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Eerste namen Park Happening bekend
De organisatie van de Park Happening lost
al enkele namen voor het programma! Één
van de eerste namen, ‘Helden’, staat meteen
garant voor spektakel. De groep, met Sieg,
Nico, Maureen en Dempsey, is bekend van het
Ketnet-programma waarin de jonge waaghalzen stunts uitproberen. Er bestaat ook een film
‘Helden van de zee’. Sinds vorig jaar doen de
Helden ook optredens waar ze zingen en dansen, maar ook stunts doen. Deze komen ze dus
nu voor het grote publiek in Schoten uitvoeren!

Een andere naam die al bekend mag worden
gemaakt is niemand minder dan Laura Tesoro.
In 2015 stond ze al eens op het podium van
de Park Happening met Level Six. Nu komt ze
solo met haar eigen hits en een hele reeks
hedendaagse funky popklassiekers.
De andere namen op de affiche worden later
bekend gemaakt. Iets om in het oog te houden
dus! Noteer intussen 25 augustus maar al
in je agenda!

Helden

Laura Tesoro

Park Happening
Schoten: word
vrijwilliger!
De laatste zaterdag van de zomervakantie
(25/08) vindt het leukste gezinsevenement van het jaar plaats: Park Happening
Schoten. De is organisatie nog op zoek naar
gemotiveerde vrijwilligers.
Ben je een handige harry en help je graag
opbouwen en afbreken? Dat kan. Sta je liever
op de dag zelf tussen het volk? Geef je op
als tapper, hou een oogje in het zeil op de
parking, help in de backstage… Mogelijkheden genoeg om de handen uit de mouwen
te steken! Maak je keuze en schrijf je in via
www.schoten.be/parkhappeningschoten.

Cultuurprijs Raymond Majean
Op dinsdag 4 december 2018 reikt de
Cultuurraad van Schoten de tweejaarlijkse cul
tuurprijs Raymond Majean uit. De Cultuurraad
van Schoten reikt deze prijs uit aan een
persoon of vereniging die zich bijzonder heeft
ingezet op het culturele vlak in Schoten. De
cultuurprijs werd als eerbetoon genoemd
naar Raymond Majean, wijlen voorzitter van
het Cultuurcentrum Schoten.
De vorige jaren vielen onder andere deze
personen en verenigingen in de prijzen:
• Walter Heynen
• Theo Bresseleers
• Albert De Deken
• Bob Mendes
• Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
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• Dansgroep Chara
• De Slisseploeg
Naast de meerwaarde voor het Schotense
socio-culturele leven, beoordelen we kandidaten ook op hun curriculum, aantal jaren
activiteit en in mindere mate op hun uitstraling buiten de gemeente.

Je kan deelnemen als individuele vrijwilliger
of als vereniging. In ruil krijg je een T-shirt,
drank- en eetbonnen en onze eeuwige dankbaarheid. Voor een shift langer dan 4 uur krijg
je achteraf een bioscoopticket.
Leden van een vereniging kunnen kiezen
voor een bijdrage. We storten dan 12 euro
per deelnemende vrijwilliger op de rekening
van de vereniging.
Elk jaar kunnen we rekenen op honderden
enthousiaste vrijwilligers. Zonder jouw hulp
zou de Park Happening niet kunnen blijven
bestaan!

Ken je een persoon of vereniging die volgens jou deze erkenning verdient? Stel ze
dan voor als kandidaat! Uiterlijk 30 juni
2018 worden de dossiers verwacht bij
de cultuurdienst in gesloten omslag met
vermelding ‘CULTUURPRIJS’.
Het reglement en het inschrijvingsdossier
kan je downloaden op www.schoten.be/
cultuurprijs
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Zonder vrijwilligers zou de PHS niet kunnen bestaan.
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Trots op ons onthaal

Wij zijn trots op ons gemeentelogo en dat laten we graag zien!
De inkomhal van het gemeentehuis werd verfraaid met het
gemeentelogo en enkele geluiddempende panelen.

Jodiumtabletten afhalen
bij de apotheek
Binnen een zone van 20 kilometer rond Bel
gische en aangrenzende nucleaire installaties
zijn er preventief jodiumtabletten beschikbaar
bij alle apothekers.
In elke gemeente binnen deze zone, kan je
als individu of collectief (bijvoorbeeld als
kinderopvang of school) gratis jodiumtabletten afhalen, zelfs al ligt de gemeente maar
gedeeltelijk binnen de straal van 20 kilometer.
Gemeente Schoten ligt volledig binnen de
zone van 20 kilometer van de kerncentrale
van Doel.

Nog jodiumtabletten in huis?
Als je de jodiumtabletten correct bewaart (zie
bijsluiter), blijft hun goede werking lange tijd
behouden. Op de verpakking van de tabletten
staat de productiedatum, niet de vervaldatum.
Ervaring en regelmatige analyses tonen aan
dat jodiumtabletten tot 10 jaar houdbaar zijn
als je ze op een correcte manier bewaart.
Meer info vind je op www.nucleairrisico.be

Zitdagen
rijksdienst voor
pensioenen
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
houdt tweemaandelijks een zitdag in onze
gemeente. Hier kan je met je vragen over
je pensioen terecht bij een deskundige. De
zitdag is steeds de tweede maandag van de
even maand. De volgende zijn gepland op 11
juni, 13 augustus, 8 oktober en 10 december.
Van 9 uur – 11 uur (geen afspraak nodig)
Jozef Van Craenstraat 1, Schoten
03 680 07 75

Hoe kan ik jodiumtabletten
krijgen?
• Kijk eerst of je nog jodiumtabletten in huis
hebt. Deze zijn mogelijk nog houdbaar
• Ga langs bij je apotheker
• Neem de identiteitskaarten van alle gezinsleden mee
• Je apotheker zal je één doosje tabletten per
vier personen meegeven
• Bewaar je doosje tabletten thuis op een
correcte manier (zie bijsluiter) en op een
plaats die iedereen kent, net als elk ander
geneesmiddel.

Een doosje jodiumtabletten bewaar je best op een donkere plaats, weg van vocht.
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Gemeente
verlengt sociale
premies
De gemeente Schoten kent jaarlijks verschillende sociale premies toe. Ook dit jaar
verlengde het college van burgemeester en
schepenen volgende premies:
• Tegemoetkoming bij begrafenis van oudstrijders
• Toelage aan personen met problemen rond
incontinentie en patiënten nierdialyse in
thuisverzorging
• Premie voor kinderen met een handicap
• Premie voor volwassenen met een handicap
• Mantelzorgpremie
• Toelage aan personen die drager zijn van
een stoma

De bewoners toonden hun dankbaarheid voor het verfraaien van hun straat.

Tevreden bewoners, trotse aannemer
De Jozef Verhaegenstraat werd onlangs volledig heraangelegd. Er werd een nieuw wegdek aangelegd, de straat kreeg een comfortabel voetpad en tot slot ook een gescheiden rioleringsweg.
Als blijk van dank mocht aannemer Boden zich verwachten aan leuke complimenten van de
bewoners van de Jozef Verhaegenstraat. De aannemer was ‘zo fier als een gieter’. En terecht!

Wil je meer info of een premie aanvragen?
Surf naar www.schoten.be/ocmw/premies.
Om te bepalen of je in aanmerking komt voor
één van de premies, helpt de dienst pensioenen en sociale premies je graag verder.
Dienstencentrum ’t Dorp,
Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten
03 680 07 75 of 03 680 07 76
pensioendienst@ocmwschoten.be
Elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00u,
in de namiddag op afspraak

Groepsaankoop Muurisolatie
Zijn de muren van je woning niet of slechts
beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde
woning verdwijnt 25 procent van de warmte
door de muren. Indien je dak goed geïsoleerd
is, is muurisolatie de volgende stap naar een
lagere energiefactuur en meer comfort.
We helpen je graag bij deze verandering aan je
woning, met het aanbieden van een voordelige
groepsaankoop. Door samen de markt op te
gaan, wil de gemeente goede voorwaarden
voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen.

Schrijf je in voor de groepsaankoop muurisolatie.
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Interesse?
Schrijf je vast in op de IGEAN website of kom
naar één van de infomomenten:
• 22 mei 2018 van 19 tot 21u GC Jan van
der Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht
• 24 mei 2018 van 19 tot 21u IGEAN, Doornaardstraat 60 - 2160 Wommelgem
• 31 mei van 19 tot 21u Blauwesteenstraat
81, 2550 Kontich
• 15 mei 2018 van 19 tot 21u gemeentehuis,
Koningin Astridplein 12, Rumst
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Heb je vragen of wens je meer info? Geef ons
een seintje via klimaat@igean.be of op het
nummer 03 350 08 08

Registreer je als niet-Belg
voor de verkiezingen
Op zondag 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen
plaats. Niet-Belgen die in Schoten wonen,
kiezen ook mee. Hiervoor moet je voldoen
aan een aantal voorwaarden en registreren
voor 31 juli 2018.
Lees alle voorwaarden en registreer je als
kiezer op www.schoten.be/verkiezingen.
Ben je in het verleden al geregistreerd als
kiezer voor de lokale verkiezingen? Je hoeft
dan niets meer te ondernemen. Opgelet: eenmaal erkend als kiezer, geldt de stemplicht.

