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VAN HET VOLK, VOOR HET VOLK
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SCHOTEN

Beste Schotenaar,

Vlaams Belang is dé volkspartij van Vlaanderen. We wer-
ken als één team voor de toekomst van onze kinderen. 
Daarom is “Eerst Onze Mensen” de slogan van onze par-
tij! We verdedigen op ieder niveau de belangen van onze 
mensen. Ook hier in onze gemeente steken we de handen 
uit de mouwen voor een beter Schoten.

En dat is nodig, want ook hier slaat de energiecrisis hard toe 
en dreigen velen in de armoede gestort te worden. We heb-
ben daarom afgelopen jaar actie gevoerd voor betaalbare 
energie en betaalbare brandstof. In november vond u ons 
ook op de zaterdagmarkt met een kraam waar we gratis 
soep uitdeelden voor het goede doel.

Schoten is een prachtige gemeente, maar moet ook leef-
baar en fijn blijven om in te wonen. Daarom hebben we ook 
aandacht voor bijvoorbeeld de zwerfvuilproblematiek in de 
Atheneumwijk, waar we een schoonmaakactie organiseer-
den. 

In dit blaadje kunt u nog enkele van onze acties terugvin-
den. Heeft u zin om samen met onze afdeling mee te werken 
aan onze gemeente? Aarzel dan zeker niet ons te contacte-
ren via tommy.vanlook@vlaamsbelang.org!

We wensen u een gezond en strijdbaar 2023 toe. Hopelijk 
tot binnenkort!

Tommy Van Look
Voorzitter Vlaams Belang Schoten



SCHOONMAAKACTIE
12 MAART

Na klachten over zwerfvuil stak onze partij de handen uit 

de mouwen om de Atheneumwijk schoon te vegen. Samen 

zorgen we voor een schoner Schoten!

LEVE MAMA!
7 MEI

Moederdag is te mooi om te vervangen door ‘ouderdag’. Wij trokken ons alvast niets aan van deze woke-waanzin en deelden 400 roosjes uit aan onze Schotense mama’s. 

BRADERIJ
24-26 JUNI

Naar jaarlijkse gewoonte kon u ons ook vin-

den op de braderij.

VOOR U OP DE BRES!
ENERGIE MOET BETAALBAAR ZIJN12 FEBRUARI

De energieprijzen gingen dit jaar door het dak. Daarom voerden we in 

februari actie met onze voorstellen voor betaalbare energie.

Meer weten? Surf naar www.energiebetaalbaar.be.

KAAS & WIJN
1 OKTOBER

Onze kaas- en wijnavond met Tom Van Grieken en Ellen Samyn was een groot succes. Bedankt aan alle aanwezigen en dank aan de gan-se ploeg vrijwilligers die dit mee tot een succes hebben gemaakt.

PAASMANDEN
18 APRIL

Op Paasmaandag trokken onze 

vrijwilligers de baan op om lek-

kere ontbijtmanden te bezorgen 

en de aandacht te vestigen op het 

belang van onze tradities. Bedankt 

voor jullie massale steun.
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Maak kennis met VB Schoten
... op de open vergadering

Wanneer? 5 maart 2023 om 13u
Locatie? Bredabaan 967, 2900 Schoten
Interesse? tommy.vanlook@vlaamsbelang.org

Bestel uw ontbijtmand
... en steun VB Schoten!

Wanneer? 10 april 2023 - Paasmaandag
Locatie? Aan uw schotense deur geleverd
Interesse? schoten.vlaamsbelang.org

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA



BRADERIJ

Naar jaarlijkse gewoonte kon u ons ook vin-

den op de braderij.

PIET BOUCIQUÉ
Fractievoorzitter
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TOM VAN GRIEKEN

TOMMY VAN LOOK

NIELS BROECKX

PATRICK MOLLE

PETER VANAKEN
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NADINE VAN MOL
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PAASMANDEN

Op Paasmaandag trokken onze 

vrijwilligers de baan op om lek-

kere ontbijtmanden te bezorgen 

en de aandacht te vestigen op het 

belang van onze tradities. Bedankt 

voor jullie massale steun.

SCHOL SCHOTEN!
7 JANUARI

‘Schoten Schol’ moet opnieuw een nieuwjaarsdrink worden. 
Dat zijn we verplicht aan alle Schotenaren. Laat deze unieke 
traditie niet verloren gaan. Ze is onlosmakelijk verbonden met 
onze gemeente. Daarom voerden we zaterdag 7 januari actie 
op de markt.

ACTIE TEGEN ARMOEDE
19 NOVEMBER

In november kon u ons vinden op de zaterdagmarkt met onze actie ‘Een hart voor onze mensen’. Daar deelden we gratis soep uit voor het goede doel.

BETAALBAAR TANKEN
31 MAART

We betalen ons blauw aan de pomp. En de regering? Die doet helemaal niets! We hielden dan ook een prikactie op de Ridder Walter Van Havrelaan. Want tanken moet betaalbaar zijn.
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Kom naar onze VB-stand
... op de braderij
Wanneer? 23-24-25 juni 2023

Locatie? Tegenover het gemeentehuis

Interesse? Gewoon afkomen!

Kaas- en Wijnavond
... met Chris Janssens

Wanneer? 21 oktober 2023
Locatie? Deuzeldlaan 80, 2900 Schoten
Interesse? schoten.vlaamsbelang.org




