meer terug te
dringen. De vervuiler betaalt!

Cameratoezicht op zich is niets nieuw in
Schoten. Denk maar aan de ANPR-camera’s
die je op belangrijke toegangswegen ziet.
Je ziet vandaag ook al enkele van onze
mobiele camera’s in het straatbeeld. Zo is
er een camera bevestigd in de Paalstraat, ter
hoogte van de kruising met de Theofiel Van
Cauwenberghslei.

In de toekomst gaan we de mobiele camera’s
ook inzetten tijdens evenementen waar ze
ongetwijfeld een grote meerwaarde zullen zijn
op het gebied van ordehandhaving.

Sluikstort bestrijden
De nieuwe mobiele camera’s zullen soms ook
wat meer verdoken worden opgesteld in de

Over privacy
Mag da ammel wel?

Evenementen

Zowel het gemeentebestuur als de lokale
politie zijn ervan overtuigd dat de mobiele
camera’s zullen bijdragen aan de leefbaarheid
en veiligheid in onze gemeente. Wie vragen
heeft over de nieuwe mobiele camera’s,
kan daarvoor terecht op www.schoten.be/
mobielecamera en bij de dienst integrale
veiligheid: iv@schoten.be.

De pakkans
voor vervuilers
wordt groter
door de
camera's.

We horen je het al denken: mag ik wel zomaar
gefilmd worden? Het antwoord is: ja. Borden
aan de gemeentegrenzen geven aan dat je in
Schoten gefilmd kan worden. We waarborgen
te allen tijde de privacy van de Schotenaren
en gebruiken de camera’s enkel binnen het
wettelijk kader.

Een van de verplaatsbare camera's staat in de
Paalstraat opgesteld.

De camera’s zullen nooit ingezet worden om
te snuisteren in woonkamers, winkels of op
andere privéterreinen.

Bewaren van de beelden
Bovendien kan niet iedereen zomaar de
opgenomen beelden raadplegen. Slechts
een beperkt aantal politiemedewerkers van
de Lokale Politie Schoten en enkele medewerkers van het gemeentebestuur hebben
toegang tot deze beelden. De betreffende
werknemers volgden allemaal een opleiding
en volgen strikte procedures.
De beelden worden een maand lang bewaard.
Daarna worden ze gewist, tenzij ze relevant
zijn in een dossier of voor een onderzoek.
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Aan de gemeentegrenzen word je door dit bord op de hoogte gebracht
dat je gefilmd kan worden op het openbaar domein.
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Jan Delvaux en Jimmy Dewit blazen Schotense
Belpopgeschiedenis nieuw leven in

“Schoten is de thuisbasis van
muzikale genieën”
Deze zomer maakten we kennis met de popgeschiedenis van Schoten. Meesterverteller Jan Delvaux en muzikale duizendpoot Jimmy Dewit lanceerden er
onze lokale Belpopwandeling en nodigden enkele Schotense muzikale figuren
uit voor een goed gesprek. Na afloop stond het duo ons te woord over hun
toekomstplannen met onze gemeente.
“We zitten momenteel op kruissnelheid. Het is
bandwerk, maar het blijft plezant.” Als je Jan en
Jimmy bezig hoort, zou je bijna vergeten dat
de cultuursector moeilijke tijden beleeft. Met
hun Belpopprojecten hebben ze het drukker
dan ooit. “We zijn dag en nacht bezig om alles
tijdig klaar te krijgen”, getuigt Jan. “Intussen
hebben we zowat 10% van alle Vlaamse
gemeenten bezocht, dat is echt gek.” Jimmy
vult aan: “Wij zijn uitgegroeid tot een kleine
KMO die momenteel op volle toeren draait. De
manier waarop dit alles tot stand is gekomen
is door, maar ook dankzij corona.”

Sjakie en de
chocoladefabriek
Corona bracht de twee nonkels van de
Belgische popmuziek ook in Schoten. Met
succes, want onze gemeente blijkt een vat
vol spraakmakende Belpopverhalen. Zo is
er het verhaal van de familie Faes en de
bouw van hun eigen octobas (een soort uit
de kluiten gewassen contrabas, noot van de
redactie).“Een hele familie die meespeelt en
gekke instrumenten maakt: gewoon geniaal”,
vertelt een enthousiaste Jimmy. “Je zou er zo
een documentaire over maken. Ik voelde mij
als Sjakie in de chocoladefabriek.”
Ook Jan is lyrisch over onze lokale muziekscene: “Schoten is de thuisbasis van
muzikale genieën. Van Walter Heynen over

Jean Bosco Safari tot Stef Kamil Carlens en
Tine Reymer: stuk voor stuk namen die tot
de verbeelding spreken en een innige band
hebben met Schoten. Ik heb zelfs ontdekt dat
de grootste dj’s ter wereld naar jullie gemeente
afzakken om slipmatten te bestellen bij ‘Goed
Gedrukt’. Het kan echt niet op.”

Van afhaalgerecht tot
restaurant
In Schoten zijn dus duidelijk alle ingrediënten
aanwezig voor een geslaagde Belpopwandeling. Al blijft het daar niet bij. Volgend jaar
komen Jan en Jimmy namelijk opnieuw naar
Schoten voor een heuse theatershow waarin
ze de talrijke lokale verhalen verder uitdiepen.
Of zoals Jimmy het treffend omschrijft: “De
Belpopwandeling is het afhaalgerecht, met
de theatershow ga je op restaurant. Beide
zijn lekker, maar de kers op de taart mag je
in 2021 in De Kaekelaar verwachten.”

“Zelfs de grootste dj’s ter wereld
zakken af naar jullie gemeente!”
Wie na de wandeling en theatershow nog
steeds op zijn honger blijft zitten, kan
binnenkort ook een boek over de Belpopgeschiedenis van Schoten aanschaffen.
“Ook dat is een bewuste keuze”, aldus Jan.
“Naarmate de jaren vorderen, besef je dat

Belpopwandeling
Het fiets- en wandelplan met de Belpoproute
kan je gratis afhalen bij de vrijetijdsbalie
(Sint-Cordulastraat 10) of downloaden via
de website van het cultuurcentrum: www.
ccschoten.be. De route bevat maar liefst 10
Schotense Belpoppareltjes. Alles wat je nodig
hebt, zijn een smartphone en stapschoenen
of een fiets. Op 10 locaties hangt een bordje
met een QR-code. Achter elke code wacht een
mooi verhaal in woord en beeld.

Belpop Bonanza Schoten
Dit najaar verschijnt het boek ‘Belpop
Bonanza Schoten’ en in het voorjaar van
2021 kan je in De Kaekelaar komen kijken
naar de gelijknamige voorstelling.
Tickets en info: www.ccschoten.be/belpop.
heel wat kennis vooral in de hoofden van
enkele lokale figuren bestaat en nergens staat
genoteerd. Dan bestaat het gevaar dat die
verhalen verdwijnen. Vandaar dat wij samen
met plaatselijke archivarissen de lokale
muzikale geschiedenis willen vastleggen op
papier. Ik heb ook het gevoel dat heemkundige
kringen steeds meer aandacht schenken
aan muzikaal erfgoed. Geloof mij: binnenkort
staat Open Monumentendag in het teken van
popmuziek en zullen wij als trendsetters
worden beschouwd (schaterlacht).”

Waar is Wally
Jan en Jimmy amuseren zich in Schoten.
“Zowel de Belpopavond, theatershow als het
boek tonen aan hoe divers het Schotense
muzieklandschap is”, licht Jimmy toe. “Het is
bijzonder fijn dat wij met onze encyclopedische kennis af en toe verbanden kunnen zien
waar de lokale inwoners niet van op de hoogte
zijn. We spelen als het ware ‘Waar is Wally’ met
de Schotenaren (knipoogt).”
“Het is inderdaad tof om met onze afwisselende projecten zowel te sprinten als
marathons te lopen”, vult Jan aan. “Op die
manier bereiken we ook telkens weer een
ander publiek en dat is heel verrijkend. We
gaan er prijzen mee winnen, Jimmy! (lacht)”
Wie weet volgend jaar in Schoten?

Jan Delvaux

infoschotenoktober
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[ jeugd ]

Van dromer naar doener
Wij zijn op zoek naar dromers. Jongeren tussen 16 en 30 jaar die niet goed
weten waar ze naartoe willen met hun leven en dat extra duwtje nodig hebben
om hun toekomst vorm te geven.
Samen met YouthStart lanceert gemeente
Schoten een project om zogenaamde ‘NEETjongeren’ te helpen weer grip te krijgen op hun
toekomst. “NEET staat voor not in employment,
education or training”, vertelt jeugdwelzijnswerker Laura Peelman, de stuwende kracht
achter het project. “Het zijn kortweg jongeren
die op alle vlakken onder de de radar blijven.”

samen met de jongeren op zoek naar hun
drijfveren, vaardigheden en toekomstdromen.
Tijdens de trainingen wordt hun droomproject
stap voor stap concreet gemaakt en leren
ze hun droom omzetten in realiteit”, vertelt
jeugdwelzijnswerker Laura.

In Schoten zijn er naar schatting 718 zogenaamde NEET-jongeren, en daarmee hebben
we het op één na hoogste cijfer van onze
buurgemeenten. “Ze zitten ontmoedigd thuis
of zelfs op straat. Ze vinden hun plaats niet
in onze samenleving. Het is onze missie ze
op te sporen en ze weer zin te geven om hun
leven vast te pakken, voordat het te laat is en
ze in een neerwaartse spiraal terechtkomen.”

En dat droomproject kunnen verschillende
toekomstplannen zijn: terug naar school gaan,
een stage doen, gaan werken of zelfs een
eigen bedrijf starten. De drie weken worden
afgesloten met een jurypresentatie van hun
plan. Daarbij krijgen enkele jongeren de kans
om naar het buitenland te reizen en hun
droomproject voor te stellen op de Europese
competitie van YouthStart.

Trainingen

Jongeren die het traject volledig doorlopen,
worden beloond met een certificaat dat erkend
wordt door de Antwerp Management School.
De trainingen zijn bovendien volledig gratis.