[ VARIA ]

IGEAN haalt voortaan jouw
pmd-afval op, maar vroeger
Omdat IGEAN sinds begin dit jaar de ophaling van het pmd-afval heeft overge
nomen van een private firma, wijzigen de ophaaluren. De IGEAN-ophaalwagen
komt al vroeg langs. Je zet je pmd-zak dus best op tijd buiten, zeker voor 6 uur
’s ochtends of zelfs al de avond voor de ophaling.

Daar is de
processierups
weer
De ophaaldagen zijn wel dezelfde gebleven en

ook aan de dienstverlening zelf verandert er
niets. De ophaling van het pmd gebeurt met
evenveel inzet als de voorbije jaren.
In de overgangsfase (eerste maanden van
2018) waren er hier en daar wel wat problemen
met de ophaling. Intussen zijn de chauffeurs
vertrouwd met de nieuwe rondes en zou alles
in principe vlot en vlekkeloos moeten verlopen.

Is er toch nog een probleem? Werd het
pmd in jouw straat niet opgehaald?
Met vragen of opmerkingen kan je steeds
terecht op de gratis milieulijn van IGEAN,
0800 139 39, of inzameling@igean.be. Breng
hen zo snel mogelijk op de hoogte als er iets

misgelopen is, mogelijk kunnen ze een extra
ophaling inplannen.
De moderne IGEAN-ophaalwagens zijn uitgerust met de nieuwste, zuinige EURO 6-motoren.
Ze hebben een geluidsarm, elektrisch beladingsysteem dat het dieselverbruik bijkomend
vermindert met 1.900 liter/jaar per voertuig.
Daarnaast beschikken ze ook over een dodehoekcamera en -spiegel.

Tips:
Installeer de gratis app Recycle! en vergeet
nooit nog een afvalophaling. Ben je je afvalkalender kwijt? Download hem op de gemeentelijke website: www.schoten.be/afvalkalender.

Bij het begin van de lente kruipen de eikenprocessierupsen uit hun eitjes, en dat is ook
dit jaar weer het geval. Je raakt de beestjes
best niet aan, want hun haartjes kunnen
jeukende uitslag en ontstekingen aan de
ogen en luchtwegen veroorzaken. Contacteer
je huisarts als je met de rupsen in aanraking
bent gekomen en last krijgt van symptomen.
Normaal gezien hebben ze genoeg natuurlijke vijanden, maar mocht je toch ergens
en nest processierupsen ontdekken waar ze
hinder veroorzaken, kan je dat melden aan
de milieudienst: milieudienst@schoten.be
of 03 685 04 62.
Nog een leuk wist-je-datje: de rupsen groeien
uit tot nachtvlinders.

Vrijdag 25 mei:
Dag van de Buren
Op vrijdag 25 mei doet Schoten opnieuw mee
aan de ‘Dag van de Buren’. Bouw op deze dag
een gezellig feestje voor je buren door ze
bijvoorbeeld uit te nodigen om een glaasje te
drinken en een hapje te eten. Natuurlijk kan
je ook een andere activiteit organiseren om je
buren beter te leren kennen. Hoe origineler, hoe
beter! De Dag van de Buren is een initiatief
voor iedere Schotenaar die zijn buren beter wil
leren kennen door zelf – of samen – initiatief
te nemen, hoe kleinschalig dat ook mag zijn.

Wil je graag meedoen?
Stuur je initiatief dan door naar onze commu
nicatiedienst via dominiek.dilien@schoten.be.
Na je inschrijving zal je een promotiepakket
ontvangen met uitnodigingen, ballonnen,
petjes... Zo kan je de hele buurt laten weten
dat je meedoet!
Meer informatie vind je op
www.dagvandeburen.be.

In de Wolken, Klaas Nachtergaele

Ontvang een leuk burendagpakket bij inschrijving.
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Tips & Tricks, Philip Van Ootegem
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De klimaatstrijd
De gemeente neemt deel aan de Klimaatstrijd
van de provincie Antwerpen. De bedoeling is
om je ecologische voetafdruk te verkleinen,
stap voor stap. De gemeente die de meeste vooruitgang boekt, mag de beker van
‘Gemeente met de Kleinste Voetafdruk’ op de
schouw van het gemeentehuis zetten.

Om deze actie te promoten, bedacht de communicatiedienst een ludieke actie: zoveel
mogelijk T-shirts over elkaar aandoen. Het
waren er maar liefst vijftig! Het filmpje zag
je misschien al passeren op onze sociale
media en onze website (www.schoten.be/
wint-schoten-de-klimaatstrijd).

Hoe winnen we de
klimaatstrijd?
Zin om je mee in te zetten voor ons kostbaar
milieu én onze gemeente haar ecologische
voetafdruk te doen verkleinen? Download dan
de For Good-app op www.deklimaatstrijd.be.
De app berekent automatisch je ecologische
voetafdruk en geeft je op basis daarvan een
heleboel informatie en tips om ecologischer
te leven en je voetafdruk te verkleinen. De
app houdt je vooruitgang bij en berekent
waar onze gemeente en jijzelf in het klassement staan.
Ook zonder smartphone kan je ‘klimaatstrijder’
worden. Surf naar www.vriendvan.be en
ontdek ook daar talrijke tips om je steentje
bij te dragen aan een beter milieu. Zo vind je
er advies over groene stroom, hoe je zuiniger
kan wassen en hoe je je woning warm kan
houden zonder de verwarming in te schakelen.
Help jij ons mee de ‘gemeente met de kleinste
voetafdruk’ te worden?

Werken Kopstraat
en Paalstraat
Vanaf woensdag 6 juni zal de Kopstraat
onderbroken worden voor werken. De straat
zal een volledige maand afgesloten worden
voor verkeer omdat er ter hoogte van de
Jozef Jennesstraat drie grote riolen worden
gestoken.

Onze collega's Siebe en Kelly maakten een filmpje voor de klimaatstrijd.

Kasteelpark wordt openluchtrestaurant
Op 4, 5 en 6 mei houdt het HAP Foodtruck
Festival weer halt in Schoten. Met een 25-tal
mobiele keukentjes en minstens evenveel
verschillende gerechten, is HAP het grootste
Foodtruck Festival van België.

Ook in de Paalstraat, aan het kruispunt met
de Theofiel Van Cauwenberghslei, staan er
werken op de planning. De straatstenen
liggen daar volledig los en het wegdek is er
beschadigd door het zware verkeer en de
draaiende Lijnbussen. De volledige rijbaan
zal worden vervangen door een okerkleurig
asfalt. De Paalstraat zal tijdens de werken
twee weken onderbroken zijn.

Typisch aan het festival zijn het feeëriek
decor, de gezellige picknicktafels en zithoekjes, (kinder)animatie en de akoestische
livemuziek.
Het eetfestijn is volledig gratis toegankelijk en
vrijdag 4 mei open van 16u tot 24u, en tijdens
het weekend van 12u tot 24u. Het belooft
alvast een smaakvolle bedoening te worden!

infoschotenMEI

Om vertragingen aan de werken te vermijden zal er vanaf maandag 28 mei al een
droogzuiging geplaatst worden. Vanaf dan
zal er geen verkeer meer kunnen rijden in
de Jozef Jennesstraat ter hoogte van de
Kopstraat. Het doorgaand verkeer zal een
omleiding moeten volgen. Enkele bushaltes
zullen niet bediend worden. Kijk voor meer
info op www.delijn.be.

Er is veel lekkers te proeven op HAP
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Om de hinder voor het verkeer en de winkeliers te beperken, staat de uitvoering gepland
in augustus.

[ scheldeprijs ]

Sfeervolle Scheldeprijs
Uitgeregend met tussendoor een streepje zon. Het
weer op 4 april 2018 was even onstuimig als de
koers zelf. Maar zoals ieder jaar zat de sfeer er
goed in. Gezellige kraampjes langs de straatkant,
een groot scherm op de Markt en heel wat enthousiaste supporters. Dat maakte ook van de 106de
Scheldeprijs een echt wielerfestijn.
Het werd een bewogen koers. Dertig wielrenners,
waaronder ook Schotenaar Michael Van Staeyen,
werden uitgesloten nadat ze door een gesloten
overweg reden. Er waren enkele valpartijen en
Marcel Kittel reed twee keer plat. Dat zorgde voor
een spurt zonder echte topfavorieten. Uiteindelijk
ging Fabio Jakobsen als eerste over de streep in
de Churchilllaan. Daarna volgden Pascal Ackermann
en Christopher Lawless. Jens Debusschere eindigde
als eerste Belg op de vierde plaats.
Gemeente Schoten wil graag alle topvrijwilligers
bedanken voor hun inzet tijdens de Scheldeprijs.
Dankjewel!
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[ VERKEERSVEILIGHEID ]

Mistrap je niet!
Vijf misvattingen van fietsers in Schoten
In april organiseerde de Lokale Politie Schoten de actie ‘Mistrap je niet’ om fietsers te stimuleren om
zich veilig en correct in het verkeer te begeven. De wegcode is er niet alleen voor automobilisten;
ook fietsers moeten zich aan de regels houden. Toch is dit niet altijd eenvoudig. In onze gemeente
zijn er verschillende verkeerssituaties waar fietsers niet altijd een juiste inschatting maken. We
nemen vijf misverstanden onder de loep.

