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iedereen inbegrepen

Vakantie is ook

Vakantie is ook

Op afstand kijken.

Even opzij,

Onder een kleurrijke luifel,

Gewoon maar aanwezig zijn.

De trein van de haast

Ver weg horen rijden.

Hier blijven.

Liever langs paadjes,

En oude kerkwegels,

Een ommeweg maken

En terugkomen,

Door de tuin van het leven,

Op een bank, bij jezelf.

Diep adem kunnen halen.

De zon drinken

Uit een helder glas water.

Een heerlijke duik nemen

In een zee van de tijd.

Geestdriftig toeschouwer worden

Van mooie, eenvoudige dingen

Op het terras

Van een onverwacht ogenblik.

Vakantie

Is dat wat je nodig hebt

Om als een kind te zijn

Dat alles kan verliezen

In het spel.

En zijn verlangens

Prijs durft te geven

Als een ballon in de wind,

Aan een draad

Zonder einde.

Kris Gelaude

CD&V wenst je een aangename zomer!

Op de middenpagina’s vind je een overzicht van het  

zomeraanbod in onze gemeente. Zeker de moeite waard!



4

CD&V wenst je een aangename zomer

Hello! Schoten

Van 6  t.e.m. 13 juli treden groepen uit Bor-

neo, Bulgarije, Chili, China en VS op tijdens 

de 54ste editie van het Werelddansfestival 

Hello! Schoten.

Zoals elk jaar start het festival met de 

Feestmarkt in de Kasteeldreef  op vrijdag. 

Die vrijdagavond is er vooranimatie rond 

de Kiosk. Om 21 uur wordt in de Festihal 

het startschot gegeven van het festival in 

aanwezigheid van The Rico Zoroh Band & 

Nicole met een gastoptreden van Luc Caals.

Op zaterdag 7 juli is er op het feestterrein 

‘PARKZAP’ met samendans van diverse 

groepen, ambachtenmarkt en met diverse 

animaties voor groot en klein.

Op zaterdag 8 juli is er in de Sint-Cordu-

lakerk de traditionele Eredienst met de 

verschillende groepen. Nadien volgt een 

optocht door het centrum.

Voor de voorstelling van maandag zijn 

er speciale kortingen en voorzieningen 

voor personen met een handicap en voor 

bejaarden.

Op vrijdag 13 juli wordt het festival afgeslo-

ten met een Wereldfuif.

Kioskavonden

Op zaterdag 21 juli starten de ‘Kioskavon-
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Naar jaarlijkse traditie opent de ‘Koninklijke 

Harmonie Sinte Cecilia’ de reeks muziek-

avonden. Nadien volgen vier concerten op 

donderdag. Op donderdag 26 juli wordt 

geluisterd naar ‘Threeway Attraction’. Op 

De zomer in Schoten belooft 

weer lang en mooi te worden. 

De weersomstandigheden  

wachten we af, maar het aan-

bod aan activiteiten is gegaran-

deerd…
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Breng ons een bezoek op de 
braderij!

Ook dit jaar zal de braderij oranje kleuren. CD&V trakteert alle kinderen 

op een ritje op de paardenmolen. Onze partij deelt aan alle kinderen 

ballonnen uit! 

Wij nodigen alle gezinnen uit ons daarom zeker op te zoeken!

donderdag 2 augustus is ‘Sue Me Charlie 

& Franklin Barefoot’ aan de beurt. Op  9 

augustus volgen ‘The Baboons’ en op 16 

augustus sluiten ‘Perfavore & Yves Sysmans’ 

de reeks af.

3"%)""1,%-.&455),'"..+#("#%,'*)'%56%78%9/.+%

met ‘Larry Crown’ (drama-komedie). Op 

31 juli is het de beurt aan ‘Source Code’ 

(techno-thriller). Op 7 augustus volgt 

‘Intouchables’ (drama-komedie). Op 14 

augustus is het de beurt aan ‘Rundskop’ 

(misdaad – drama). Op 21 augustus eindigt 

!"%)""1,%&"'%:;+#%;+#$%<*#+&*'+"-.&=2

Alle voorstellingen zijn gratis en in principe 

in openlucht. Als het weer heel slecht is, 

verhuist de organisatie naar het Kasteel van 

Schoten.

An Nelissen

Op maandag 20 augustus brengt An Nelis-

sen in een ‘ATV-vertelling’ een exclusief  

fragment van haar nieuwste zaalshow ‘De 

Moedermonoloog’ in het Cogelspark (of  

LDC Cogelshof  bij slecht weer).

Van zaterdag 28 t.e.m. dinsdag 31 juli is het 

kermis op het Marktplein.

Op zondag 29 juli wordt ’10 jaar Vorden-

stein’ gevierd met een rondleiding.

Schotenaar Dirk Cassiers

Op zaterdag 25 augustus worden de zo-

meractiviteiten afgesloten met de traditi-

onele Park Happening in het Gemeente-

park.

Hiervoor werden reeds Lady Linn en 

Schotenaar Dirk Cassiers geboekt. Voor 

de kleinsten zal de Ketnetband met Kaatje 

aanwezig zijn.

Op zondag 26 augustus volgt dan nog 

‘Schoten Zingt’.

Najaar 2012

In september en oktober gaat het aanbod 

nog door met ‘Droomplanten in Vorden-

stein’, ‘Fashion Days’, ‘Open Monumen-

tendag’, ‘Bal van de Burgemeester’, nog 

een kermis op het Marktplein, de ‘Vlotten-

tocht’, ‘Born in the 90’s fuif ’, ‘Herfstwan-

deling op Vordenstein’.
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Foto’s gemeente Schoten
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Brunch in Oranjerie

Voorzitter Erik Block en lijsttrekker Harrie 

Hendrickx namen het woord en stelden de 
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werd een eerste groepsfoto genomen.

Op zondag 18 maart stelde 

onze CD&V-afdeling ter gele-

genheid van een druk bijge-

woonde brunch in de Oranjerie 

van Vordenstein een eerste 

reeks kandidaten voor die onze 

partij zullen vertegenwoordigen 

bij de gemeenteraadsverkiezin-

gen van 14 oktober.

Op paaszaterdag 7 april stonden onze 

vrijwilligers naar goede gewoonte klaar 

met paaseitjes op de zaterdagmarkt. 

Enkele duizenden paaseitjes werden 

aan de voorbijgangers uitgedeeld, en 

enkele honderden ballonnen gingen de 

hoogte in!

Dank aan onze mandatarissen en nieu-

we kandidaten die het frisse weer trot-

seerden, en bereidwillig enkele uurtjes 

vrij maakten tijdens hun paasweekend!
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Paaseitjes op zaterdagmarkt