Hoe gebeurt dat dan concreet? “In drie weken
en acht trainingen gaat onze partner YouthStart

Droomproject

13

6 6
6

Iets voor jou?
Benieuwd naar dit traject? Kom dan op
maandag 16 november 2020 van 10 tot 12
uur naar de infosessie in Jeugdhuis Kaddish,
Vordensteinstraat 50. YouthStart legt er het
traject haarfijn uit en beantwoordt al je
vragen. Iedereen is welkom, maar inschrijven
is verplicht via laura.peelman@schoten.be.

Moeilijke doelgroep
De NEET-jongeren zijn erg moeilijk te bereiken.
“We doen daarom beroep op iedereen”, zegt
Laura, “Jongerenorganisaties, jeugdhuis Kaddish, VDAB, maar ook ouders en leerkrachten.”
Ze doet daarbij een oproep aan iedereen om
de dromers in je omgeving aan te sporen zich
in te schrijven voor het traject.
Jeugdwelzijnswerker Laura richt zich tot
slot ook nog tot de jongeren zelf: “Heb jij
een droom maar slaag je er niet in om die
te realiseren? Wil jij jezelf nog beter leren
kennen en je talenten en passies ontdekken?
Ben jij tussen 16 en 30 jaar oud? Ga je niet
naar school en ben je niet aan het werk?” Alle
vakjes aangevinkt? “Dan is de gratis YouthStart
training zeker iets voor jou!”

infoschotenoktober

[ DIErendag ]

Alle diervriendelijke initiatieven
van de gemeente op een rijtje
Op 4 oktober vieren we werelddierendag. Een absolute hoogdag voor onze redactie met kattige persoonlijkheden, trouwe honden en creatieve duizendpoten!
Neem er gerust een catuccino bij terwijl wij je meenemen in onze beestige
dienstverlening.

Schoten voert een
diervriendelijk zwerfkattenbeleid

Wat gebeurt er met
aangereden huisdieren?

Jaarlijks worden er duizenden katten geëuthanaseerd. Het
bestuur zag dat dat beter kon en lanceerde in 2018 een
diervriendelijk kattenbeleid, gebaseerd op het ‘Trap-NeuterReturn’-principe.

Het is de harde realiteit dat sommige
dieren die op de openbare weg terechtkomen, het slachtoffer worden van een
verkeersongeval. Wanneer een huisdier
dat niet overleeft, doet de gemeente er
alles aan de baasjes te verwittigen.

Kortgezegd gaat dat zo: met wat lekker eten
wordt een zwerfkat in een vangkooi gelokt.
Bij het binnenstappen van de vangkooi klapt
de valdeur dicht. Vrijwilligers nemen de
gevangen kat(ten) dan mee naar de dierenarts.
Daar worden ze onderzocht en vervolgens
gecastreerd of gesteriliseerd. Daarna worden
ze in hun natuurlijke habitat weer vrijgelaten.
Voor kittens is er soms nog de optie ze tam
te maken en te laten adopteren.
Zwerfkatten melden
Zwerfkatten gespot? Veroorzaken ze overlast
of vrees je voor hun welbevinden? Geef je
melding door via milieudienst@schoten.be of
via het e-loket: www.schoten.be/loket.
Zwerfkattenhok
De gemeente plaatste een kattenhok in de
Heidebadlaan. Op deze manier zitten de
zwerfkatten, die al gesteriliseerd of gecastreerd
werden in het kader van het zwerfkattenbeleid,
lekker droog. Het gaat om katten die gewend
zijn om in de vrije natuur te leven. Miauw!

Aangereden huisdieren waarvan niet
meteen duidelijk is wie het baasje is,
worden naar het recyclagepark gebracht.
Daar worden ze in een speciale koeler
bewaard. Met een chiplezer wordt indien
mogelijk de chip uitgelezen en wordt het
dier geregistreerd.
Als de chip uitgelezen kan worden, is het
vanzelfsprekend dat we de baasjes op de
hoogte brengen. Daarom is het heel belangrijk dat je de chipgegevens van je huisdier
onmiddellijk laat aanpassen bij een
verhuis of bij adoptie door nieuwe baasjes.
Huisdieren ophalen
Het is helaas niet mogelijk om je overleden huisdier te komen ophalen op het
recyclagepark. Dat doen we voor je eigen
bescherming: vaak is een aangereden
hond of kat er heel erg aan toe. Bovendien
valt een ingevroren dier bijna niet meer
te herkennen. We willen graag dat je fijne
herinneringen aan je huisdier overhoudt.
Wat je wel kan doen, is het dier laten
ophalen door een dierencrematorium.
Zo kan je alsnog de assen bijhouden,
begraven of uitstrooien. Als de huisdieren
niet opgehaald worden door een dierencrematorium of niet meer geïdentificeerd
kunnen worden, worden ze door onze
diensten correct afgevoerd.

Pony’s horen in de wei
Kermispony’s zijn verboden in Schoten.
We zien ze liever ronddartelen in de wei!
Ook circussen met wilde dieren zijn niet
welkom in onze gemeente.
Een zwerfkattenhok in de Heidebadlaan.

infoschotenoktober
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Bij katten is 1+1
geen 2 maar 6
Nee, we moeten niet terug naar de lagere
school. Wat we schrijven, is wel degelijk
waar. Een zwangere kat kan tot wel zes
kittens werpen, en dat soms meer dan
tweemaal per jaar. Dat betekent dus dat
één kat voor 36 nakomelingen kan zorgen
in 16 maanden tijd. Vaak zijn de gevolgen
daarvan dramatisch: de asielen kunnen de
toevloed van achtergelaten of gevonden
katten niet langer aan, en zwerfkatten zorgen
voor overlast.
Jaarlijks worden om en bij de 15.000 katten
geëuthanaseerd in België en al dit dierenleed
zou voorkomen kunnen worden door een kat
onvruchtbaar te maken. Het dier wordt er
echt niet ongelukkiger van: het leeft langer,
is gezonder, voelt zich beter in zijn vel en
zorgt voor minder overlast.
Subsidie sterilisatie of castratie
Je kattin of kater laten steriliseren of castreren is daarom wettelijk verplicht. Gemeente
Schoten komt tussen in de kosten van de
operatie. De subsidie bedraagt 30 euro voor
de sterilisatie van een kattin of 15 euro voor
de castratie van een kater.
Opgelet: enkel katten met een chip die
geregistreerd staat in Schoten komen in
aanmerking voor de subsidie.

www.schoten.be/katten

Over de bloemetjes en
bijtjes in Schoten
We hebben het al een paar keer vermeld: de
bijtjes hebben het moeilijk. Gemeente Schoten lanceerde daarom enkele initiatieven om
de zoemende insecten een handje te helpen.
Denk maar aan de bijenvriendelijke beplanting aan de bibliotheek en het maaibeheer
op de begraafplaats.
Maaibeheer
Een volgende stap is het minder intensief
maaien van bermen. We zijn in Vlaanderen
een beetje ‘maaiverslaafd’. Een kortgewiekt
en gemillimeterd gazonnetje is wat we mooi
vinden. Helaas vinden de insecten dat niet
zo fijn. Door nog maar twee keer per jaar te
maaien, creëren we bloemenrijke velden
waar de bijtjes en andere insecten zo dol op
zijn. Bermen waar het gras en de bloemen
dus hoog staan zijn niet het resultaat van
slecht onderhoud of besparingen, maar
worden bewust niet gemaaid om insecten en
biodiversiteit een handje te helpen.

www.schoten.be/maaibeheer

Oud brood is geen
eendenvoer

Even de pootjes
strekken?

Brave baasjes krijgen een cadeautje
(voor hun viervoeter)

We hebben het allemaal al eens gedaan:
met oud brood naar de vijver gewandeld
om er eendjes te gaan voederen. Het lijkt
onschuldig, maar toch doe je meer kwaad
dan goed. Daarom is het voederen van eendjes verboden volgens het politiereglement.

Hondenbaasjes en hun trouwe viervoeters
hoeven zich niet te vervelen in Schoten.
Met maar liefst zeven hondenloopzones
in de aanbieding, kunnen de pootjes
iedere dag van de week ergens anders
gestrekt worden.

Niet-opgeruimde hondenpoep is zwerfvuil. Het stinkt, is vies
en zorgt ook nog eens voor gezondheidsrisico’s omwille van
de aanwezigheid van onder andere parasieten en wormen
in hondendrollen.

Brood is junkfood
Eenden die veel brood eten krijgen te weinig
voedingsstoffen binnen. Door het brood zijn
ze snel verzadigd en gaan ze niet op zoek
naar aanvullende voeding. Vergelijk het maar
met constant junkfood eten. Zo verzwakt hun
immuunsysteem en gaan ze sneller dood.
Extra voederen is ook helemaal niet nodig, ook
niet in de winter. De eenden eten dan vooral
gras, waterplanten en kleine waterdiertjes.

De hondenloopzones zijn openbaar en vrij
toegankelijk tussen 7 uur en 22 uur van
maandag tot en met vrijdag, en op zaterdag,
zondag en feestdagen tussen 8 uur en 22
uur. Honden mogen er binnen de omheining
naar hartenlust vrij rondlopen en spelen.
Met de jaren zijn de hondenloopzones
echte ontmoetingsplaatsen in de buurt
geworden. Wie dus graag eens Lady &
De Vagebond naspeelt, kan terecht op
onderstaande locaties:
• Calixberg: hoek Ridder Walter van Havrelaan en Calesbergdreef
• Den Drenk: pleintje Vordensteinstraat/
Antoon Wolfsstraat
• Kleyn Veldt: tussen Churchilllaan en
Lodewijk Weijtenstraat
• Pluto: Silveer Schollaertstraat
• GO! Atheneum: aan de Emiel Blangenoisstraat
• Gelmelenpark: achter het Gelmelenhof
• Gemeentepark: ter hoogte van Papenaardekenstraat 182.

Brood vervuilt
Brood dat in het water gegooid wordt, zinkt
snel naar de bodem en begint daar na
verloop van tijd te gisten. Dat vervuilt de
bodem en het water enorm, waardoor er
algen en ziektes zoals botulisme kunnen
uitbreken. Het vijverwater wordt troebel en
door botulismevergifiting geraken de eendjes
verlamd. Is brood op de oever gooien dan
geen tussenoplossing? Nee. Dat trekt dan
weer ander ongedierte aan zoals ratten en
muizen, die op hun beurt weer voor overlast
kunnen zorgen. Binnenkort maken we ook
ter plekke aan de vijvers in onze gemeente
nog eens extra duidelijk dat het voederen
van eendjes niet toegestaan is.
Gratis tip van de redactie: veel oud brood
over? Maak er eens broodpudding van.
Gegarandeerd een succes bij jong en oud!

