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Maandactiviteiten 

ALLE ACTIVITEITEN  

ZIJN STEEDS TOEGANKELIJK  

VOOR IEDEREEN WIE ZIN HEEFT. 
 

WAAR HET DOORGAAT,  

ZIE JE AAN HET ICOON ONDER DE DATUM. 
 

ALLE PRAKTISCHE INFO  

VIND JE ONDER HET ICOON. 
 

TOT ZIENS  

IN ÉÉN VAN ONZE DIENSTENCENTRA !!! 

 FIETSEN 

VRIJDAG 

7/04 

VRIJDAG 

14/04 

WOENSDAG 

19/04 

WOENSDAG 

26/04 

HET ZOMERSEIZOEN IS GESTART !           

WE GAAN TERUG WEKELIJKS FIETSEN. 

 

 

      MEER INFO  

  BIJ ‘WOENSDAG’ 

 

 



MAANDAG 

3/04 

VOORDRACHT : 

TOELICHTING PROJECT 

‘HALT2 DIABETES’ 

 
 

  

 

 
 

14u  

P3 P4 

€ 2.5, 

 koffie incl. 

Inschrijven : 

           1 
 

 

 

 

 

Het voorjaar 2023  

staat volledig in het teken  

van ‘Preventie diabetes type 2’. 

Gepensioneerd huisarts Guy Embrechts licht 

samen met Laura Kerkhofs het project toe. 

De sensibiliseringscampagne, 

de Findrisc-test en screening van 45+ers, 

de begeleidende sessies voeding en    

beweging op verwijzing, 

 

 

 

 

 

Meer info vind je verder in                        

deze ‘Kom eens buurten’. 

Of op de infobladen in het LDC. 

Of via laura.kerkhofs@schoten.be               

of 03/680.32.54 

 

DINSDAG 

4/04 

 

 

 
 

 

14u  

Poly 1 

€ 2.5, 

 koffie incl. 

Inschrijven : 

      1 

mailto:laura.kerkhofs@schoten.be


DINSDAG 

4/04 

VOORDRACHT : RESTAURATIE         

TOREN ST.CORDULAKERK 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

14u  

P3 P4 

€ 2.5, 

koffie incl. 

Inschrijven : 

    1 

 

 

 

Guido Van Leemputten, gepassioneerd vrij-

williger bij de heemkundige kring Scott, ver-

telt ons aan de hand van vele mooie foto’s 

over de restauratie van de kerktoren.  

De kerktoren van de St.Cordulakerk dateert 

van 1874 en was dringend aan restauratie 

toe. Vermits de kerk en de omgeving be-

schermd zijn, kon de gemeente rekenen op 

financiële steun van de regering. In 2014 

startte men dan met de restauratie. Omdat 

het eigenlijke werk van de restauratie ver-

borgen zat achter beschermende doeken en 

de stelling verboden terrein was voor bezoe-

kers, zag men van het vele werd bijna niets. 

De fotografen van de heemkundige kring  

SCOT kregen echter de  

toelating om foto’s te  

maken zodat wij u een  

goed overzicht kunnen  

geven van wat achter  

de doeken allemaal is  

uitgevoerd en waarom  

sommige zaken zo  

lang geduurd hebben.  

Aan de hand van  

filmbeelden kan men  

zelfs de klokken  

‘zien luiden’.  

 

Tot dan! 



WOENSDAG 

5/04 
BOODSCHAPPENTAXI 

 

MEER INFO OP DE LAATSTE PAGINA  

  VAN ‘DIENSTVERLENING’ 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 

5/04 
                BINGO 

 

 

 

 

MEER  

INFO  

BIJ  

‘WOENSDAG’ 

 

 

 



DONDERDAG 

6/04 
ADVIESMOMENT 

  



DINSDAG 

11/04 
BEZOEK ST. CORDULAKERK 

 
 

 

  

 

LDC Cogelshof 

13u30 

LDC ‘t Dorp 

13u40    

St.Cordula  14u 

Gratis 

Inschrijven : 

          1 

 

Chris Cleeren, een boeiende verteller met 

een heel ruime kennis over onderwerpen    

allerhande, verdiepte zich ook in de              

geschiedenis van de St.-Cordulakerk.  

Hij neemt ons mee en trekt onze aandacht 

naar de architectuur en de waardevolle ele-

menten in het interieur. Hij zal ons antwoor-

den op vragen als ‘Wanneer werd de kerk  

gebouwd?’ of ‘Heeft de kerk altijd tot het bis-

dom Antwerpen behoort?’ of ‘Wat betekenen 

die iconen?’ … Kortom, je hoeft zeker niet 

wekelijks de eucharistieviering bij te wonen 

om een meer dan interessante middag te be-

leven. 