“Fietsers op het jaagpad hebben
voorrang als ze ter hoogte
van Brug 12 en 13 het verkeer
dwarsen”
FOUT. Wie het jaagpad gebruikt, moet voorrang
verlenen aan het verkeer aan Brug 12 en Brug 13
dat hen kruist. Dit wordt duidelijk aangegeven door
de dwarsstreep gevormd door witte driehoeken,
haaientanden in de volksmond, en de omgekeerde
driehoek (artikel 76.2 wegcode). Dit wil uiteraard niet
zeggen dat automobilisten gas moeten geven als ze
de brug naderen: solidariteit en voorzichtigheid zijn
inherent aan de wegcode en moeten gerespecteerd
worden door iedereen die deelneemt aan het verkeer.
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“Ik mag met een speed pedelec
op het jaagpad in Schoten rijden”
FOUT. Met een speed pedelec mag je niet rijden
op het jaagpad. Een speed pedelec staat in het
verkeersreglement gecatalogeerd onder ‘bromfiets’.
Omdat deze high speed e-bikes toch meer hebben
van een fiets dan een bromfiets, heeft de overheid
in België een nieuwe categorie in het leven geroepen: de ‘speed pedelec’. Het gaat over fietsen met
een maximaal vermogen van 4 Kw (4000 W!); een
ondersteuning tot maximaal 45 km/u en waarbij
de motor enkel werkt als je zelf trapt. Bestuurders
van speed pedelecs moeten de regels volgen die
gelden voor bestuurders van een bromfiets klasse B
(artikel 2.17 wegcode). In Schoten is het tot op heden nog steeds verboden voor bromfietsen klasse B
om gebruik te maken van het jaagpad. Speed
pedelecs mogen dus, net zoals bromfietsen, niet
rijden op het jaagpad.
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“Ik heb steeds voorrang
wanneer ik de Ridder Walter
Van Havrelaan wil oversteken
met mijn fiets”
FOUT. Op de Ridder Walter Van Havrelaan ter hoogte
van het kruispunt met de Korte Kopstraat schrikken
chauffeurs zich vaak een hoedje als fietsers zonder
blikken of blozen de rijbaan oversteken. Op deze
plaats hangt er een omgekeerde driehoek (bord b1
– artikel 12.3.1.a wegcode) aan de oversteekplaats.
Fietsers hebben dus geen voorrang op het verkeer
dat zij dwarsen en moeten dan ook rekening houden
met naderende voertuigen.

[ VERKEERSVEILIGHEID ]

“Fietsers mogen tegen de richting onder de bogen “Op het kruispunt Paalstraat - Theofiel van Cauwenvan de Markt ter hoogte van het Gelmelenhof rijden” berghslei heb ik als fietser steeds voorrang”
FOUT. Als je vanuit de Zamenhoflaan richting het marktplein fietst, mag je niet
via de bogen ter hoogte van het Gelmelenhof afdraaien. Fietsers mogen dan wel
vaak in een straat rijden die voor automobilisten en bestuurders van bromfietsen
klasse B verboden terrein is, ter hoogte van de bogen op het marktplein is dat
niet het geval. Doe je dat wel, creëer je als fietser een zeer gevaarlijke situatie
want bestuurders verwachten geen tegenliggend verkeer. Bescherm jezelf en
trap 50 meter verder zodat je via de juiste bogen het marktplein bereikt.

FOUT. In het winkelgedeelte van de Paalstraat mag een fietser dan wel in beide
richtingen rijden, dit wil niet zeggen dat je daar met de fiets altijd voorrang
hebt. Rijd je richting Gasketelplein voorbij het kruispunt met de Theofiel van
Cauwenberghslei? Hou er dan rekening mee dat je voorrang moet geven aan
de automobilisten die vanuit die straat komen. Ook voor fietsers geldt immers
de voorrang van rechts… (artikel 12.3.1. wegcode) Dit probleem stelt zich
bijvoorbeeld ook op het kruispunt Victor Adriaenssensstraat en de Braamstraat .

De resultaten van de actie 'Mistrap je niet' worden binnenkort weergegeven op www.politieschoten.be. Meer info over de verkeersregels op www.wegcode.be.

Alle kinderen inclusief!

De gemeente en Serviceclub Masters bundelen de krachten om alle kinderen speelplezier te bezorgen
Recent werd de vraag naar inclusieve speeltoestellen opgeworpen in de gemeenteraad.
Dit zijn speeltuigen waarop kinderen met of
zonder beperking samen kunnen spelen. Het
college maakt nu budget vrij om de bestaande
speeltuin in het gemeentepark om te vormen
tot een inclusieve speeltuin.

De jeugddienst besliste in overleg met de
Raad voor Personen met een Handicap om vier
nieuwe inclusie-speeltoestellen aan te kopen.
Het gaat om een groot combinatietoestel dat
rolstoeltoegankelijk is, een stuitermat waar een
rolstoel ook op kan, een speciale schommelzit
en een rolstoeldraaimolen.

“Deze speeltuigen komen niet apart in een
hoekje, maar wel tussen en aan de al bestaande toestellen. Deze speeltuigen zijn er
dus ook voor kinderen zonder beperking, elk
kind kan samen spelen”, zegt de Raad voor
Personen met een Handicap. “Op die manier
wordt het dus een ‘inclusieve speeltuin’, en
voor zover we weten is dit in de ruime regio
de eerste speeltuin van zijn soort.”

Gulle schenking
Serviceclub Masters bood aan om de rolstoeldraaimolen te kopen en te schenken aan de
gemeente. Masters Club Schoten organiseert
evenementen in onze gemeente waarvan de
opbrengst steeds naar een lokaal sociaal doel
gaat, om de behoeftige Schotenaars een hart
onder de riem te steken.
Momenteel is de jeugddienst volop bezig met
het aankopen en laten plaatsen van deze inclusieve speeltoestellen in het gemeentelijk park.
“De speeltuin zal later dit jaar ingehuldigd
worden. Dan nodigen we alle kinderen uit, en
in het bijzonder de kinderen van jeugdverenigingen met een G-werking.” We wensen hen
alvast veel plezier!

Een inclusief speeltoestel is rolstoeltoegankelijk
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[ NUTSKunSTEN ]

Van nutskast
naar kunstkast
Hoewel onmisbaar, zijn ze voor velen een doorn in het oog:
de nutskasten in alle vormen en maten die langs onze open
bare weg staan. De Kunstenraad en Erfgoedraad sloegen de
handen in elkaar en werkten een project uit om deze kasten
te verfraaien. Heb jij ze al gezien?
De Kunstenraad schreef een wedstrijd uit voor Schotense kunstenaars.
Foto’s van de zes winnende kunstwerken werden op een speciale
folie gedrukt en aangebracht op de nutskasten. De Erfgoedraad ging
ook op zoek naar mooie oude foto’s en postkaarten van verdwenen
straatbeelden. Je kan dus ook op enkele kasten in Schoten zien hoe
die plek er vroeger uitzag.

Erfgoeddag
Op zondag 22 april werden de nutskasten onthuld, niet toevallig op Erfgoeddag. Ze zien er nu heel wat boeiender uit! Wie meer
informatie over de foto’s of kunstenaars wil, kan met een app de
QR-code inlezen die op de kast werd aangebracht, en komt zo op
de juiste webpagina van onze gemeentelijke website. Zo kom je
aan Brug 14 meer te weten over Scheepswerf Plaquet/Herbosch
of krijg je aan het Gasketelplein meer informatie over de “gasplak”.
Kruispunt Kasteeldreef en Churchilllaan – Kunstwerk door Marijke Visterin

Theofiel Van Cauwenberghlei – Kunstwerk door Pierre Wagemans

infoschotenMEI
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Marsstraat

[ CULTUUR + PRIVACY ]

Herdenking 100 jaar Anton Van Wilderode
6 mei 2018 in de Braembibliotheek

Over de grenzen heen

Anton van Wilderode (geboren als Cyriel Coupé), Vlaams dichter, schrijver, clas
sicus, vertaler en scenarist, zou dit jaar 100 jaar geworden zijn. Van Wilderode
overleed echter in 1998, maar liet een rijk nalatenschap na.

In haar 24-jarig bestaan organiseerde de IVA al
meer dan honderd evenementen in binnen- en
buitenland. Er werden twintig boeken uitgegeven, onder andere in Spanje, Roemenië, Polen,
Italië, Zuid-Afrika, Nederland, Ierland, Zweden,
Hongarije, Oostenrijk, Duitsland, de Verenigde
Staten, Litouwen en Zwitserland. Ze werkt samen met literaire verenigingen, universiteiten
en ambassades uit heel Europa, en ook al twee
keer met het Amerikaanse Library of Congress
in Washington.
De honderdste verjaardag van deze grote
dichter kon de bibliotheek dus niet ongemerkt
laten voorbijgaan. Samen met de Internationale
Vriendenkring Anton Van Wilderode organiseert
de bib een poëtisch concert op 6 mei om 11
uur in de Braembibliotheek.

Programma

Anton Van Wilderode zou dit jaar 100 jaar geworden zijn.

Hoewel de dichter afkomstig is uit het Waasland, is de Internationale Vriendenkring Anton
Van Wilderode (IVA) gehuisvest in Schoten.
Deze vriendenkring heeft als doelstellingen:
het werk van Anton van Wilderode verspreiden
via vertalingen, colloquia, symposia, literaire

salons, en de publicatie van bundels. Maar
ook de opname van zijn gedichten in buitenlandse anthologieën en verzamelbundels, het
organiseren van festivals en evenementen in
binnen- en buitenland en een podium geven
aan binnen- en buitenlandse vrienden, dichters
en kunstenaars.