Binnenkort verhuizen de honden, katten en 35 vrijwilligers van het dierenasiel. Vlak naast het
huidige complex komt het nieuwe gebouw met plaats voor 20 tot 35 honden en 25 katten.

Geluidsoverlast
De honden- en kattenhokken zullen onder een

dierenasiel schoten - TEEMA architecten - 21 februari 2019

Een kakje hoort in een zakje
Hondenbaasjes, spits jullie oren! In het
najaar trekken onze wijkregisseurs en gemeenschapswachten op pad om alle baasjes
te controleren. Wie een (al dan niet gevuld)
hondenpoepzakje kan tonen, wordt daarvoor
beloond met een waterdicht en oplaadbaar
led-lampje om aan de halsband van zijn of
haar hond te bevestigen. Zo kunnen jullie
tijdens de donkere dagen extra veilig op pad.
Baasjes die geen hondenpoepzakjes kunnen
tonen en dus geen hondendrollen kunnen opruimen, kunnen een GAS-boete van maximaal
350 euro krijgen.

Hondenloopzone GO! Atheneum
verhuist binnenkort
Binnenkort krijgt hondenloopzone GO!
Atheneum waarschijnlijk een ander
plaatsje in de omgeving. Het bestuur zoekt
momenteel in de wijk naar een nieuwe,
grotere locatie.

Superdeluxe nieuw dierenasiel
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
de plannen door de ingenieur. Het nieuwe
dierenasiel wordt energieneutraal. Er wordt
ingezet op grondwater, een groendak, zonnepanelen en ondergrondse koelte voor de airco.

Naast alle eerdergenoemde redenen is het
gewoon ook heel ergerlijk om in een nietopgeruimde hondendrol te trappen. Lokale
Politie Schoten en het gemeentebestuur zetten
daarom een actie op poten om baasjes die
wel hondenpoepzakjes meenemen op hun
wandeling, te belonen.

groene heuvel zitten. Dat zorgt voor minder
geluidsoverlast en meteen ook verkoeling.
Steunen
Wil je het dierenasiel steunen? Doneer vrijblijvend een centje op het rekeningnummer
BE220-0412438-30 en vermeld duidelijk
‘steun’ en je naam en adres. Ook kan het
dierenasiel materiaal en voeding gebruiken,
zeker voor kittens. Heb je nat- en droogvoer
voor kittens, of melkpoeder voor papkittens
op overschot? Geef dan een seintje aan het
dierenasiel. Zij zijn er hard mee geholpen!

www.dierenasielschoten.be
03 658 95 76
dierenasielschoten@gmail.com
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Een laatste afscheid van je huisdier
in serene omgeving
Je huisdier maakt deel uit van je gezin. Bij het overlijden
van je huisdier wil je op een rustige manier afscheid
kunnen nemen, misschien wel met een kleine ceremonie
erbij. Steeds vaker krijgen we de vraag naar een locatie
waar huisdieren een laatste rustplaats kunnen vinden.
Het bestuur is die vraag genegen en onderzoekt of er in
het gemeentepark een ruimte voorzien kan worden om een
serene dierenstrooiweide in te richten.
Momenteel worden er verschillende locaties
binnen het gemeentepark bekeken die ingericht zouden kunnen worden als dierenbegraafplaats. Er moet echter nog met verschillende
instanties overlegd worden vooraleer er een
definitieve locatie vastgepind kan worden. Ook
proberen we een samenwerkingsverband met
lokale begrafenisondernemers op te zetten,
om te voorzien in biodegradeerbare urnen.

infoschotenoktober

[ serviceclubs ]

Leo-club Adamant neemt
Koraal vzw onder de vleugels

CKG Koraal

Leo-Club Adamant zet zich de komende
jaren in voor Centrum voor Kinderzorg
en Gezinsondersteuning Koraal vzw. Het
twintigtal enthousiaste Leo’s heeft daarbij
alvast enkele smakelijke plannen.

van het coronavirus is alles wat vertraagd”,
vertelt Marjolein. “We hopen dat we binnenkort
écht van start kunnen gaan en met zowel de
kinderen als de begeleiding een band kunnen
opbouwen. Dat is immers belangrijk: we willen
ze graag beter leren kennen om zo echt leuke
activiteiten en projecten te kunnen opzetten.”

Leo-club? Zijn dat grote fans van het bekende
chocoladewafeltje, of zit er meer achter? “Een
Leo-club is de jongerenversie van de beter
gekende Lions-clubs”, lachen Phaedra en
Marjolein, twee clubleden. “We zijn dus een
serviceclub voor jongvolwassenen van 18
tot en met 32 jaar. LEO staat voor Leadership,
Experience en Opportunity (Leiderschap,
Ervaring, Kansen, nvdr.) en op deze drie dingen
proberen wij maximaal in te zetten, met als
ultieme doel een steentje bij te dragen aan
de maatschappij.” Dat doen ze door één of
meerdere sociale doelen uit te kiezen, die de
club op geregelde basis ondersteunt door activiteiten en inzamelingsacties te organiseren.

Zo ging Leo-club Adamant in het kader van
eerdere projecten al met een groep kinderen
naar Technopolis, een trampolinepark en het
autosalon. “Het geeft zoveel voldoening om het
verschil te kunnen maken voor deze kinderen”,
zegt Phaedra. “We geven hen graag een
ervaring mee die ze anders niet of moeilijker
zouden beleven.”

CKG Koraal, door Schotenaren wel eens ‘den
Horst’ genoemd, biedt ondersteuning aan
gezinnen met jonge kinderen die tijdelijk
hulp nodig hebben bij de zorg voor en de
opvoeding van hun kinderen. Samen met
het gezin wordt er gezocht naar oplossingen
en mogelijkheden om de situatie waarin ze
verkeren, te verbeteren. “Tijdens de begeleiding kan het nodig zijn dat de kinderen een
tijdje dag én nacht bij ons verblijven”, vertelt
Jo Frans, Directeur Welzijn bij Centrum voor
Kinderzorg en Gezinsondersteuning Koraal.
“We zorgen dan in de leefgroep voor een
kindvriendelijke en huiselijke sfeer, waar
ook de ouders steeds welkom zijn. Zo organiseren we bijvoorbeeld op regelmatige basis
activiteiten waar alle gezinnen uitgenodigd
worden voor een leuke namiddag. We vinden
het belangrijk dat de kinderen die tijdelijk bij
ons verblijven maximaal kunnen aansluiten
bij ‘het gewone leven’. Dit betekent onder
andere dat we samen op zoek gaan naar
een vrijetijdsbesteding en geregeld op
uitstap gaan.”

Parking
“Onze club was al een tijdje op zoek naar een
nieuw sociaal doel”, vertelt Phaedra. “De werking van Koraal vzw, en dan meer bepaald het
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning op domein Horst sprak ons erg aan. We
werkten eerder al met kinderen en wilden graag
binnen dezelfde doelgroep blijven.” De van
oorsprong Antwerpse club maakt daarom voor
Koraal vzw graag de uitstap naar ‘de parking’.

Toekomstplannen
De voorbije maanden waren ook voor de Leo’s
een vreemde periode. “Onze eerste ‘fysieke’
kennismaking met Koraal stond op de planning
voor het einde van de zomer, maar omwille

Smakelijk steunen
Schotenaren kunnen Leo Club Adamant en
hun werking voor Koraal vzw ondersteunen.
“Volg ons op sociale media en neem af en
toe eens een kijkje op onze website, zo blijf je
op de hoogte van onze evenementen”, vertelt
Marjolein. “Normaal gezien organiseert onze
club jaarlijks een groot eetfestijn: ‘Adamant
is Cooking’”, legt Phaedra uit. “Omwille van het
coronavirus kan dit in 2020 slechts doorgaan
in beperkte kring. Maar we willen natuurlijk
onze kookkunsten aan àlle Schotenaren
laten proeven en brengen daarom onze kookkunsten aan huis via een soepverkoop.” Als
dat niet gemakkelijk is! Kiezen kan tussen
tomatensoep met balletjes en groentesoep.
Voor 1 liter betaal je 6 euro, (contactloze)
levering inclusief.
“Bestellen kan nog tot 1 november 2020 via
onze website: www.leoclubadamant.com. De
zoetekauwen vinden daar vanaf maart ook
onze paaseitjesverkoop.” Met de opbrengst
worden de activiteiten voor Koraal vzw betaald.

Heel blij met de ondersteuning van Leo-club Adamant

Net daar kan Leo-club Adamant het verschil
maken, volgens Jo. “Helpende handen bij de
organisatie van zo’n uitstap of activiteit zijn
altijd welkom. We zijn dan ook heel blij met
het aanbod van Leo-club Adamant om ons
hierin te ondersteunen. Het eerste gesprek
met enkele Leo’s was alvast zeer aangenaam
en constructief. Helaas heeft de coronacrisis
wat roet in het eten gestrooid, waardoor het
nog niet gelukt is om een concrete activiteit
in te plannen. Maar wij kijken alvast uit naar
een fijne samenwerking”, besluit de directeur.

www.koraalweb.be

Gezocht:
Schotense Leo’s
Onder de leden van Leo-club Adamant is
Schoten nog niet vertegenwoordigd. “Daar
willen we graag verandering in brengen”,
verzekeren de dames.
Kan je je vinden in de visie van Leo Club
Adamant en wil je graag de handen uit de
mouwen steken en het verschil maken
voor kwetsbare groepen in de samenleving?
Neem dan contact op met de club via mail
of de Facebookpagina.

www.facebook.com/LeoClubAdamant/
leoclubadamant@gmail.com
Deze groep enthousiaste LEO's staat te popelen om de handen uit
de mouwen te steken voor CKG Koraal.

infoschotenoktober
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[ scot ]

Pacha-achterdocht en V2-bombardementen:
Schoten tijdens Wereldoorlog II
Hoe zag het leven in Schoten eruit tijdens de Tweede Wereldoorlog? SCOTmedewerker Jean-Paul De Roey verzamelde met de hulp van andere Scotmedewerkers ooggetuigenverslagen, foto’s, archiefdocumenten en nog veel
meer erfgoed en schreef er een lijvig boek van maar liefst 256 bladzijden over.
Het boek neemt je mee in de paranoia rond
de reclameplakkaten van Chicorei Pacha, de
laatste keer carnaval in 1940, de ‘Champagnediefstal’ van het Belgisch Bezettingsleger en
de schuilputten die de schoolgaande kinderen
zelf moesten graven. Wie kent en bezocht de
schuilkelder van de luchtafweer onder het
Arsenaal?