De Sint-Cordulakerk stamt oorspronkelijk uit de 12de  eeuw. Ze 
werd gebouwd na de vernieling van twee vroegere kerkjes uit 
de7de en de 12de  eeuw. Het kerkgebouw in zijn huidige staat 
is de resultante van diverse constructies en restauraties. De 
fundamenten zijn gedeeltelijk romaans. Van de gotische kerk 
zijn nog heel wat onderdelen, vooral in het hoogkoor en de 
dwarsbeuk, bewaard. 
Sint-Cordula is altijd de hoofdkerk van Schoten geweest. Oor-
spronkelijk ressorteerde de parochie onder het bisdom Kame-
rijk en was ze afhankelijk van het aartsdiakonaat van Antwer-
pen. Toen in 1559 het bisdom Antwerpen werd opgericht ging 
Schoten daartoe behoren in de dekenij Lier.  
In 1803 schafte Napoleon dit bisdom af en de parochie ging 
dan over naar het aartsbisdom Mechelen- Brussel, eerst dekenij 
Ekeren dan Deurne. In 1962 werd het bisdom Antwerpen weer 
opgericht en in 1969 werd Schoten zelf een dekenij.  
Het gebouw zelf is niet van een opmerkelijke architectuur. Het 
interieur zelf bevat wel heel wat waardevolle elementen. Het is 
hoe dan ook interessant om er een aandachtig bezoek aan te 
brengen. Men leert er veel over de iconografie van het christen-
dom, met name van de Katholieke Kerk. 



WOENSDAG 

12/04 
VRAGEN STAAT VRIJ  

 
  

 

 

 

 

 

 

STANLEY MEETS FRIENDS 

Een muzikaal animatieprogramma 

voor iedereen die wil meezingen, 

dansen of plezier maken. Een       

namiddag gepresenteerd door 

Stanley Matthews met  optreden 

van  een bevriend artiest.              

Deze artiest staat al jaren op de 

planken, en is zeer geliefd. 

WOENSDAG 12 april 2023 

Van 14u tot 16u30  

Cafetaria LDC Cogelshof 

Patrick de Deken 

Deelname in de onkosten : 4 euro 

Inschrijven aanbevolen maar niet verplicht.  

IEDEREEN WELKOM !   KOM ERBIJ EN DANS 



WOENSDAG 

12/04 

      

    

  

 

 

 
MEER INFO BIJ ‘WOENSDAG’ 

DONDERDAG 

13/04 
PACOSCH  PARKINSONPRAATCAFÉ 

 
 

  

 

 
 

14u  

Poly 1 

Gratis 

Inschrijven : 

victor.meyvis 

@gmail.com 

0475 61 98 56  

ray.thilemans 

@parkinsonliga.be 

0475 42 52 29 

Pacosch 

@parkinsonliga.be 

 

We gaan het deze keer hebben over  
Logopedie en wat die voor parkinsonpatiën-
ten kan betekenen. We hebben een expert 
ter zake bereid gevonden ons daarover te 
onderhouden in de persoon van Sofie Van 

Mol - Logopedist in Klina Brasschaat.  

Het wordt weer een leerrijke namiddag! 

Alle parkinsonpatiënten en hun begeleider 
zijn opnieuw van harte welkom! 

Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:victor.meyvis@gmail.com
mailto:victor.meyvis@gmail.com
mailto:ray.thilemans@parkinsonliga.be
mailto:ray.thilemans@parkinsonliga.be
mailto:Pacosch@parkinsonliga.be
mailto:Pacosch@parkinsonliga.be


MAANDAG 

17/04 

VOORDRACHT : 

WETENSWAARDIGHEDEN           

OVER KANKER 

 
 

  

 

 
 

14u  

P3 P4 

€ 2.5, 

 koffie incl. 

Inschrijven : 

           1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gepensioneerd huisarts, Guy Embrechts, 

brengt deze maand een voordracht omtrent 

een onderwerp dat bij heel wat mensen ge-

paard gaat met angst, pijn, verdriet, af-

scheid, ... 

Kanker , zeer terecht gevreesd !  

Bekend,  

maar er valt nog veel nieuws  

over te vertellen ! 

 

WOENSDAG 

19/04 

 

 

 
 

 

14u  

Poly 1 

€ 2.5, 

 koffie incl. 

Inschrijven : 

      1 



DINSDAG 

18/04 

LUDIEK TONEELSTUK : 

‘DOKTER, IK BEWEEG WEER’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14u30  

Cafetaria 

€ 5, 

drankje en  

versnapering 

inbegrepen 

Inschrijven :  

           1 

Vóór 17/4 

Gereserveerde 

plaatsen !!!          

Dus zit je graag     

samen, schrijf je 

dan samen in !!! 

 

Plezier verzekerd! 