• Verwelkoming door Maarten De Veuster,
burgemeester
• Lezing en toelichting van de poëzie van
Anton van Wilderode door Beatrijs van
Craenenbroeck, initiatiefnemer en secretarisgeneraal van de Internationale Vriendenkring
Anton Van Wilderode
• Muzikale intermezzi door de Academie
Schoten.
• Tentoonstelling door de kalligrafiekring
“De kalli-gravinnen”
• Receptie
Iedereen is van harte welkom! De toegang
is gratis, maar inschrijven is verplicht (via
bibliotheek@schoten.be of 03/680.17.10).

Jouw gegevens zijn beschermd
De Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in voege gaat, regelt
het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van alle Europese burgers. Ook
gemeentebesturen moeten vanaf dan kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelen, waarvoor ze deze data gebruiken en hoe ze beveiligd worden. Kort samengevat: jouw
persoonlijke gegevens mogen niet voor iedereen (met goede of slechte bedoelingen) te grabbel
gegooid worden en kunnen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze werden ingezameld.

Extra maatregelen
Ook in Schoten is het gemeentebestuur al enige tijd bezig om de werkwijze aan te passen aan
deze regelgeving. Naast een aantal administratieve formaliteiten betekent dit onder andere dat
er extra maatregelen worden genomen tegen hackers en datalekken, dat er een procedure wordt
uitgewerkt voor de opslag van persoonlijke gegevens en dat de medewerkers gesensibiliseerd
worden rond een correcte omgang met jouw gegevens. Heb je toch de indruk dat je gegevens
niet correct beschermd worden en/of doorgegeven werden aan derden zonder jouw toestemming, dan kan je dit melden via privacy@schoten.be. De gemeente onderzoekt dan uiteraard
wat er eventueel is fout gegaan.
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Al jouw gegevens zijn veilig bij ons.
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[ dienstverlening ]

Verwen jezelf in de dienstencentra!
Dienstencentra Cogelshof en ‘t Dorp zijn LDC Cogelshof
LDC ’t Dorp
ontmoetingsplaatsen voor elke Schotenaar. • Warme maaltijden: alle dagen (365/365) • Warme maaltijden: alle dagen (365/365)
tussen 12u en 13u30 kunnen mensen
tussen 12u en 13u30 kunnen mensen
In de dienstencentra (LDC’s) kan je terecht
zonder reservatie terecht voor een warme
zonder reservatie terecht voor een warme
voor een kopje koffie of een frisse pint en
maaltijd (soep – hoofdgerecht – dessert
maaltijd (soep – hoofdgerecht – dessert
een gezellige babbel. Beide centra zijn een
– flesje water) aan 6,70 euro per persoon.
– flesje water) aan 6,70 euro per persoon.
Daarnaast
is
de
cafetaria
open
voor
een
Daarnaast is het cafetaria open voor een
open huis waar iedereen welkom is.

Ontmoeting

•

Iedereen kan hier onder andere terecht voor
een gezellige babbel, het lezen van de krant,
het spelen van gezelschapsspelen en het nuttigen van een warm middagmaal of een hapje
en een drankje aan zeer democratische prijzen.
Een overzicht:

•
•
•

drankje en een gezellige babbel dagelijks
tot 17u
Pedicure: elke dinsdag en donderdag vanaf
9u op afspraak (03 644 67 90 of 03 680
06 40) bij een gediplomeerde pedicure aan
14 euro.
Kapper: elke woensdagnamiddag op afspraak (03 644 67 90 of 03 680 06 40)
vanaf 8 euro.
Inloopdouche: dagelijks tussen 9u en 16u
aan 1 euro (je brengt zelf alles mee)
Was- en droogautomaat: dagelijks tussen 9u
en 16u (wassen: 2 euro en drogen 1 euro
per 30 min)

Openingsuren LDC ‘t Dorp
maandag:
09.00 - 16.00 u
dinsdag:
09.00 - 16.00 u
woensdag:
09.00 - 16.00 u
donderdag:
09.00 - 16.00 u
vrijdag:
09.00 - 16.00 u
Openingsuren cafetaria
Elke dag
12.00 - 17.00 u
Beh. zaterdag:
12.00 - 13.30 u

•

•
•
•

drankje en een gezellige babbel ma tot vrij
tot 17u en za- zon- en feestdagen tot 14u.
Pedicure: elke maandag, dinsdag en
woensdagvoormiddag vanaf 9u op afspraak
(03 680 07 77 of 03 680 06 40) bij een
gediplomeerde pedicure aan 14 euro.
Kapper: elke donderdag- en vrijdagnamiddag
op afspraak (03 680 07 77 of 03 680 06
40) vanaf 8 euro.
Bad: dagelijks tussen 9u en 16u aan 2 euro
(handdoeken aangeboden)
Was- en droogautomaat: dagelijks tussen 9u
en 16u (wassen: 2 euro en drogen 1 euro
per 30 min)

Openingsuren LDC Cogelshof
maandag:
09.00 - 16.00 u
dinsdag:
09.00 - 16.00 u
woensdag:
09.00 - 16.00 u
donderdag:
09.00 - 16.00 u
vrijdag:
09.00 - 16.00 u
Openingsuren cafetaria
Elke dag
12.00 - 17.00 u

Een pedicurebehandeling in een van de dienstencentra.

infoschotenMEI
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[ zwerfkatten ]

Schoten gaat voor een
diervriendelijk zwerfkattenbeleid
De gemeente Schoten heeft samen met ADMA (Anti DierenMishandelings Aktie) een project op poten gezet om de
populatie van zwerfkatten in te tomen. Gitte Deré (51) gaf zich op als vrijwilligster om dit zwerfkattenbeleid uit te voeren.
of gesteriliseerd, ontwormd en ontvlooid. Na
één overnachting ter recuperatie haal ik de
katten weer op en zet ik ze terug uit op de
plaats waar ik ze heb gevangen.”
Dit doet Gitte zo’n twee keer per week samen
met een andere vrijwilligster Anne Levieux.
Gelukkig kunnen de dames rekenen op veel
positieve bijval van de Schotense bevolking,
wat alleen maar werkt als extra motivatie. “De
verwachting is dat, na ongeveer een jaar van
flink doorwerken, de toestand voor zwerfkatten
in de gemeente toch wel wat gestabiliseerd zal
zijn”, zegt Anne.
Dit beleid wordt ondersteund door GAIA en
alreeds in meer dan 200 Belgische gemeentes
succesvol België toegepast.

Van links naar rechts: Dierenarts Dany Hubrechts, Paul Valkeniers, Gitte Deré

Oeps,
mijn baasje
is iets vergeten

“Ik stelde meteen mijn kandidatuur “, vertelt
Gitte, die al dertig jaar voltijds in de luchtvaartsector werkt. Ze twijfelde geen seconde toen ze
de vacature voor zwerfkattenvrijwilliger in een
lokaal magazine las. “Niet alleen omdat ik erg
veel van katten houd, maar vooral omdat ik castratie en sterilisatie van huis- én zwerfkatten
heel belangrijk vind”, zegt ze.
“Jaarlijks worden om en bij de 15.000 katten geëuthanaseerd en al dit dierenleed zou
voorkomen kunnen worden. Door een kat onvruchtbaar te maken, bewijs je ze een dienst.
Het dier wordt er echt niet ongelukkiger van:
het leeft langer, is gezonder, voelt zich beter in
zijn vel en zorgt voor minder overlast.”

Trap-Neuter-Return-principe
Het zwerfkattenbeleid is gebaseerd op het
gekende en effectieve “Trap-Neuter-Returnprincipe” (TNR): met wat lekker eten wordt de
kat in een vangkooi gelokt, de valdeur klapt
dicht en meteen wordt een grote doek over
de kooi gelegd waardoor het dier rustig blijft.

Steriliseer je kat en
voorkom ongewenste nestjes

“Daarop rijd ik met de verschillende gevangen
katten naar de dierenarts”, gaat Gitte verder.
“Ze worden daar nagezien op hun algemene gezondheidstoestand en vervolgens gecastreerd
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Ook het asiel van Schoten zal meewerken in dit
project voor de opvang van tamme zwerfkatten
en -kittens.Heb je weet van een zwerfkatten
probleem, bij jou of in de buurt, contacteer
dan de milieudienst van de gemeente Schoten.
Vrijwilligster Gitte zal dan contact met jou
opnemen.

Melding
zwerfkatten !
Melding van een of meerdere zwerfkatten
kan best via het mailadres milieudienst@
schoten.be of een digitale melding via het
e-loket van de gemeente. Telefoneren mag
natuurlijk ook : 03/685.04.62 (tijdens de
kantooruren). Opgelet : een loslopende kat
is niet per definitie een zwerfkat. Sommige
huiskatten mogen buiten lopen, en soms
zijn er ook “buurtkatten” die wel ergens
een vast voedingsbakje en een slaapvertrek
hebben gekregen. Zwerfpoezen zijn meestal
erg schuw en hongerig. In bijna alle gevallen
ontbreekt een halsbandje.