Vergeven, maar niet vergeten
‘Schoten tijdens Wereldoorlog II’ is niet het
zoveelste geschiedenisboek. Het is een weergave van hoe een dorp de Tweede Wereldoorlog
heeft beleefd. Aan de hand van getuigenissen,
foto’s, archiefdocumenten en boeken krijg
je een indruk van de sfeer die in Schoten
hing en hoe de gewone man met het leven
in bezet gebied omging. Van voedselbonnen
tot rantsoenkaarten, maar ook van stiekeme
bevrijdingsaffiches tot de Scheldeprijs die
toch jaarlijks (behalve in 1945) gereden werd.

WIN!

In samenwerking met SCOT mogen we
een exemplaar van ‘Schoten tijdens
Wereldoorlog II’ weggeven. Om kans te
maken beantwoord je onderstaande
wedstrijdvraag vóór 31 oktober 2020
12 uur.
Waar werd in Schoten tijdens de Tweede
Wereldoorlog een noodhospitaal opgericht, nadat een brandbom het gasthuis
in de as legde?
Bezorg je antwoord aan wedstrijd@
schoten.be. De winnaar wordt persoonlijk
verwittigd. TIP: Het antwoord vind je
op een van de erfgoedkasten in onze
gemeente of op de website.

Schoten tijdens Wereldoorlog II

Jean-Paul De Roey

Prijs: 18 euro. Betalen kan enkel met gepast
contant geld of door op voorhand over
te schrijven. Verkrijgbaar bij gemeentelijk
archief & documentatiecentrum SCOT – het
Arsenaal, Sint-Cordulastraat 23-25. Telefonisch
bereikbaar via 03 658 08 19.
Omwille van de maatregelen omtrent het
coronavirus is het Arsenaal vaak gesloten. Je
kan er ook voor kiezen het boek thuis te laten
leveren, dan betaal je 23,50 euro.

SCOT-magazine maakt zelf geschiedenis
Lieve Van Haecke is al jaren de vormgeefster
van het SCOT-magazine. En met maar liefst
150 edities op de teller, is ze zelf als het ware
ook een beetje levend erfgoed.

Lieve Van Haecke
gaf al 150 edities
van Scot vorm.

Het magazine vormgeven was in het begin,
zonder computer, een hele klus. “Aanvankelijk
werd alles rechtstreeks op offsetplaten
getypt”, vertelt Lieve. “Daardoor moest alles
absoluut van de eerste keer juist zijn. Geen
ruimte voor fouten! De auteurs brachten hun
artikels handgeschreven, of in het beste geval
getypt, binnen bij mij en ik typte ze over op
de offsetplaten.” De heemkundige kring had
op dat moment nog geen eigen typmachine.
“Het toestel werd geleend bij een bevriende
firma voor een weekend. Dat betekende wel
dat ik alles in één weekend moest klaar
hebben. Gelukkig was het magazine toen wel
wat dunner”, lacht ze.

Floppy’s en diskettes
“Bij de opkomst van de typmachines met
geheugen werd alles getypt en geprint. Foto’s

werden daarna in de artikelen gekleefd en mee
gekopieerd. In de jaren ’80 werkte ik met een
tekstverwerker met een groter geheugen en
werd alles opgeslagen op floppy’s en diskettes.”
En toen was de computer daar: “Iets compleet
nieuw, waardoor ik eerst computerlessen
ging volgen om het toestel te begrijpen.” Het
magazine wordt vanaf dan, en nu nog steeds,
opgemaakt in Word. Doordat de computer
steeds meer ingeburgerd geraakte, werd ook
de manier van werken ietsje gemakkelijker
voor Lieve: “Auteurs leveren nu vaak hun
teksten compleet met foto’s aan. Ik zet het
dan om naar onze stijl en opmaak.”

Geschiedenis bewaren
“Het is zo leuk om alle ingeleverde artikelen tot
één mooi geheel te vormen”, glundert Lieve.
“Het zien groeien van individuele artikelen tot
een interessant tijdschrift waarin de geschiedenis van Schoten wordt bewaard voor de
latere generaties. Het is fijn om iets te kunnen
afleveren waar honderden Schotenaren plezier
aan beleven.”
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Geïnteresseerd in de geschiedenis van Schoten?
Abonneer je dan op Scot, en krijg drie keer per jaar
het magazine in je brievenbus. Er zijn verschillende
formules en met de opbrengsten wordt de werking
van Heemkundige Kring SCOT ondersteund.
• Abonnement: 15 euro
• Ere-abonnement: 25 euro
• Steunend abonnement: 35 euro
• Los nummer: 5 euro
Arsenaal SCOT
Sint-Cordulastraat 23-25
03 658 08 19
arsenaal@scot.be
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[ straffe gasten ]

“Postbode zijn, dat is elke dag een
behendigheidsparcours in weer en wind”
Postbode Jef Wuyts trapte na 31 jaar zijn laatste ronde in Schoten
Schotenaren die in de omgeving van Schotenhof of de Kasteeldreef wonen, zullen de immer goedgezinde postbode Jef vast wel kennen. Meer dan dertig jaar
was hij een van de vaste facteurs in onze gemeente. “Met sommige mensen
uit Schoten heb ik een band voor het leven.”

“Mijn droom om postbode te worden, is ergens
in mijn jeugd ontstaan. Ik vond het beroep
postbode heel fascinerend: er was nog geen
gsm en voor velen zelfs ook geen telefoon.
Het was dus steeds uitkijken naar onze
fluitende postbode Jules die de boodschappen
van geliefden rondbracht”, droomt kersvers
gepensioneerd postbode Jef Wuyts weg bij
de herinneringen. Het was een tijd van weinig
reclame en het pensioen werd toen nog in de
hand uitbetaald. “Facteur worden was een vast
werk voor heel je leven, het was voor mij een
roeping zoals anderen pastoor worden.”
“In 1981 was het dan eindelijk zover: ik kon
als ‘stand-in’ beginnen bij de post op de
Groenplaats. Ik kreeg mijn opleiding op het
Eilandje op ‘t Kempisch Dok, waar het ene
café naast het andere lag. Als ik daar elk pintje
had aangepakt, dan had ik op het einde van
mijn toer alles ‘dubbel’ gezien”, knipoogt Jef.

“Facteur worden, was voor mij een
roeping zoals pastoor worden.”
Het was uiteindelijk de liefde die hem in 1984
tot in Schoten bracht: “In die tijd had ik een vast
lief en vroeg om een overplaatsing: liefst naar
een van de dorpen rond Vorselaar of Schilde.
Het werd uiteindelijk Schoten!” Jef knipoogt:
“Niemand wou destijds naar Schoten komen
omwille van de toenmalige postmeester. Hij
had de reputatie superstrikt te zijn – alles
moest volgens de letter van het wetboek van
de postbode”, lacht Jef. “Pas op, ik heb er
geen aanvaringen mee gehad. En op de zeldzame momenten dat hij eens mee een pintje
pakte, was hij best aangenaam in de omgang.”

Schotenhof
Het is 1989 wanneer Jef vast in dienst komt.
Hij rijdt vanaf dan dagelijks zijn ronde in
Schotenhof. “Dat was hard werken”, zweert
hij. “Neem er maar eens een stratenplan
bij: een wirwar van straatjes! Ik ontdekte
dat de mensen achter die villamuren ook
maar mensen zoals jij en ik zijn. Ieder met
zijn eigen verhaal. Het was telkens ook een
beetje de wereld ontdekken, want elke keer
kwamen er weer nieuwe reisverhalen uit voor
mij onbekende bestemmingen. Het was fijn
om met ‘mijn’ mensen een babbeltje te slaan
op mijn ronde. Met sommige van die mensen
heb ik een band voor het leven.”
Postbode Jef Wuyts op zijn laatste werkdag.
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Drastische veranderingen
Ingrijpende veranderingen bij (toen nog) De
Post zorgden na 26 jaar voor een afscheid
tussen Jef en zijn geliefde Schotenhof. “Het
postkantoor verhuisde naar Wijtschot en we
moesten met een brommer leren rijden. Elk
jaar kneep men het sociaal contact met de
bewoners meer en meer dicht. Het moest
sneller en efficiënter.” Met de komst van
routeplanner ‘Georoute’ werden de postrondes
verder geoptimaliseerd, maar dat was volgens
Jef niet meteen beter: “Ze hielden veel minder
rekening met de gehechtheid van een vaste
facteur aan bepaalde straten. In straten zoals
de Kwikstaartlei en Priorijlaan creëerde men
een jojo-effect: dan weer niet op mijn ronde,
dan weer wel.” Het was tijd voor verandering
en postbode Jef kwam terecht in de omgeving
van de Kasteeldreef. “Dat beschouwde ik als
een mini-Schotenhof, maar het was toch een
heel andere werkwijze. De route was enorm
gevarieerd: villa’s, sociale woningen, rijhuizen
en gezellige straatjes. Voor het eerst had ik
ook een winkel, een café en een restaurant
op mijn ronde.”

Het oude facteursgevoel
In maart 2020 kwam er dan de laatste drastische verandering die Jef Wuyts als postbode
zal meemaken: “Het systeem ‘half-half’ werd
geïntroduceerd, waardoor mensen de indruk
krijgen dat de postbode maar twee keer per
week langskomt.” De verandering werd eerder
stilletjes doorgevoerd, omdat het coronavirus
plots alle aandacht opeiste. “Ondanks het
feit dat dit mysterieuze coronavirus een
rechtstreeks familielid opeiste, was maart-april
een periode waarin het oude facteursgevoel
terugkwam”, glimlacht Jef. “De stilte op straat,
slechts een uitzonderlijke auto die af en toe
eens voorbijreed, amper reclame in de bus en

mensen en kinderen die wuifden vanachter
het raam. En dan niet te vergeten: de massale
kaartjes die grootouders, kleinkinderen, beste
vrienden en vriendinnen met elkaar uitwisselden en de vele pakjes die online werden
verstuurd. We konden mensen blij maken en
waren eventjes terug de goede boodschapper
van weleer!”