Schrijf je snel in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info over  

 

 

verder in deze ‘Kom eens buurten’ 



WOENSDAG 

19/04 
BLOEMSCHIKKEN 

 
 

  

 

 
 

14u  

P3/P4 

Inschrijven :  

bij Gina  

0495 26 02 78 

Elke 3de woensdag van de maand staan  

Gina en Marie-Lou klaar om samen met  

jullie de knepen van het bloemschikken  

onder de knie te krijgen.  

Iedereen  

Kan nadien  

naar huis  

met een  

mooi zelf- 

gemaakt  

bloemstuk.  

En wat heel  

makkelijk is:  

voor  alles  

wordt  

gezorgd! 

Tot dan! 

 

WOENSDAG 

19/04 
BOODSCHAPPENTAXI 

 

    MEER INFO OP DE  

  LAATSTE PAGINA VAN  

  ‘DIENSTVERLENING’ 



 

DONDERDAG 

20/04 

VOORDRACHT : RESTAURATIE         

TOREN ST.CORDULAKERK 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

14u  

Poly 1 

€ 2.5, 

koffie incl. 

Inschrijven : 

    1 

 

 

 

Guido Van Leemputten, gepassioneerd vrij-

williger bij de heemkundige kring Scott, ver-

telt ons aan de hand van vele mooie foto’s 

over de restauratie van de kerktoren.  

De kerktoren van de St.Cordulakerk dateert 

van 1874 en was dringend aan restauratie 

toe. Vermits de kerk en de omgeving be-

schermd zijn, kon de gemeente rekenen op 

financiële steun van de regering. In 2014 

startte men dan met de restauratie. Omdat 

het eigenlijke werk van de restauratie ver-

borgen zat achter beschermende doeken en 

de stelling verboden terrein was voor bezoe-

kers, zag men van het vele werd bijna niets. 

De fotografen van de heemkundige kring  

SCOT kregen echter de  

toelating om foto’s te  

maken zodat wij u een  

goed overzicht kunnen  

geven van wat achter  

de doeken allemaal is  

uitgevoerd en waarom  

sommige zaken zo  

lang geduurd hebben.  

Aan de hand van  

filmbeelden kan men  

zelfs de klokken  

‘zien luiden’.  

 

Tot dan! 



DONDERDAG 

20/04 
ADVIESMOMENT 

  



MAANDAG 

24/04 
BOODSCHAPPENTAXI 

 

    MEER INFO OP DE  

  LAATSTE PAGINA VAN  

  ‘DIENSTVERLENING’    

DINSDAG 

25/04 

UITSTAP : 

GUNFIREMUSEUM BRASSCHAAT 

 

9u30      

 

 

 

9u45  

 

Gegidst bezoek 

€ 8 

Inschrijven : 

         ‘Gunfire’ 
 

Vóór  18/04 

De ‘site Gunfire Brasschaat’ bestaat uit een 

rijke collectie voertuigen en materiaal, al dan 

niet gepantserd, waarvan het merendeel in 

gebruik was bij de Belgische strijdkrachten in 

Duitsland. Daarnaast is er eveneens een 

unieke collectie Belgische uniformen te be-

wonderen. Naast de drie expositiehallen be-

schikt het ook over eigen herstel -en restau-

ratieplaatsen én een uitgebreide militaire 

technische en historische bibliotheek. 

Na ons bezoek aldaar eten we een kleinig-

heidje in Perron Noord; bestellen bij inschrij-

ving! 

Dán hopen we op goed weer zodat we een 

wandeling in de omgeving kunnen maken. 

 

 

 

 

 

 



WOENSDAG 

26/04 
WORKSHOP DLIMME ENERGIE 

  



WOENSDAG 

26/04 
           BINGO 

 

      

 MEER INFO BIJ  

      ‘WOENSDAG’ 

 

 

WOENSDAG 

26/04 
JUWELEN VICTORIA 

 

 

 

 
11u—14u 

 

DONDERDAG 

27/04 
THEMAMAALTIJD : CHINA 

 

 

 

 

12u  

RESTAURANT 

€ 7 

Inschrijven : 

aan de kassa, 
vraag je inschrij-

vingsbewijs! 

Deze maand worden we verwend    

met een  Chinese maaltijd. 

      
     Noodlesoep   
   met koriander 
    Krokante kip  
met zoet-zure saus  
 en Nasi –goreng  
   Lychee dessert  



DONDERDAG 

27/04 
VOORDRACHT :   VALPREVENTIE 

 
 

  

 

 

 

14u  

P3 P4 

€ 2.5, 

 koffie incl. 

Inschrijven : 

           1 
 

 

Dit jaar staat de 

Week van de  

Valpreventie   

in het teken van  

‘het belang van  

Bewegen’, en  

regelmatig  

wandelen is    

een belangrijke  

‘opdracht’.                    