Castratie/sterilisatie huiskatten
(…kan zwerfkatten vermijden)

De gemeente geeft dit jaar nog een subsidie
voor het steriliseren of castreren van een gechipte (!) huiskat. Meer info: www.schoten.
be/katten. Hier kan je alle uitleg vinden en
ook een aanvraagformulier.

infoschotenMEI

[ erfgoed ]

Mie Bol
4/07/2013
Lengte 4 meter
Cafébazin

Den Blekke
Februari 1983
Lengte 4 meter
Muzikant

De traditie herleeft

Oprichting vereniging ‘Reuzen van Schoten’
De reuzengemeenschap heeft wat te vieren! Sinds de Vlaamse reuzen in 2015
werden erkend als cultureel immaterieel erfgoed, leeft de reuzentraditie in onze
gemeente weer op. Die heropleving wordt nu bekroond met de oprichting van
de vereniging ‘De Reuzen van Schoten’.
“Met de vereniging willen we vooral de traditie
in ere houden”, vertelt Hugo Lambrechts, de
drijvende kracht achter de vereniging ‘De
Reuzen van Schoten’. “De erkenning als immaterieel erfgoed in 2015 was een stap in de
goede richting, maar we hopen de komende
generaties ook warm te kunnen maken voor
de reuzenfolklore. Mede daarom werd de
kinderreus Mieke Potlood geboren, om ook de
jongere generatie te betrekken.”

“Overal waar de reuzen komen,
is het feest”
De reus: een mythisch wezen dat al sinds de
Bijbel meegaat, maar ook in volksverhalen en
legendes regelmatig voorkomt. In vroegere
verhalen was de reus vooral een groot en
agressief monster, maar tegenwoordig zijn de
reuzen vooral vriendelijke leden van de samenleving die al eens graag een feestje houden.
De reuzen kennen al een rijke geschiedenis in
de gemeente. Toen Hugo, in samenwerking met
Jaak Van Camp, in 2012 ter ere van het 30-jarig
bestaan van de wijk ‘Atheneum’ een boek samenstelde over de geschiedenis van de wijk,
kwam hij steeds één iconisch figuur tegen. Dat
was ‘Mie Bol’, bazin van ‘Café Nachtegaal’. Al
snel groeide het idee om Mie Bol als reus te
vereeuwigen. In 2013 begon Hugo, samen met

infoschotenMEI

zijn team, aan de constructie van de reuzin.
Dat jaar werd ze voorgesteld op het wijkfeest
en stapte ze ook al mee in de feeststoet van
Hello! Schoten.

Feestreuzen
Alleen is ook maar alleen, en dat vond ons
gemeentebestuur ook. Zij stelde in 2014 voor
om Mie Bol te laten huwen met ‘Den Blekke’, de
reus van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
en toen in het bezit van de heemkring Scot
(Harmonie). Na een kleine verfraaiing van Den
Blekke werd het huwelijk officieel voltrokken
op Schoten Schol, voor 3.000 toeschouwers.
En negen maanden later was daar hun eerste
reuzenkind: Mieke Potlood.

Mieke Potlood
30/5/2015
Lengte 2 meter
Ondeugend

Toekomst
reuzenvereniging
“Dit jaar zullen we een oude bekende voorstellen aan het publiek. Volksdansgroep De
Gelmel heeft ons gevraagd hun reus, ‘De
Viking’, op te knappen. Er is wel wat werk
aan, want De Viking bestaat al sinds 1973.
We verwachten hem in juli in zijn herstelde
glorie te kunnen tonen.” Verder zal de vereniging blijven deelnemen aan stoeten in
en rond Schoten. “Als het om te feesten is,
dan zijn we er bij”, lacht Hugo. “Het is een
reuze-ervaring in een reuze(n)groep!”
Wil je ook graag meewerken aan het behoud
van de reuzencultuur?
Je kan gratis lid worden van de ‘Reuzen
van Schoten’ door een mailtje te sturen aan
reuzenvanschoten@gmail.com.

“We krijgen steeds meer
aanzien”
Ondertussen zijn Mie Bol, Den Blekke en Mieke
Potlood gevestigde waarden in Schoten. “Ook
binnen het reuzenlandschap in Vlaanderen krijgen we steeds meer aanzien. Onze volgende
stap is lid worden van de overkoepelende
organisatie Reuzen in Vlaanderen”, vertelt
Hugo. “We merken een echte heropleving van
de reuzentraditie. Dat kan ook wel eens komen
doordat onze reuzen echte feestneuzen zijn.
Overal waar de reuzen komen, is het feest.”
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Het (bijna voltallige) bestuur vlnr: Bavo Maes, Henri
Van Beneden, Martin Van Hulle, Danny Maes, Nora
Augstijns, Hugo Lambrechts, Simone Dörflinger.

[ milieu ]

Zorgeloos speelplezier!
Ook dit jaar kan je weer een speelstraat aanvragen. In een speelstraat kunnen kinderen
tijdens de zomervakantie op woensdag en/
of op vrijdag een halve dag onbezorgd op
straat spelen.

Gezonde lucht in Schoten
De Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO) stuurde vorig jaar negen
vrijwilligers op pad om de luchtkwaliteit in
onze gemeente te onderzoeken. De vrijwilligers
fietsten tussen oktober en december 2017 met
een speciaal meettoestel doorheen Schoten.
VITO analyseerde de resultaten en kwam tot
de vaststelling dat de luchtkwaliteit in onze
gemeente erg goed is. Nergens werden alarmwaarden overschreden en er hoeven nergens
speciale maatregelen te worden getroffen.
Zelfs aan de industriezone van het Albertkanaal
is de lucht relatief zuiver. Enkel op plaatsen
waar gemotoriseerd verkeer moet afremmen
en nadien weer moet optrekken, zoals bijvoorbeeld aan de aansluiting van de Verbertstraat
op het Marktplein, bleek de luchtkwaliteit het
slechtst, maar niet dramatisch. We kunnen
dus opgelucht ademhalen!

Nadarhekken houden de auto’s tegen
en chauffeurs worden met een kleurrijk
speelstraatlogo attent op gemaakt dat ze
moeten omrijden. Vraag nog voor 13 mei
je speelstraat aan via www.schoten.be/
speelstraat.

Praat even met je buren en dien een gezamenlijke aanvraag in. We vragen wel dat je
vooraf in de eigen straat een petitie afneemt
om na te gaan of er wel voldoende draagvlak
is. We streven naar een goedkeuring van 80
procent van de betrokken bewoners. Dit is
ook verplicht in de straten die in het verleden
al speelstraat waren.
Houd er ook rekening mee dat enkele geëngageerde mama’s en/of papa’s tijdens de zomer
de hekken moeten plaatsen en weghalen.

Kinderen kunnen tijdens de zomervakantie zorgeloos een halve dag op straat spelen in speelstraten.

Hou jij onze brandwegen mee proper?
Brandwegen zijn smalle (meestal) onverharde
wegjes achter de tuinen van de woningen. Handig
als je niet met je fiets of boodschappen doorheen
je huis wil stappen, maar in veel gevallen ook een
leuk wegje van huis naar school. Het is echter niet
altijd even duidelijk wie deze brandwegen dient te
onderhouden.
We willen daarom graag een oproep doen aan
alle inwoners die het geluk hebben om aan
zo’n brandweg te wonen. Help ons om deze
brandwegen netjes en toegankelijk te houden!
Als je snoeiwerken uitvoert in je tuin, denk
ook even aan de brandweg. Maai je het gras
in de tuin? Rij ook eens met je grasmachine
doorheen de brandweg. Stockeer geen spullen in de brandwegen en stort er zeker geen
tuin- of ander afval
Op deze manier blijven alle brandwegen proper
en bieden we scholieren en andere passanten

een veilig wandelpaadje naar school of naar
de buurtwinkel.

Muurvegetatie
Muurflora kleurt vaak muren langsheen de
brandwegen. Plantjes als muurvaren, muurleeuwebek met de fijne paarse bloempjes en
steenbreekvaren zijn vaak de enige natuurlijke
flora in een overwegend grijze stadsomgeving.
Ze hebben kleine hechtworteltjes en leven als
het ware letterlijk “van de hemelse dauw”. Laat
ze gerust groeien, ze veroorzaken zeker geen
schade aan de muur.
De gele korstmossen zijn dan weer een indicatie voor goede luchtkwaliteit en zijn zeker
het bekijken waard! Ook zij vormen geen
probleem voor de muur. Veel onderhoud vraagt
een brandweg dus zeker niet! Rij er op tijd
en stond je grasmachine eens door, en snoei
overhangende struiken of planten om een
goede doorgang te verzekeren.
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Muurleeuwebek geeft een vrolijke en kleurrijke
toets aan een brandweg.
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[ varia ]

Werk aan de weg
De komende maanden zullen er op heel
wat plaatsen in de gemeente asfaltherstellingswerken uitgevoerd worden. De
asfalteringswerken zullen niet alleen de
veiligheid, maar ook het rijcomfort aanzien
lijk verhogen. Voor de buurtbewoners zal er
weinig hinder zijn.