Facteur of factuur?
Postbode Jef knipoogt: “Maar dat duurde
natuurlijk niet lang. De versoepelingen
brachten ook de reclame en de rekeningen
weer in de bussen, want de economie moet
draaien.” Hij lacht: “De postbode werd dus al
snel terug liefkozend ‘factuur’ genoemd in
plaats van facteur!”

“Ik woon dan wel in ’s-Gravenwezel, maar Schoten zal nooit uit
mijn hart verdwijnen!”

Grommende honden
Het cliché van de hond die de postbode
achterna jaagt, zit daar misschien iets van
waarheid in? “Je mag gerust zijn: er waren een
aantal legendarische honden die mijn collega’s
en mijzelf angst inboezemden. Ik herinner
mij eentje die je levend kon opeten en die op
een gegeven moment door de poort sprong.
Mijn hart heeft nog nooit zo hard gebonkt als
toen. Gelukkig kon ik mij beschermen met
mijn postfiets en snel de bel induwen.” Toch
zijn het niet alleen honden die postbodes de
stuipen op het lijf jagen. “Op mijn ronde kwam
ik ook voorbij een rijhuis waar een agressieve
kat mij opwachtte achter de brievenbus om de
reflexen van mijn vingers te testen. Om dan
nog maar te zwijgen van de ganzen op het
jaagpad of de fazant in de Patappeltorenweg!”

Postbode of brandweerman?
Dat je als postbode van vele markten thuis
moet zijn, is duidelijk wanneer Jef al lachend
het verhaal vertelt van een dame die zich per
ongeluk had opgesloten. “De klink van haar
slaapkamer was afgebroken. Vanuit het raam
vroeg ze mij om hulp en gaf ze mij aanwijzingen om de ladder in de tuin te vinden. Zo kon
ik ze bevrijden langs het slaapkamerraam!”

Zwaar beroep
‘Postbode’ is nog maar sinds 2018 erkend als
zwaar beroep. Dat had al veel eerder moeten
gebeuren, vindt Jef. “Onze elektrische fiets
weegt 60 kilo, reken daar 20 kilo post bij
en dan kom je aan 80 kilogram dat je moet
sleuren als de batterij uitvalt – en geloof me:
dat gebeurt sneller dan je denkt. En als de
vuilbakken buitenstaan, moet je er tussen
slalommen. Postbode zijn, dat is eigenlijk elke
dag opnieuw een behendigheidskoers.”
Blijkt dat een elektrische fiets nog een
vervelend neveneffect heeft: “Zo’n elektrisch
systeem reageert een fractie van een seconde
later nadat je trapt, dus bij een relatief korte
afstand durft de pedaal of het zadel wel eens
achterna komen, met als gevolg een ‘ongewenst’ contact op gevoelige plaatsen”, knipoogt
Jef. “En vergeet niet dat we elke dag buiten zijn,
in weer en wind. Als het geijzeld had, dan leek
100 meter wel ellendig lang. En als het regende
was ik soms nat tot op het bot.” Jef lacht:
“Awel facteur, zijde gij in de vaart gereden?”

Pensioen
Het is duidelijk dat Jef met veel liefde en
plezier terugkijkt op zijn carrière als postbode
in Schoten. Op de vraag naar de mooiste
verborgen plekjes op zijn ronde blijft hij ons
het antwoord schuldig ‘anders zijn ze niet meer
verborgen’, maar wat wel absoluut benadrukt
mag worden is dat hij Schoten voor altijd in
zijn hart zal meedragen. “Ik woon dan wel in
’s-Gravenwezel, maar Schoten zal nooit uit mijn
hart verdwijnen.” Onder andere als gastgezin
voor volksdansfestival Hello!Schoten en als
lid van de wandelclub Wijtschotduvels en de
Woordpuzzelclub zal Facteur Jef nog lang een
bekend gezicht in gemeente Schoten blijven.
Wij wensen Jef een deugddoend pensioen toe!

Meer verhalen van
postbode Jef lezen?
Jef schreef al zijn avonturen neer op zijn Facebookprofiel.
Je leest er onder andere over zijn ‘kommekes soep’ bij de
nonnen en zijn Zuid-Afrikaanse nieuwjaarsbrieven.

www.facebook.com/jef.wuyts.75
Jef Wuyts op zijn postbrommer...

.. en 'tuinfacteurfiets' in zijn hof.

19

6 6
6

infoschotenoktober

[ wonen ]

Zo zien de Schotenaren zich thuis in de toekomst
‘Vertel ons hoe jij wilt wonen in de toekomst’. Met deze vraag en een interactieve
enquête trokken we begin dit jaar naar de Schotenaren. We analyseerden
ondertussen de resultaten en kwamen tot een paar opvallende vaststellingen.
1.	Autoluwe wijken
De Schotenaar is bereid ietsje verder om te
rijden met de wagen, zodat de zwakke weggebruiker een veiliger parcours kan afleggen.
2. Sociaal Schoten
In de toekomst wil de Schotenaar vooral meer
contact met buren. Gezamenlijke speelpleintjes in de buurt overtuigt maar liefst 70% van
de respondenten.
3. We houden vast aan onze tuin
Ondervraagden gaven massaal aan liefst een
privétuin te hebben. Maar wanneer de keuze
voorgelegd werd tussen een appartement in
een park of een woning met terras, kiest toch
zo’n 41% voor een appartement in het groen.
4. Gedroomd woningtype varieert per
leeftijdscategorie
Bij de vraag ‘In welk type woning kan je je
voorstellen ooit te zullen wonen?’ variëren de
antwoorden heel sterk per leeftijdscategorie. Zo
zien 60- en 70-plussers zich (in de toekomst)
vooral in een appartement met meerdere
kamers wonen, terwijl een collectieve woonvorm zoals co-housing of kangoeroewonen de
30-plussers meer aanspreekt. Twintigers kijken
dan weer eerder naar een halfopen bebouwing
of ruimere rijwoning.
5. We willen slimmer, dichter bij elkaar
en collectiever wonen
Schotenaren willen slimmer, dichter bij elkaar
en collectiever wonen. Dat wil zeggen dat ze
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graag dichter bij alle voorzieningen (winkels,
scholen, openbare diensten) wonen, ze het
zien zitten om te wonen op minder ruimte en
de overige ruimte en materialen graag delen
met elkaar. Denk maar aan gedeelde tuinen
en speeltuintjes in de buurt.

Wat gebeurt er met de
resultaten?
Het doel van de enquête was tweeledig:
enerzijds iedereen doen stilstaan bij zijn/
haar woongedrag en inspireren om (nu al)
toekomstgerichte keuzes te maken, anderzijds
aan de hand van de resultaten starten met
beleidswerk rond wonen in onze gemeente.
Met het invullen van de woontest gaf je ons
bestuur informatie over hoe je graag wilt
wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En
daarmee kunnen we nu plannen maken voor
de toekomst.

Wie vulde de enquête in?
680 Schotenaren vulden de ‘thuis in de
toekomst’-enquête (anoniem) in. Van de
680 respondenten:
• Was 58% vrouw en 42% man
• Was 61% werkend en 24% gepensioneerd
• Was de helft al 10 jaar of langer woonachtig op het huidig adres
• Had de helft geen inwonende kinderen
• Was de meerderheid hoger geschoold
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Gerust met
Conformiteitsattest
Als je een woning verhuurt in het Vlaamse
Gewest, moet je ervoor zorgen dat die
woning voldoet aan bepaalde normen op
het vlak van veiligheid, gezondheid en
woonkwaliteit. Denk maar aan belangrijke
zaken zoals een goedwerkend toilet, stromend water en voldoende rookmelders.
Als eigenaar-verhuurder kan je door middel
van een ‘conformiteitsattest’ aantonen
dat jouw woning volledig voldoet aan de
hedendaagse kwaliteitsnormen. Zo kunnen
potentiële huurders met een gerust hart het
huurcontract ondertekenen.

Vraag je gratis attest aan
Dit jaar kan je als eigenaar-verhuurder nog
een gratis conformiteitsattest aanvragen. Dat
doe je digitaal via IGEAN (dienstverlening.
igean.be) of door een afspraak te maken
met het gemeentelijk woonloket. Het attest
wordt afgeleverd na een conformiteitsonderzoek van de huurwoning door een controleur.
Goed om te weten: het kunnen voorleggen
van een conformiteitsattest wordt vanaf
2021 verplicht.
Woonloket
Huisvestingsambtenaar
huisvesting@schoten.be
03 680 09 57
Opgelet: alle gemeentelijke diensten werken
op afspraak.

Thuis in de toekomst? Sommigen zijn het al. Kijk maar naar enkele
voorbeelden van projectontwikkelaars met gemeenschappelijke tuinen en
autoluwe wijken. (© Thuis in de Toekomst)

[ duurzaamheid ]

Laa(d)t de zon in je huis
Schoten is gebuisd. Op het gebied van zonne-energie lopen we hopeloos achter.
Om het in cijfers uit te drukken heeft Schoten een potentieel vermogen van
164 megawatt, als we op alle geschikte daken zonnepanelen leggen. Tot op
vandaag wordt daar slechts 7 megawatt, 1.427 installaties, van gebruikt. Dat is
omgerekend amper 4 procent!
Daar moet wat aan gedaan worden, vindt
het gemeentebestuur. We lanceren daarom
de actie ‘Laa(d)t de zon in je huis’. Met een
webinar, infofolder en zelfs een wedstrijd willen
we zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken
krijgen. Want geef toe, we kunnen niet altijd
zélf het zonnetje in huis zijn.

Goed geïnformeerd is
half gewonnen
Help jij mee het cijfer in Schoten opkrikken?
Natuurlijk ga je bij de aankoop van zonnepanelen niet zomaar over een nacht ijs. We willen
je daarom goed informeren. Vanaf 5 oktober
2020 kan je een interessante webinar over
zonnepanelen bekijken. Schepenen voor duurzaamheid en patrimonium Walter Brat en Paul
De Swaef en zonnepanelenexpert Alex Polfliet
van Zero Emission Solutions beantwoorden in
het webinar al je vragen. Je vindt de video op
www.schoten.be/zonnepanelen.