We willen zoveel 

mogelijk ouderen 

mantelzorgers en  

familie sensibili- 

seren en infor- 

meren. Daar  

gaan we voor!                                 

We gaan ons  

verdiepen in alles 

wat ons kan hel- 

pen om ‘vallen’  

te vermijden. 

Het belooft een  

interactieve ses- 

sie te worden  

waarin ruimte is  

voor jouw vragen 

 en bedenkingen.  

En je keert nadien  

huiswaarts met  

een aantal bruik- 

bare tips & tricks. 

 

VRIJDAG 

28/04 

 

 

 
 

 

14u  

Poly 1 

€ 2.5, 

 koffie incl. 

Inschrijven : 

      1 



ZATERDAG 

29/04 
ROMMELMARKT 

  



DINSDAG 

2/05 
LENTEFEEST 

 
 

  

 

 

 

 Om 11u30 zetten we de deuren open. 

Vanaf dan kan iedereen plaatsnemen            

aan de voor hem gereserveerde tafel                        

voor een heerlijk feestmaal.  

Dan wordt het tijd om de dansvloer te vullen! 

Als het eten wat gezakt is,                        

onderbreken we voor een lekker dessert. 

Nadien dansen we nog door tot 17u. 
 

Aspergesoep 

Kipfilet gevuld met kruidenkaas, 

thijmsaus, lentesalade en               

aardappelgratin 

Ijsje met advocaat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUREN 11.30u  

€ 15 

Inschrijven : 

       ‘Lente- 

       Feest’ 

Vóór 24/04 

 

 

Alleen dansen? 

Dat kan enkel als 

er plaatsen over 

zijn. Informeer 

ná 26/04 bij Britt 

of Ilse. Hiervoor 

betaal je €5, én 

vervalt ook je 

kans op deelna-

me aan het 

feestmaal. 



Mededelingen 
APRIL    

MAAND VAN DE VALPREVENTIE 

MAAND VAN ‘HALT2DIABETES’ 

 

 

 

 

OP MAANDAG 10/04 EN MAANDAG 1/05 

ZIJN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN  

IN BEIDE DIENSTENCENTRA GESLOTEN. 

HET BUURTRESTAURANT EN CAFETARIA  

ZIJN WEL VOOR U GEOPEND. 

OP DINSDAG 11/4 WORDT HET MEMORANDUM 

VOORGESTELD AAN DE POLITIEKE PARTIJEN.       

DANK AAN ALLEN DIE MEEWERKTEN                            

OM DIT VOORSTEL MEE VORM TE GEVEN. 

OKRA heet u welkom 

TONEELVOORSTELLING ‘AFSCHEID’  

Donderdag 1/06  om 14u (deuren 13u)                    

in C.C. De Kaekelaar  

Bij ieder afscheid ga je voor een nieuwe start.  

Een meeslepend, herkenbaar verhaal, recht uit het leven,  

doorspekt met een flinke dosis humor.   

Kaarten aan 10€ te bestellen bij Lieve Vandenbussche, 0497 

344723, v.lieve@telenet.be  of via reknr BE04 7895 111525 31 



2023 : ‘HALT’ AAN DIABETES 

SCHOTEN ZET IN OP  

PREVENTIE VAN DIABETES TYPE 2 

Lokaal Bestuur Schoten en Logo Antwerpen slaan de handen in 
elkaar. Verschillende activiteiten worden tussen 20/3/’23 en 

18/4/’23 aangeboden als onderdeel van een grootse         
screeningscampagne (i.s.m. lokale organisaties en verenigin-
gen). En dit o.a. door een toneelstuk, de infomarkt, screening 

tijdens de Schotense markt… Via deze campagne wil men            
zoveel mogelijk inwoners van Schoten (45-plus) aanzetten om 

hun risico op diabetes type 2 te bepalen.  

Een gezonde(re) levensstijl                                   

ter preventie van diabetes type 2 

Gezond(er) leven en zo je risico op diabetes type 2 verlagen? 

Ook hier helpt de campagne HALT2Diabetes je op weg. 

MAART & APRIL    

GROTE SENSIBILISERINGSCAMPAGNE 

Toneelstuk ‘Dokter, ik beweeg weer’   

Dinsdag 18/04/’23     LDC ‘t Dorp 

Infosessie door dr Guy Embrechts     Maandag 03, 4/04/2023 

Online infosessie door diëtiste     Maandag 17/04/2023 

MEI & JUNI    

GRATIS BEGELEIDE SESSIES 

voor personen met een score op de vragenlijst van ≥ 12  

en op doorverwijzing van de huisarts. 

Meer informatie kan u opvragen via  

laura.kerkhofs@schoten.be of 03/680.32.54 

mailto:laura.kerkhofs@schoten.be