De Sint-Maria-ten-Boslei (het deel tussen
Kapellei en Kunstlei) en de Groenendaallei
krijgen een nieuwe laag asfalt, en ook de
Ruusbroecklei en de Hazendreef krijgen een
nieuwe toplaag.
In de Taxanderlei en de Alfons Verdijckstraat
wordt eerst een laag asfalt afgefreesd om
daarna een nieuwe toplaag aan te brengen.
Tijdens de werken zal de hinder voor het

doorstromend verkeer beperkt blijven en zal
er enkel een plaatselijke omleiding voorzien
worden. Ook de hinder voor de bewoners
blijft minimaal. Na de freeswerken kan lokaal verkeer weer worden toegestaan, enkel
tijdens het asfalteren zelf is er geen verkeer
mogelijk. De betrokken bewoners zullen door
de gemeente en de aannemer op de hoogte
worden gehouden over de werkzaamheden
in hun straat.

Sporters in de bloemetjes
De tweejaarlijkse sportlaureatenviering vond op vrijdag 16 maart plaats in CC De Kaekelaar. Sporters, G-sporters
en (G-)sportteams die een eerste, tweede of derde plaats hebben gehaald op een wedstrijd in het jaar 2016 en
2017 konden zich hiervoor inschrijven.
De viering huldigde een 189 Schotense sporters en sportteams met een groots spektakel
waar onder andere een trio live muzikanten,
de meisjes van dansgroep Chara en de gymnasten van Artgym het beste van zichzelf
gaven.
Sportfunctionaris Johan Vijgen praatte de
avond mooi aan elkaar, ondersteund door
een kleurrijke, hippe presentatie die op de
achtergrond getoond werd. De aansluitende
receptie werd voorzien van hapjes en drankjes waarin de gelauwerden en hun entourage
hun gading wel konden vinden. Kortom, een
geslaagde avond.
Proficiat aan alle sporters!

infoschotenMEI
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[ varia ]

Nieuwe kinderopvang in de Heikantstraat
De dienst voor onthaalouders van het OCMW van Schoten organiseert opvang voor kinderen van wie de ouders
werken of die door een andere reden zelf niet voor de opvang van hun kindje kunnen zorgen. Vanaf 1 april vangen
twee bekwame onthaalouders deze kindjes met veel enthousiasme en toewijding op. Er is plaats voor 18 kindjes
in het nieuwe pand voor kinderopvang in de Heikantstraat 141.
er dreigden 14 van de erkende 177 plaatsen
te verdwijnen.

Nieuw pand
“Het OCMW vond begin 2018 een tweede pand
in de Heikantstraat 141 waar Elke Meeus en
Kelly Scheltjens vanaf 1 april 2018 samen de
opvang voor 18 kindjes zullen doen,” vertelt
Lieve Verheyden, diensthoofd Gezinszorg en
kinderopvang.

Elke Meeus en Kelly Scheltjens zullen de opvang verzorgen.

In 2017 zat het OCMW van Schoten even met
de handen in het haar. Drie samenwerkende
onthaalouders in de groepsopvang besloten
om ermee te stoppen . Daardoor had het OCMW
nog maar één groepsopvang samenwerkende
onthaalouders. Tachtig procent bezettingspercentage behalen, zoals opgelegd door Kind
en Gezin, werd een onmogelijke opdracht en

“Deze jonge onthaalouders werkten voordien
in een kinderdagverblijf als kinderbegeleider,
maar wilden eigenlijk zelf een kinderopvang
organiseren. Deze droom kunnen ze nu via de
dienst van onthaalouders van het Schotense
OCMW realiseren.”
Als men spreekt over gezinsopvang dan
gebeurt deze bij de onthaalouders thuis. Een
onthaalouder kan deze opvang alleen of samen
met een andere onthaalouder organiseren. Als
samenwerkende onthaalouders groepsopvang
heb je twee opties, namelijk kiezen om maxi-

Eet smakelijk, Schoten!
Een twintigtal controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (FAVV) hielden van 14 maart tot 21 maart een grootschalige
controle in onze gemeente. Slechts voor negen zaken in onze gemeente werd
een proces-verbaal opgesteld.
Het FAVV kiest jaarlijks op willekeurige basis
twee gemeentes per provincie uit voor een
algemene controle. In de provincie Antwerpen
waren dit jaar Borgerhout en Schoten aan
de beurt.

De controleurs bezochten bij ons maar liefst
110 horecazaken en 121 zaken uit de distributiesector. Distributeurs zijn bijvoorbeeld
slagers, bakkers en groothandelszaken. In
Borgerhout ging het om 120 horecazaken
en 104 distributeurs.
De controleurs stelden 65 pv’s op voor
inbreuken op het vlak van temperaturen en
van hygiëne, waarvan slechts negen voor
zaken in onze gemeente. 163 Zaken kregen
een waarschuwing, bijvoorbeeld voor het
ontbreken van allergeneninformatie.

Je kan met een gerust hart tafelen in onze gemeente.

maal acht kindjes tegelijkertijd op te vangen
en dus ‘gezinsopvang’ te blijven of kiezen
om maximaal achttien kindjes tegelijkertijd
op te vangen.
We zijn als lokaal bestuur steeds op zoek
naar nieuwe onthaalouders en ijveren altijd
voor kwaliteitsvolle en betaalbare opvang.
De ouders betalen volgens hun inkomens
en alle administratie wordt geregeld via de
twee dienstverantwoordelijken van de dienst
voor onthaalouders.

www.ikwordonthaalouder.be
Dienst voor Onthaalouders 03 680 06 13,
03 680 06 14 en 03 680 14 34

Animatiefilm
‘Jacht’
2x in de prijzen
Jacht, een film van het atelier animatiefilm
van de academie beeld filiaal Schoten, werd
winnaar van de JEF makers MAXI 2018.

Op zondag 11 februari waren de nieuwe creaties van jonge filmmakers te bewonderen op
het grote scherm tijdens de JEF makersdag
op het JEF festival (Jeugdfilmfestival). De
jury had de moeilijke taak om een selectie te
maken uit meer dan 130 inzendingen. ‘Jacht’
kwam dus als mooie winnaar uit de bus. Op
zaterdag 3 maart werd Jacht ook winnaar
van de publieksprijs op ‘Kort geknipt’ 2018.
De film is een prachtige samenwerking tussen de leerlingen van de klas animatiefilm
(leerkracht Bert Van Schoor) die de film
maakten en leerlingen van de klas compositie (leerkracht Bram Van Camp) die de
muziek bij de film schreven.

Van de 163 waren er 80 in Schoten die zo’n
waarschuwing kregen. De zaken worden de
komende maanden opgevolgd. Kortom, we
kunnen met een gerust hart ons buikje rond
eten in onze gemeente!
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[ academies ]

Ontdek je talent!

Lodewijk
de koningspinguïn

Inschrijvingen Academie ’18-‘19

EEN MUZIKAAL VERHAAL VAN EN MET

Dimitri Leue > DO 17 mei

Proeflessen muziek/woord/dans
Tijdens de maand juni kan je gratis vakken uitproberen. Schrijf je in via www.
academieschoten.be om jouw plaats te reserveren. Je maakt kennis met de
docent en toetst af waar je interesses liggen.

> TRY OUT

TELKENS OM 19U00

ZA 19 mei

OM 13U30 EN OM 16U00

ILLUSTRATIE: SABIEN CLEMENT / TEKST: DIMITRI LEUE / V.U.: LISBETH WOLFS, JOZEF VAN CRAENSTRAAT 4, 2900 SCHOTEN, T 03 685 02 56

Kunstenaars bestaan in alle kleuren en maten. Ze goochelen met woorden,
betoveren je met muziek, brengen je tot dansen of verbluffen je met de kracht
van beeld. De gemeentelijke Academie helpt het talent in elke artiest te ontwik
kelen. Ook dat van jou! Kom een proefles volgen, stel je programma samen en
schrijf je in!

VR 18 mei

GINSTE
NE VANDE
EN STÉPHA
MERTENS
WALTER
T SCHOTEN
BOUTREUR,
CULTUURDIENS
IN
EN
UM
JAM
ENTR
BEN
UUR, CULTUURC
MUZIEK:
, CULTUURK
TEN
WOORD DANS
10, 2900 SCHO
TEN MUZIEK
DULSTRAAT
ACADEMIE SCHO
HOTEN.BE
R SINT-COR
KING MET:
DE KAEKELAA
REN: WWW.CCSC
IN SAMENWER
PLAATS: CC
INFO/RESERVE
F 5 EURO >
VANA
ETS:
TICK

GEMEENTELIJKE ACADEMIE SCHOTEN
MUZIEK WOORD DANS
AFF-Koningspinguin-VoorstellingMei-A2.indd 1

19/02/18 13:03

Ontdek welke kunstkriebel bij je past door naar
onze voorstelling Lodewijk de Koningspinguïn
(17-18-19 mei) te komen kijken!

Inschrijvingsmomenten
• vrijdag 15 juni t.e.m. vrijdag 29 juni
• dinsdag 28 t.e.m. donderdag 30 augustus
• zaterdag 1 t.e.m. zaterdag 29 september
Op weekdagen van 15.00 uur tot 20.00 uur
Op zaterdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur
Breng je elektronische identiteitskaart mee.

Inschrijvingstarieven

Leer je graag een instrument spelen,
neem dan muzieklessen.

Zwier je benen los met de danslessen.

Les volgen aan de Academies kan aan democratische prijzen. Voor bepaalde doelgroepen
zijn reducties mogelijk. Als je verschillende domeinen combineert, geniet je ook een korting.
Houders van een Schotense Vrijetijdspas zijn
verzekerd van een tegemoetkoming.
De verschillende opleidingen en tarieven zijn
bij de start van de inschrijvingen te raadplegen op de website of worden je op eenvoudig
verzoek toegestuurd.