Investeer je nog voor
30 april 2021?
Dan maak je kans op een van de drie zonnecheques van 2.000 euro die het Schotense
gemeentebestuur ter aanmoediging aanbiedt.
Een aardig bedrag dat de terugverdientijd van
je zonnepanelen alvast een stevig duwtje in
de rug geeft. Meedoen is eenvoudig:
• Laat voor 30 april 2021 zonnepanelen op
jouw dak installeren.
• Bezorg een bewijs (kopie van de factuur
en het keuringsattest) en beantwoord een
schiftingsvraag via het webformulier* dat je
vindt op www.schoten.be/zonnepanelen.
• Voor het volledige wedstrijdreglement* zie
www.schoten.be/zonnepanelen.
*Het formulier en wedstrijdreglement vind je
vanaf 1 november 2020 op de website. De drie
gelukkige winnaars worden persoonlijk op de
hoogte gebracht.

Terugverdientijd
Twijfel je nog? Het leggen van zonnepanelen
is een stevige investering, maar wel eentje
die zich terugverdient. En in dit geval telt dat
dubbel en dik want de zon gaat voor niets op!
Graag eens op maat laten berekenen hoe lang
jouw terugverdientijd bedraagt? Neem dan
contact op met de milieudienst.

Welke meter is voor jou het voordeligst?
Wanneer je na 1 januari 2021 kiest voor
zonnepanelen krijg je automatisch een digitale
meter. Maar in sommige situaties is het beter
nog snel te kiezen voor het systeem van een
‘virtueel terugdraaiende teller’. Dan moet je
dus je zonnepanelen laten installeren voor
31 december 2020.
Wanneer je kiest voor het systeem van
terugdraaiende teller, krijg je ook sowieso

een digitale meter, maar blijf je maximum 15
jaar het recht hebben op een virtueel terugdraaiende meter. Je betaalt in dit geval ter
compensatie een prosumententarief voor het
gebruik van het net. Je kan op elk moment
omschakelen naar het digitale systeem.

Schoten lanceert als
eerste een samenaankoop
thuisbatterijen
Vanaf 1 januari 2021 krijg je sowieso een
digitale meter bij je zonnepanelen. In dit
nieuwe systeem is het belangrijk in te zetten
op de verhoging van je eigen consumptie
van je opgewekte stroom. Het plaatsen
van een (kleine) thuisbatterij kan daarbij
helpen. Wie overdag weinig thuis is, verbruikt
gemiddeld ongeveer 30% van de stroom die
je zonnepanelen produceren. De overige 70%
wordt naar het distributienetwerk geleid. Met
een thuisbatterij sla je de overtollige energie
dus zelf op, waardoor je zelfverbruik fors
stijgt. Zodra dat meer dan 50% is, maakt dat
je zonnepaneleninstallatie voordeliger dan
zonder batterij. Hoeveel procent zelfverbruik
je haalt, hangt af van de grootte van je installatie, je verbruik én het aantal zonnepanelen.
Een thuisbatterij kan erg prijzig zijn in aankoop. Reken ongeveer 500 euro per kilowattuur opslagcapaciteit. Daarom lanceren we als
eerste gemeente in de provincie Antwerpen
een samenaankoop thuisbatterijen. Zo willen
we jullie nog extra stimuleren om in te zetten
op duurzame zonne-energie.
Inschrijven op de samenaankoop kan
via www.energiegroepsaankoop.be/
schotenbatterij.

Wat doet de gemeente?
Natuurlijk draagt ook de gemeente haar
steentje bij. We plaatsten al verschillende
installaties op gemeentelijke daken zoals
Sporthal Vordensteyn, de milieudienst, het
politiegebouw en het ontspanningslokaal
Schijnparklaan. Ook de Academie (afdeling
Muziek en Woord) krijgt binnenkort een
zonnepaneleninstallatie. Verder worden op
dit moment alle gemeentelijke gebouwen
onderworpen aan een screening. Afhankelijk
van de resultaten zullen nog meer gebouwen
zonnepanelen krijgen. We werken eraan!

Bij keuze voor het digitale systeem kan
je een premie aanvragen en is er geen
prosumententarief van toepassing.

Een (virtueel) terugdraaiende teller is voordeliger als… Een digitale meter is voordeliger als…
Je meer stroom produceert dan verbruikt.

De elektriciteit die je zelf opwekt zoveel mogelijk zelf verbruikt.

Veel elektriciteit verbruikt in de winter (verwarming)

Toestellen uitgerust zijn met een timer of digitale aansturing.

Heel weinig stroom gebruikt in de zomer.

Je investeert in een thuisbatterij.

Veel stroom verbruikt ’s nachts.

Je vaak overdag thuis bent.
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[ milieu ]

Van Indonesië naar Schoten:
ontmoet pastoor Theo
Schoten heeft opnieuw een pastoor die alle religieuze diensten zal leiden.
Pastoor Theo Wynants (70) uit Schilde neemt voortaan ook onze parochie mee
onder zijn vleugels. “Schoten en haar mensen leren kennen, is heel verrijkend.”
Ontmoet Pastoor Theo: geboren op 4 maart
1950 in Geel, geniet van lezen, klassieke
muziek en kleinkunst en spreekt een aardig
mondje Indonesisch. Indonesisch? “Ongeveer
dertig jaar was ik als missionaris van Scheut
in Indonesië”, vertelt Theo.
“De Kerk heeft er ontzettend hard gewerkt aan
de uitbouw van onderwijs, gezondheidszorg,
landbouwprojecten en nog veel meer. Langs
die weg zijn er veel mensen in contact
gekomen met het Christendom en zijn er velen
ook Christen geworden. Ik ben fier dat ik daar
mijn steentje aan bijgedragen heb!”

Emigreren naar een land dat zo’n 16.000
kilometer verderop ligt, was niet eenvoudig
vertelt Pastor Wynants: “Ik moest van nul
af aan terug beginnen en alles leren. Als
een kind moet je een taal, de gewoonten
en beleefdheidsnormen leren. Bijna alles is
anders: andere bomen, gewassen, groenten,
eten… Komt er nog bij dat niemand op een
‘missionaris’ van de Kerk zit te wachten. Je
bent een vreemdeling en de mensen kijken
anders naar je.”
Theo verbleef sinds 1972 in Indonesië,
maar werd in 2003 teruggeroepen naar zijn

geboorteland. “Elke missionaris van Scheut
moet bereid zijn om drie jaar te komen werken
voor het land waar hij ingetreden is”, legt
Pastoor Theo uit. “Weigeren kon ik dus niet,
en moest Azië omruilen voor Anderlecht. Daar
bleef ik uiteindelijk acht jaar.”

Pastorale Eenheid Heilige
Veronica
In 2011 krijgt Pastoor Theo een andere soort
roeping: het is deze keer niet het buitenland
dat roept, maar wel het parochiewerk. “Ik wilde
terug naar de basis”, vertelt hij. “Zo kwam ik
in buurgemeente Schilde terecht.” In 2017
werd de Pastorale Eenheid Heilige Veronica
opgericht, een samenwerkingsverband tussen
13 parochies in Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek en Schoten waarover Pastoor
Theo mee de leiding heeft. “Via die weg ben
ik dan eindelijk in Schoten terechtgekomen”,
glimlacht Theo. Van een omweg gesproken!

Mee op stap
Onze gemeente is voor Pastoor Theo onbekend
terrein. “Gelukkig kan ik rekenen op een
enthousiaste plaatselijke kerngroep die me
wegwijs maakt. Mijn voorganger, Pastor Flor
was hier zeer graag gezien. Ik hoop dat de
Schotenaren mij op termijn zullen aanvaarden
zoals ik ben. Als priester mag je bij mensen
zijn op goede en kwade dagen. Ik ga graag mee
met de Schotenaren op stap in hun leven.”
“De voornaamste verandering voor de Schotenaren is dat de parochie het zonder inwonende
pastoor zal moeten doen”, vertelt Theo die
in Schilde zal blijven wonen. “Ik hoop dat er
binnenkort een jongere priester bijkomt in
onze Pastorale Eenheid, die in Schoten zal
komen wonen.” Tot die tijd blijft Pastor Theo
zich inzetten voor onze gemeente.

infoschotenoktober
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Een dag in het leven van
Pastor Theo
“Een vast schema aanhouden is als pastoor
heel moeilijk”, lacht Theo. “Je moet immers
24 uur op 24 uur klaarstaan voor de mensen.
Zonder verrassingen ziet een typische dag
er zo uit: om 7u50 sta ik op met een verfrissende douche en een morgengebed. Daarna
volgt het ontbijt en vooral: koffie.”
“In principe is de voormiddag vrij voor begrafenissen. Als er geen uitvaart staat gepland,
bereid ik de diensten en de preken voor. Na
de middag is het tijd voor vergaderingen of
pastorale gesprekken in verband met dopen,
uitvaarten of huwelijken. In de avond hou
ik tijd vrij voor gesprekken met mensen die
overdag geen tijd hebben. Mijn dag afronden
doe ik met het lezen van de Bijbel, een
avondgebed en dan wat lezen of TV kijken.”
De favoriete TV-programma’s van Pastor Theo
zijn de duidingprogramma’s op zenders NPO
of BBC World.

Graag een gesprek
met Pastoor Theo?
Schotenaren kunnen bij Pastoor Theo terecht
voor een bemoedigende babbel of luisterend
oor. Omdat de pastoor zijn tijd deelt tussen
Schoten en de andere gemeenten van
de Pastorale Eenheid is hij niet voltijds
in onze gemeente aanwezig. De concrete
aanwezigheidsplanning moet nog opgemaakt
worden. Houd een oogje op de website van
de parochie om te weten wanneer Pastoor
Theo in Schoten aanwezig is.
Op zondag zit Pastoor Theo de mis voor in
de Sint-Cordulakerk. Je kan hem ook dan
aanspreken.

De deur van de pastorij
staat dagelijks open
Ook zonder inwonende pastoor kan je
dagelijks van 9.30 uur tot en met 12 uur
terecht in de pastorij. Drie medewerkers
van de parochie houden er permanentie
en ontvangen mensen met betrekking
tot doopsels, communies, huwelijken en
overlijdens. Maar ook voor een goed gesprek
over het socio-gelovige leven in Schoten
kan je bij het luisterend oor van deze drie
parochiemedewerkers terecht.
Verder is het ook achter de schermen druk
in de pastorij: het is de centrale plaats
voor de vijf Schotense parochies en van de
Plaatselijke Kerngroep en geregeld komt ook
de Pastorale Eenheid er samen.

De Kerk digitaliseert

Over geloof

Het leven wordt alsmaar meer digitaal en
dat opent ook voor de Kerk heel wat mogelijkheden. “Ik zie heel wat kerken die
geen boekjes meer gebruiken, maar de mis
brengen met PowerPoint”, vertelt Theo. “Klank
en beeld samen geeft veel mogelijkheden.”
In buurgemeente Schilde wordt er al enkele
jaren gesproken om grote schermen in de
kerk te plaatsen, maar het plan is nog niet in
uitvoering gegaan.

Ook Pastoor Theo merkt dat de kerken tegenwoordig niet meer zo vol zitten. “Geloof is een
keuze waarvoor je tijd moet maken, anders
verdwijnt het”, vertelt Theo. “En de meesten
van ons hebben het zo druk. Ik kan niet in een
glazen bol kijken, maar het is nog al gebeurd
dat de kerken leeg waren en ze jaren later
weer vol zaten. Ik geloof dat alles weer goed
komt”, glimlacht de pastoor geruststellend.

“Ook een vergadering via Skype is in deze
tijden heel praktisch om met elkaar in gesprek
te gaan. De coronapandemie heeft ons verplicht uit te kijken naar digitale toepassingen,
maar ik denk dat we in de toekomst nog
meer gebruik zullen maken van deze nieuw
ontdekte mogelijkheden.” Gaan we binnenkort
digitaal te biecht bij Pastor Theo? “Ik denk
dat sacramenten via Skype nog niet aan de
orde zijn”, schudt Theo het hoofd. “Dopen en
biechten via virtuele weg zie ik nog niet zitten.
Het persoonlijk contact is daar te belangrijk, en
dat kan Skype nog niet vervangen.”
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“Bovendien moeten we God niet zoeken
in de uitzonderlijke dingen, maar wel in
het dagdagelijkse. Een van mijn favoriete
bijbelverhalen is dan ook het verhaal van
Elia, waarin hij God ervaart in het suizen van
een zachte bries.” Wie het verhaal van Elia
graag zelf eens leest, neemt de Bijbel erbij
en zoekt naar het bijbelboek 1 Koningen,
hoofdstuk 19, vers 12.

www.schoten.be/geloof
www.federatieschoten.be
Pastorij van Schoten: Verbertstraat 23
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[ politie ]

Bodycams maken politie-interventies veiliger
Sinds september zijn alle interventieploegen van de Lokale Politie Schoten
uitgerust met een bodycam. Het kleine zwarte toestelletje moet zowel het veiligheidsgevoel van de Schotenaar als dat van de politiemedewerkers vergroten.
Commissaris Tim De Vos lanceerde samen met
de Politie Brasschaat het project ‘bodycams’
binnen onze politiezone. “De vraag voor deze
bodycams kwam vanuit de politiekorpsen
zelf”, vertelt de commissaris. “Het is voor
onze medewerkers een veelzijdig hulpmiddel
dat eerst en vooral het veiligheidsgevoel van
zowel de Schotenaar als dat van onze agenten
en inspecteurs moet bevorderen.”
Met het dragen van de camera’s hoopt
de politie fysiek en verbaal geweld tegen
medewerkers in het blauw te verminderen.
“Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat
de aanwezigheid, zelfs zonder het opnemen
van beelden, ervoor zorgt dat situaties deescaleren”, beaamt commissaris De Vos. En
dat is voor beide partijen goed: “Zo verkleint
ook de kans dat de politie zelf geweld moet
gebruiken.”
“Hoewel het zeer weinig voorvalt in Schoten,
kan het dragen van een bodycam er ook voor
zorgen dat ongegronde klachten tegen de
politie verminderd worden. Een politieoptreden
wordt soms snel negatief beoordeeld als
burgers een situatie anders ervaren dan de politiemedewerker. Indien de klacht toch gegrond
is, zorgt het beschikbare beeldmateriaal ervoor
dat klachten efficiënter worden behandeld.”
Verder ligt het voor de hand dat opgenomen

beelden als extra bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden voor strafrechtelijke doeleinden.
Maar ook achter de schermen hebben de
bodycams hun nut: “Na iedere interventie
wordt er een proces-verbaal opgemaakt. De
beelden van zo’n bodycam kunnen helpen
bij de correcte weergave van de feiten in het
verslag.”

Altijd zichtbaar
Hoe werkt dat nu precies, zo’n bodycam? Tim
is ondertussen geroutineerd en geeft graag een
demonstratie: badgen en de bodycam aanklikken op het vest. Met een dubbelklik op de witte
knop worden de beelden geregistreerd. Snel en
eenvoudig. “Het moet een hulpmiddel zijn, en
geen last”, lacht hij.
Wanneer een medewerker van de politie een
bodycam draagt, staat de camera altijd aan.
“De beelden worden wel pas bewaard op een
lokale server als de agent dubbelklikt op de
witte knop. Je hoeft dus niet snel je haar goed
te leggen als je door de straat wandelt en een
agent tegenkomt”, knipoogt de commissaris.
“De agent moet het altijd aankondigen voor hij
begint te filmen, tenzij de situatie dat natuurlijk
niet toelaat, denk maar aan een tussenkomst
in een vechtpartij.” Je kan niet weigeren om
gefilmd te worden.

Het kleine toestelletje behoort nu tot de standaarduitrusting van het Schotense politiekorps.

Een agent draagt zijn bodycam altijd zichtbaar.
Je komt de camera’s dus enkel tegen bij
agenten in uniform of bij agenten in burger
die zich kenbaar maken door middel van de
oranje band rond de arm.

Wettelijk kader
Alle agenten en inspecteurs van het politiekorps Schoten zullen de nieuwe bodycams
dragen. “Alle collega’s kregen daarvoor een
opleiding om het wettelijk kader te begrijpen”,
vertelt commissaris De Vos. Niet zomaar iedereen heeft toegang tot de beelden. Ze staan op
een beveiligd portaal op lokale servers en zijn
dus enkel te bekijken in het politiekantoor zelf.
De opnames zijn ook gelogd en vallen onder
het beroepsgeheim.
Het gebruik van de bodycams wordt ook streng
in de gaten gehouden door een zogenaamde
‘Data Protection Officer’ en het Controleorgaan
op de Politionele Informatie, kortweg COC.
Dat laatste is een controle-instantie van het
federale parlement.

Bewaren van de beelden
“Opnames worden maximaal 1 maand op
onze server bewaard. De beelden worden niet
bekeken of opgevraagd als er niets gebeurt”,
verklaart de commissaris. “Beelden opvragen
kan enkel door de betrokken agent of zijn
rechtstreekse collega. Niemand anders intern
of extern krijgt de beelden te zien, tenzij ze
als bewijsmateriaal worden gebruikt in een
strafrechtelijk proces.”
Lokale Politie Schoten
Gasketelplein 10
03 680 12 70
www.politieschoten.be
Commissaris Tim De Vos (rechts) lanceerde het project in Schoten.
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[ DIENSTVERLENING ]

Het klantenteam helpt je
met de glimlach verder
Snelheid en efficiëntie zijn kernwoorden in de
gemeentelijke dienstverlening van de toekomst Hoe maak ik een
Zeg niet meer ‘onthaal’ maar ‘klantenteam’. Sinds de gemeentelijke dienstver- afspraak?
lening op afspraak verloopt, werd ons onthaal uitgebreid naar 6 medewerkers.
Een team dat je met veel plezier wegwijs maakt en verder helpt met je vragen.

Een afspraak maken kan op drie verschillende manieren.
1.		Maak een afspraak via de afsprakenmodule op www.schoten.be. Voor een afspraak bij de sociale dienst van het OCMW
mail je naar info@ocmwschoten.be.
2.		Bel tijdens de openingsuren op het algemeen nummer van het gemeentehuis:
03 680 09 00. Voor een afspraak bij de
sociale dienst van het OCMW bel je 03
680 06 40.
3.		Indien je niet anders kan, kom je naar
het onthaal van het gemeentehuis
(Verbertstraat 3) of het onthaal van het
OCMW (Verbertstraat 27). Een klantenteammedewerker zal je dan helpen om
een afspraak te maken.

Gemeentehuis bij je thuis

Een deel van het sympathieke klantenteam.

Het coronavirus zorgde ervoor dat we – eerder
dan gepland – op afspraak gingen werken.
Op die manier houden we controle over het
aantal mensen in onze gebouwen en waar ze
zich bevinden. Een bijkomend voordeel is dat
het werk aan de loketten voorspelbaar én dus
beter in te plannen is. En daar plukken zowel
de Schotenaren als onze medewerkers de
vruchten van! Door het werken op afspraak
werd ook ietsje sneller dan verwacht het ‘klantenteam’ gelanceerd. Een groep enthousiaste
klantgerichte medewerkers die helemaal klaar
staan voor jou!

Eerste aanspreekpunt
Wie telefoneert naar ons algemeen nummer
(03 680 09 00) voor een afspraak of met
een vraag, krijgt de vriendelijke stem van één
van onze klantenteammedewerkers aan de
lijn. Zij boeken je afspraak in, beantwoorden
je vraag of verbinden je door naar de juiste
gespecialiseerde medewerker.
Maar dat zijn niet de enige taken van ons
dynamisch klantenteam. Verder maken ze je
wegwijs in onze gebouwen, beantwoorden ze

heel wat vragen via telefoon en mail en zorgen
ze voor de registratie van de binnenkomende
post. En niet te vergeten: ze helpen je graag
met de fotocabine en de perfecte pasfoto.
Ook voor het afhalen van bepaalde producten
(denk maar aan reispassen of rijbewijzen)
kom je bij ons klantenteam terecht. Een
groot voordeel voor jou als bezoeker, want
je hoeft niet meer op je beurt te wachten bij
de betreffende dienst. Dat levert opnieuw
tijdswinst voor zowel jou als ons.