Meer info?
Vanaf 1 juni vind je alle informatie op onze
website. Zo heb je alle kaarten in handen om
jouw muzisch traject uit te stippelen.
Academie Muziek Woord Dans
Jozef Van Craenstraat 4, 2900 Schoten
(03) 685 02 56
academie@schoten.be
www.academieschoten.be
www.facebook.com/academieschoten

Tover met woorden tijdens de lessen woordkunst.

infoschotenMEI

Misschien is 'beeldende kunst' jouw ding.

18

6 6
6

Academie Beeldende Kunsten
Vordensteinstraat 47, 2900 Schoten
(03) 685 03 00
https://www.schoten.be/abk

[ cultuur ]

Dimitri Leue, vader van
‘Lodewijk de Koningspinguïn’
De Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans gaat dit jaar de sa
menwerking aan met Dimitri Leue; een grote naam uit het culturele landschap.
Onze redactie kon hem strikken voor een gesprek.
Afgelopen zomer herschreef Dimitri zijn
monoloog ‘Lodewijk, de koningspinguïn’ tot
een voorstelling voor negen hoofdrollen. De
componisten van Academie Schoten (Walter
Mertens en Stéphane Vande Ginste) gingen
aan de slag om de muziek van Schotenaar
Benjamin Boutreur te herwerken voor een
aangepaste muzikale bezetting, en na heel wat
brainstormsessies groeide het plan om ook CC
Schoten, Cultuurkuur en de basisscholen te
betrekken bij dit artistieke project.
Dimitri ervaarde de samenwerking als zeer
aangenaam. “De docenten van de academie
zijn bijzonder betrokken, gedreven en geduldig.
Ik geloof er echt in dat dit een bijzonder fijne
voorstelling zal worden. Tot nu toe klinkt het
wonderbaarlijk en ziet het er echt goed uit!”

Twijfelen mag
“Dit verhaal zal door velen herkend worden als
het passieverhaal, oftewel dat van Jezus Christus zelve”, zegt Leue. “Het Nieuwe Evangelie

draait rond geloof. Geloof dat je kan genezen
en je zal genezen. Bij Lodewijk draait het
rond twijfel. Als je denkt dat je iets niet kan,
twijfel daar dan aan. Misschien kan je het niet,
maar misschien kan je het wél. Het maakt van
twijfel een positieve kracht. Twijfel wordt altijd
als negatief ervaren. Dat wou ik tegenspreken
met dit verhaal.”
Dimitri kaart wel vaker een thematiek aan in
zijn werk. “De thematiek die al in het levensverhaal van Jezus zit, zindert hier uiteraard
ook door. Namelijk de kracht van de massa en
het gevaar van manipulatie, volksverlakkerij
en populisme.”

“Het verhaal maakt van twijfelen
een positieve kracht”
Lodewijk de koningspinguïn is een eeuwige
twijfelaar. Zeg maar een beetje een vreemde
eend in de bijt. Maar zich vergelijken met het
personage doet Dimitri niet, en met pinguïns
heeft hij ook niets. “Ik zou heel graag een maki

zijn. Dat zijn mooie diertjes. En ik heb ze eens
mogen voederen in de Zoo van Antwerpen. Ze
komen superschattig en voorzichtig uit je hand
eten”, vertelt hij enthousiast. “Dan zijn pinguïns
toch gulziger en onbeholpener.”

Gezelschapsdier
“Maar als ik dan toch mag kiezen voor een
dier, dan graag een vliegend dier. Of een libelle.
Die leeft eerst onder water en dan in de lucht.
Dat zijn dan twee levenswijzen die ik nog niet
ken. Maar qua karaktereigenschappen ben ik
een gezelschapsdier.” Hij knipoogt en voegt
daaraan toe: “En liefst eentje met veel lawaai!”
Dimitri laten kiezen tussen auteur, regisseur of
acteur zijn, dat blijkt toch geen gemakkelijke
opdracht. “Nu twijfel ik! Misschien auteur. Of
nee, misschien acteur. Ik weet het niet. Misschien auteur of misschien ook niet. Ja, ja, ik
denk acteur! Of nee toch niet”, lacht hij. Schuilt
er dan toch een beetje Lodewijk in Dimitri?
Benieuwd? Kom dan kijken naar de
voorstellingen op 18 en 19 mei 2018!
Verhinderd op beide data? Kom dan naar
de try-out op 17 mei 2018.
Voor info en tickets kan je terecht op
www.ccschoten.be

Dimitri Leue (screenshot YouTube)
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[ opvoeding + cultuur ]

Week van de Opvoeding:

Opvoeden is samenspel
Het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO) organiseert een week
boordevol activiteiten rond opvoeden en ouderschap. De Week van de Opvoeding
vindt plaats van 16 tot 23 mei. Met het jaarthema ‘opvoeden is samenspel’ wil
EXPOO kinderen warm maken om niet naast elkaar, maar met elkaar te leven.
Ontdek hieronder de inspirerende activiteiten in Schoten.

Dodehoekactie
Hoe goed een vrachtwagenbestuurder ook
oplet, de kans dat hij een fietser over het
hoofd ziet, blijft bestaan. Daarom krijgen
Schotense basisscholen de kans om deel te
nemen aan een dodehoekdemonstratie voor
het zesde leerjaar.

Gezinsontbijt
De Gezinsbond organiseert een reuzegezellig
gezinsontbijt in het park van Schoten. Je brengt
je eigen zitje, dekentje, bestek en beker mee

en kiest vervolgens uit een heerlijk uitgebreid
buffet. Tijdens het ontbijt kan je deelnemen
aan gratis activiteiten. Of breng een bezoekje
aan het pop-up Mama Café en maak kennis
met dit borstvoedingsinitiatief.
Zondag 20 mei, 9.00 – 11.30 u
Park van Schoten
Inschrijven door ten laatste op 10 mei te
betalen op de rekening van de Gezinsbond:
BE55 4163 2246 2144.
Kostprijs leden Gezinsbond: 5 euro of maximaal 24 euro per gezin op hetzelfde adres
Kostprijs voor niet-leden: 7,5 euro per persoon
Meer info via leen.chabot@telenet.be

Vorming ‘babygebaren’
Nog voordat baby’s kunnen praten, begrijpen
ze al heel wat woorden. Bovendien gebruiken
ze zelf ‘babygebaren’ waarmee ze tonen wat
ze nodig hebben, wat ze zien en wat er in
hen omgaat.
Tijdens deze vorming leer je hoe de ‘babygebaren’ in de praktijk werken. Je oefent ook
een aantal gebaren, zodat je zelf aan de slag
kan gaan.
Donderdag 17 mei, 20.00 - 22.00 u
Kinderdagverblijf Het Vlindertje
Gasketelplein 2, 2900 Schoten
Inschrijven via leen.chabot@telenet.be

Infosessie
zindelijkheid
Op 22 mei sluiten we de Week van de Opvoeding af met een infosessie over zindelijkheidstraining. Deze vorming is er voor alle ouders
met instappers in een van de kleuterscholen
in Schoten.
Dinsdag 22 mei 2018, 20.00 - 22.00 u
Burgemeester Marnixschool
Amerlolaan 53, 2900 Schoten
Inschrijven via huisvanhetkind@schoten.be

Cultuur opsnuiven in 2018
De cultuurbrochure met de voorstelling van het nieuwe seizoen
valt begin juni in je brievenbus. Je kan de brochure dan ook
ophalen aan de vrijetijdsbalie of het volledige programma online
bekijken. Voor wie benieuwd is, lichten we alvast een tipje van
de sluier!
Ook volgend seizoen verwelkomen we
opnieuw enkele oude bekenden zoals het
Antwerpse FroeFroe, de heerlijke Dimitri Leue,
Kapitein Winokio, de stappers van Theater
Stap, De Roovers en Jackobond.
Maar we blijven niet bij oude bekenden, we
verwachten ook minder bekende gezichten in
Schoten: Theater Zuidpool, De Kopergietery,
Gwen Cresens en Boris Van Severen & Jonas
Vermeulen.
Voor de allerkleinsten onder ons hebben we
enkele prachtige voorstellingen in de aanbieding van ondere andere Tout Petit, 4Hoog en
Anna’s Steen! Naar goede gewoonte staan er
ook enkele muzikale kleppers op het menu,
van Wim Opbrouck tot The Clement Peerens
Explosition.
Het gezinsontbijt is altijd een gezellig samenzijn in het park.

infoschotenMEI

Naast de gekendere artiesten reserveren we
steeds ook enkele plekjes om nieuwe parel-
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tjes te ontdekken: een concert van Sarah Ferri,
illusionisme en magie door Tim Oelbrandts en
een ijzersterke dansvoorstelling van Tuning
People & hetpaleis. De beklijvende monoloog
‘Heimwee naar Tirgu Mures’ van Villanella en
Hanneke Paauwe en ‘Don Juan’ van De schone
compagnie zijn enkele speciallekes waar we
erg trots op zijn!