Vanuit je luie zetel documenten opvragen en
ontvangen? Het kan zomaar! Op ons digitaal
e-loket vind je een heleboel producten
die je met enkele klikken kan opvragen
en ontvangen. Zo wordt een bezoek aan
het gemeentehuis overbodig. Handig? Wij
dachten van wel!
Op www.schoten.be/loket vind je een
uitgebreide catalogus met producten die je
online kan aanvragen.
Nog een gratis tip: installeer de gratis IT’S
ME-app op je smartphone. Zo bewijs je in
twee eenvoudige stappen je identiteit en heb
je geen identiteitskaartlezer en bijhorende
software meer nodig.

Optimalisering
In een tweede fase zal onze dienstverlening
nog verder geoptimaliseerd worden. Zo zullen
we werken aan een beter telefoonbeleid,
eventueel een uitbreiding van de producten
die het klantenteam zal behandelen, een
scheiding tussen diensten die voor en
achter de schermen werken, de integratie van
gemeente en OCMW op vlak van telefonie en
onthaal… Het bestuur heeft hiervoor grootse
plannen en streeft daarbij uiteraard naar snelle,
efficiënte en correcte dienstverlening voor de
Schotenaren.
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[ instagram ]

tom_ds80

#newnormal2020 #walkinthepark #familytime
#ourbubble #schoten #weirdtimes
#letsbeatittogether

kimotom_sanchez666

joelverheyen

touristlechat

masters_of_lake

just.lucky.photogaphs

ilsedeweerdtvekemans

The love And the wife of my life
#love #friendship #dasboot #schoten

Kasteel van Schoten voor zonsopgang
#belgium #thisisbelgium #antwerpen
#thisisantwerp #schoten"

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!
#vordenstein #parkvordenstein #orangerie
#schoten #provincieantwerpen #walkintheparc
#nature #naturelover #staycation #staerts
#couplegoals

sint_michiel_schoten

Week van de Mobiliteit! Fietsen op Sint-Michiel
#weekvandemobiliteit #fietsenboven
#veiliginhetverkeer #leerlingenfietsen
#sintmichielscollegeschoten #sintmichielschoten
#schoten

infoschotenoktober

Flower Power
#schoten #vordenstein #antwerpen
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Life is better when you’re laughing
#MastersOfLake #jobewatersports #jobe
#besteburen #schoten #friends #happykids

Superlekker
#ijsje #schoten #saltnsugar

Zorgparkings maken het zorg
verstrekkers gemakkelijker
Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een
parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt en verliezen daardoor
veel tijd. Een ‘Zorgparking’ biedt een oplossing voor dat probleem. Na een
succesvolle testperiode in de Laaglandlei, Kraaienlei, Olmenlei, Kuipersakkerstraat en Heikantstraat rollen we het concept verder uit.

saraminne

Aloha
#foodgram #foodie #ohana #aloha #ohanabyaloha
#antwerp #schoten #lunch #pokebowl
#avocadotoast #cocktails

Wat is een Zorgparking?

Meedoen

Een Zorgparking is een parkeerplaats, bijvoorbeeld
voor een oprit of garage, die burgers ter beschikking stellen van zorgverstrekkers zoals dokters of
verpleegsters. Tijdens hun huisbezoek kunnen ze
hier dan parkeren.

Vraag dan snel je Zorgparking-sticker aan via
communicatie@schoten.be, en wij zorgen ervoor
dat er snel eentje in je brievenbus valt.

Doordat zorgverstrekkers sneller een parkeerplaats vinden, levert hen dit per patiënt een
tijdswinst van wel 5 tot 10 minuten op. Tijd die
extra in de zorg en aandacht van de patiënt
geïnvesteerd kan worden!

Hoe werkt het?
Schotenaren die toelating geven om voor hun oprit
of garage te parkeren, kunnen dat aantonen door
de Zorgparking-sticker aan te plakken. Dokters en
verplegers zien dan snel dat ze zich op die plaats
mogen parkeren.

tom_thetraveladdict

Starry starry night…
#antwerp #schoten #belgium #belgie #visitflanders
#visitantwerp #weekend #castle #nightphotography
#beautifuldestinations

Moet je toch plots dringend weg? Dan kan je bellen
naar het gsm-nummer dat op de kaart achter de
voorruit van de auto staat. De zorgverstrekker
verplaatst de auto dan zo snel mogelijk.

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier
met vegetale inkten. Verantwoordelijk uitgever is het
college van burgemeester en schepenen.
Redactie: Laura Delandsheer, Siebe Nicolaï, Dominiek
Diliën, Kelly Coucheir en Vincent Jespers.
Opmaak: X-OC – Cover: Zologie
Contact opnemen met Info Schoten kan via laura.
delandsheer@schoten.be, 03 680 09 76, of schriftelijk
via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.
Volgend nummer verschijnt in december. Raadpleeg voor
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de
Bode van Schoten en www.schoten.be.

Openbaarheid van bestuur
Je kan de agenda’s en besluiten van onze bestuursorganen online raadplegen via Meeting.burger: 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.nl/.

Handige nummers
Gemeentehuis
Bevolkingsdienst
Burgerlijke stand
Dienst Vrije Tijd
Jeugddienst
Milieudienst
Inspraak
OCMW
Sociale dienst
Dienst pensioenen en
sociale premies
LDC ’t Dorp
LDC Cogelshof
Politie
Brandweer
Bibliotheek
Groene Lijn (afvalvragen)

kellycoucheirphotography

Dit licht
#schoten #goldenhour #goldenhourlight #light
#photooftheday #photo #photographer #canon
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03 680 09 00
03 680 09 05
03 680 09 20
03 680 23 48
03 685 19 18
03 685 04 62
03 680 09 77
03 680 06 40
03 680 06 40
03 680 07 75
03 680 07 77
03 644 67 94
03 680 12 70
03 685 32 29
03 680 17 10
0800 94 039
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[ cultuurcentrum schoten ]
Foto © Jeelen Meersmans – Ontwerp © Lies Schrevens

Agenda

Woensdag 7 oktober
Zaterdag 10 oktober
Zondag 11 oktober
Zondag 11 oktober
Dinsdag 13 oktober
Dinsdag 13 oktober
Donderdag 15 oktober
Donderdag 15 oktober
Zondag 18 oktober
Maandag 19 oktober
Dinsdag 20 oktober
Dinsdag 20 oktober
Woensdag 21 oktober
Donderdag 22 oktober
Dinsdag 3 november
Donderdag 5 november
Zondag 8 november
Maandag 9 november
Dinsdag 10 november
Donderdag 12 november
Zaterdag 14 november
Zondag 15 november
Zondag 15 november
Dinsdag 17 november
Dinsdag 17 november
Woensdag 18 november
Woensdag 18 november
Woensdag 18 november
Vrijdag 27 november
Zaterdag 28 november
Dinsdag 1 december
Dinsdag 1 december
Donderdag 3 december
Zaterdag 5 december

10u
14u
13u30
16u
10u
14u
19u
21u
11u
14u
10u
20u
14u
20u
10u
20u
11u
14u
20u
20u
14u
13u
15u
10u
14u
10u
19u
21u
20u
14u30
11u15
14u
14u
11u15

Op je smartphone Watchapp #1 	Theater door SKaGeN
Op locatie
MOMU fashion walk 	Uitstap
Laatste tickets
De Kaekelaar
Kapitein Winokio vertelt sprookjes (3+)
Muziektheater i.s.m. Gezinsbond 	Uitverkocht
De Kaekelaar
Kapitein Winokio vertelt sprookjes (3+)
Muziektheater i.s.m. Gezinsbond
Laatste tickets
Op locatie
MOMU fashion walk 	Uitstap
Op locatie
MOMU fashion walk 	Uitstap	Uitverkocht
De Kaekelaar
K.A.L.M. 	Theater door Katelijne Verbeke en Warre Borgmans	Uitverkocht
De Kaekelaar
K.A.L.M. 	Theater door Katelijne Verbeke en Warre Borgmans
Laatste tickets
De Kaekelaar*
Met Valse Lente-variaties 	Aperitiefconcert door Marcel Worms
De Kaekelaar
Dolor y Gloria 	Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Kasteel van Schoten Is er leven na Van Eyck?
Cursus i.s.m. Amarant
De Kaekelaar
Dolor y Gloria 	Film i.s.m. HVV
De Kaekelaar
Marona (8+)
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
De Kaekelaar*
Meisje, meisje
Kasteelconcert door Neeka
Kasteel van Schoten El Greco
Cursus i.s.m. Amarant
De Kaekelaar
Wat valt er? 	Theater door Dimitri Leue	Uitverkocht
De Kaekelaar*
DRE 	Aperitiefconcert
De Kaekelaar
1917 	Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
De Kaekelaar
1917 	Film i.s.m. HVV
De Kaekelaar
Gezegend zij 	Theater door Pascal Platel
Op locatie
Blind date: portretten met blikken en blozen	Uitstap
De Kaekelaar
Hands up (3+)
Kindertheater door Lejo
De Kaekelaar
Hands up (3+)
Kindertheater door Lejo
Op locatie
Blind date: portretten met blikken en blozen	Uitstap
Op locatie
Blind date: portretten met blikken en blozen	Uitstap
Op je smartphone Watchapp #2 	Theater door SKaGeN
De Kaekelaar
Singalong (try-out)
Muziek door Wim Opbrouck
De Kaekelaar
Singalong (try-out)
Muziek door Wim Opbrouck
De Kaekelaar
Less is Endless (try-out)
Muziek door De Beren Gieren
De Kaekelaar
Sinterklaas en de wakkere nachten (4+)
Kinderfilm i.s.m. Cultuurdienst en Jeugddienst Schoten
Op locatie 	Villa Empain: The Light House 	Uitstap
Laatste tickets
Op locatie 	Villa Empain: The Light House 	Uitstap
Laatste tickets
LDC Cogelshof
Muziek op bezoek: Zeal Ensemble
Klassieke muziek i.s.m. LDC Cogelshof en LDC ‘t Dorp
Op locatie 	Villa Empain: The Light House 	Uitstap	Uitverkocht

*: Afhankelijk van de maatregelen in het kader van Covid-19, gaat dit concert ofwel in De Kaekelaar ofwel in Het Kasteel van Schoten door.