Nieuw talent krijgt een plaats
En dat is lang nog niet alles. Hou www.ccschoten.be zeker in de gaten. Zo blijf je op
de hoogte van de start van de ticketverkoop
én van het nieuwe programma. Alle informatie
komt tijdig online. Ook in de seizoensbrochure
en via de gemeentelijke kanalen zal je alle
informatie vinden.
Cultuurcentrum Schoten, 03 680 23 40,
cultuurcentrum@schoten.be,
www.ccschoten.be

[ cultuur ]

De triomferende Christus verdwijnt
voor eventjes
‘De triomferende Christus die aan zijn
moeder verschijnt’, een religieus werk uit
1644 dat in de Sint-Cordulakerk hangt, wordt
gerestaureerd. Restaurateur van dienst is
Griet Blanckaert, die als Schotenaar met
haar atelier op het Sint-Cordulaplein en
jarenlange expertise de ideale kandidaat is.
“Ik ben fier om hier als Schotenaar aan te
mogen werken!”
Het werk is een van de belangrijkste pronkstukken in onze gemeente. Recent werd er
door het gemeentebestuur, op advies van
heemkring Scot, beslist om het werk te laten
restaureren. Griet Blanckaert, lector aan de Universiteit Antwerpen en zaakvoerder bij Rocockx
Restoration, zal het schilderij onder handen
nemen. En dat is geen sinecure: “Een eerste
stap is natuurlijk het werk heel aandachtig te
bekijken. Waar zijn er verfopstuwingen? Waar
is de vernis verdonkerd of verkleurd? Is het
doek nog in goede staat? En de lijst?”
‘De triomferende Christus die aan zijn moeder
verschijnt’ is al meerdere keren geretoucheerd,
maar zal nu een grondige restauratie krijgen.
“Eerst zal ik de verfopstuwingen fixeren: dat
zijn plekjes verf die naar boven zijn gekomen
en die ik door te fixeren terug vast zet, zodat ze
er niet afvallen. Het vernis van dit schilderij is
sterk vergeeld en verdonkerd. Deze vernislaag
zal ik dus heel voorzichtig verwijderen. Daarna
zal ik de oudere retouches afnemen.” Dan volgt

De triomferende Christus die aan zijn moeder verschijnt. © Eddy De Vogel – Beeldbank Schoten

er weer een nieuwe laag vernis en wordt ook
de lijst gereinigd. Het is vanzelfsprekend dat
zo’n restauratie erg veel geduld en aandacht
vraagt. “Je kan geen dagen aan een stuk
doorwerken aan één stuk”, legt Griet uit. “Je
moet rekening houden met de droogtijden van
de verven en de vernissen. Je moet ook af en
toe wisselen van werk zodat je steeds met
hernieuwde focus kan beginnen.”

Iconografie
‘De triomferende Christus die aan zijn moeder
verschijnt’ is een schilderij op doek dat dateert
uit 1644. Het werk wordt toegeschreven aan
de Antwerpse Gerard Seghers, maar daar wil
Griet eerst nog onderzoek naar voeren. “Het

kunstwerk toont inderdaad grote gelijkenissen met ander werk van Seghers. Ik hoop een
signatuur te kunnen vinden op het schilderij,
zodat we het met zekerheid kunnen zeggen”.
Het schilderij is maar liefst 248 centimeter
breed en 168 centimeter hoog. Het is, zoals de
naam doet vermoeden, een religieuze scène
die wordt afgebeeld. “Christus verscheen na
zijn overlijden nog een paar keer op aarde,
voordat hij met Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
definitief naar de hemel vertrok. Hier zie je dus
Christus die bij zijn moeder verschijnt. Andere
figuren op het doek zijn Koning David, Adam en
Eva, enkele engelen, Mozes en de profeten.”
Het schilderij zou over een drietal maanden
klaar zal zijn.

Wie is Griet?
Griet Blanckaert is al van kleins af aan
met kunst bezig. “Het artistieke zit in mijn
bloed,” zegt ze.
Dertig jaar geleden startte ze na haar studies als zelfstandig restaurateur. Ondertussen is haar zaak ‘Rocockx restoration’ een
gevestigde waarde in de restauratiewereld,
zo restaureerde ze al drie werken van Rubens, en heeft ze een fulltime medewerkster in dienst.
Sinds 2014 is ze ook aan de slag als lector
bij de Universteit Antwerpen, bij het Labo
Schilderkunst van het departement Erfgoed.

Griet Blanckaert terwijl ze een van de schilderijen van haar privécollectie restaureert.
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[ instagram ]

sharrismeeusen

Scheldeprijs olé olé
#lexielove #bestesupporter #fanclub #scheldeprijs
#schoten

natalie 7727

veerledeparcq

mj.photography.belgium

jessyvanderwerff

Supporters
#scheldeprijs #schoten @fietsenwalterleten

Mijn eerste #Scheldeprijs
#SP18 #Schoten #ikzenvanSchoten
#whatsyoursuperpower

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 vol
gende keer? Deel dan je beste foto’s
via # schoten!

sylversterdphotography

“Baloji”
#baloji #jeugdhuiskaddish #tryout #tryouts
#schoten #antwerpen #belgiumhiphop

infoschotenMEI

So, spring is at the front door but yesterday
winter decided to give it one more try!
#schoten #gemeenteschoten #kasteel #castle
#winterwonderland #winter #frozen

Braembibliotheek Schoten - Architect: Renaat Braem
#architectuur #renaatbraem #schoten #restauratie
#antwerpen

may.bravo

joyce.ibens

Good afternoon Schoten!
#doggytime #Schoten #colddays #happy
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Home sweet home
#maggie #mydog #flanders #schoten #schotenhof
#walking #spring #weekendvibes

[ instagram ]

domus_cafe_schoten

mickey_van_staeyen

autum_kamra

bjornsarrazijn

sportdienstschoten

schotenleeft

Thank you for joining us at the annual “Scheldeprijs”
#domuscafe #schoten #antwerpen #scheldeprijs
#bier #meerbier #veelbier #bestteam #bruur
#bruursforlife

morning swim
#schoten #morning #nature #photography
#photooftheday #cockerspaniel #fog

Bedankt aan de vele supporters in de Scheldeprijs.
Spijtig genoeg kon ik niet voor een mooie uitslag
zorgen door de disqualificatie. Nu wat rust en
terug opbouwen voor de rest van het seizoen.
#scheldeprijs #schoten #bestesupporters

Dankjewel zwemschool Schoten voor de organisatie
van de interscholen zwemwedstrijd!
#zwemschoolschoten #sportoase
#sportoaseelshout #interscholen
#sportersbelevenmeer #schoten

... #schoten

Schotenaars = bruggenbouwers! We hebben dan ook
zowel het #Albertkanaal als het #KempischKanaal
te over-bruggen in onze gemeente.
#Schoten #SchotenCity #2900
#provincieantwerpen #Antwerpen

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier (Cyclus Print) met vegetale inkten.
Verantwoordelijk uitgever is het college van burgemeester en schepenen.
Redactie: Kelly Coucheir, Laura Delandsheer, Siebe
Nicolaï en Dominiek Diliën.
Opmaak: www.x-oc.com.
Aan dit nummer werkten ook mee: Sarah Moë, Wouter
Peeters en fotograaf Paul de Groot.

chris61s

To be kind is more important than to be right
#boedhisme #meditatie #Schoten #tempel

j.brems

#spring #comingsoon #schoten #vaart #kanaal
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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 juni. Raadpleeg voor
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in
de Bode van Schoten en www.schoten.be.

infoschotenMEI

[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda
Donderdag 3 mei
Dinsdag 8 mei
Woensdag 9 mei
Zondag 13 mei
Donderdag 17 mei
Vrijdag 18 mei
Zaterdag 19 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 24 mei
Vrijdag 25 mei
Zaterdag 26 mei
Zondag 27 mei
Woensdag 20 juni

20u
De Kaekelaar
Meneer Linh (12+)
Jongerentheater door Theater Tieret
10u & 14u	Op locatie
Frietwandeling 	Uitstap
uitverkocht
20u
De Kaekelaar
L’étude, nu slaat de chaos toe
Theater door Sien Eggers, Sofie Palmers & Jessa Wildemeersch
10u & 11u30 De Kaekelaar
In de wolken (1+)
Kindertheater door Sprookjes enzo
uitverkocht
19u
De Kaekelaar
Lodewijk, de koningspinguïn (8+) try-out Muziektheater door Dimitri Leue, GAMWD, CC Schoten & Cultuurdienst Schoten
19u
De Kaekelaar
Lodewijk, de koningspinguïn (8+)
Muziektheater door Dimitri Leue, GAMWD, CC Schoten & Cultuurdienst Schoten
13u30 & 16u De Kaekelaar
Lodewijk, de koningspinguïn (8+)
muziektheater Door Dimitri Leue, GAMWD, CC Schoten & Cultuurdienst Schoten
20u	Op locatie (Kapellen) Fidelis Fortibus (12+)
Theater door Circus Ronaldo
uitverkocht
20u	Op locatie (Kapellen) Fidelis Fortibus (12+)
Theater door Circus Ronaldo
20u	Op locatie (Kapellen) Fidelis Fortibus (12+)
Theater door Circus Ronaldo
laatste tickets
20u	Op locatie (Kapellen) Fidelis Fortibus (12+)
Theater door Circus Ronaldo
uitverkocht
20u	Op locatie (Kapellen) Fidelis Fortibus (12+)
Theater door Circus Ronaldo
19u
Start ticketverkoop seizoen 2018 - 2019
FOTO: © Benny De Grove

