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Liefste Schotenaar,

De feestdagen liggen weer achter 
ons.

Ook de kortste dag hoort weer 
tot het verleden. Stilletjes aan 
wordt elke dag een beetje langer, 
met meer licht en hopelijk een 
winterzonnetje.

In deze donkere periode ligt 
er weer een seniorenkrant 
voor je klaar! Deze werd met 
veel liefde gemaakt voor en 
door onze senioren. Want onze 
vrijwilligers zijn onvermoeibaar. 
Lees wie ze allemaal een hart 
onder de riem gestoken hebben 
met de belrondes en wat de 
seniorenshow en seniorenbeurs 
dit jaar zullen brengen!

Deze editie ook aandacht voor 
onze Schotense geschiedenis in 
een interview met Bob Chabot, 
dé bewaarder van ons Schotens 
archief.

Verder lees je in dit krantje 
nog een stukje over onze 
straatnamen, een (uitgebreide) 
aankondiging waarbij de 
aandacht wordt gevestigd op een 
belangrijke tentoonstelling van 
vijf belangrijke kunstenaars... 

Ik wens jullie alvast veel 
leesplezier!

Beste senioren,

Mijn voorwoord van de derde editie van onze 
seniorenkrant was ik veel liever op een positievere 
manier begonnen.

De coronaperiode is, helaas, nog steeds niet voorbij. 
Ondanks de vele vaccinaties bij onze Schotense 
bevolking, met voor velen ook al een derde prik, 
blijft voorzichtigheid geboden. Het dragen van een 
mondmasker, handen grondig en veelvuldig wassen, 
afstand houden... zullen helaas (waarschijnlijk voor 
nog lang) een dagelijkse gewoonte blijven. 

Als SAR hebben wij echter niet stil gezeten.
Onze ondervoorzitster, Mia, heeft de leiding over 
de belrondes. Uit de vele telefoontjes die al werden 
- en nog steeds worden - gedaan blijkt dat onze 
senioren wel degelijk nood hebben aan persoonlijk 
contact en een luisterend oor.

François Michel is de drijvende kracht binnen de 
redactie van de seniorenkrant die tweemaal per jaar 
aan onze 75-plussers wordt bezorgd.  

Stanny Peeters, Laura Kerkhofs en Ilse Willebrords 
werken samen aan de uitvoering van een heuse 
Seniorenbeurs die zal doorgaan op 18 juni 2022. 
Hierover later meer. 

Samen met jullie, lieve mensen, hoop ik dat de 
feestdagen vredevol verlopen zijn. Mogelijk niet zo 
uitbundig als vroeger, maar daarentegen intiemer 
en rustiger. Laat ons proberen samen aan deze 
moeilijke tijd een zinvolle invulling te geven om 
daarna, met heel veel nieuwe moed, het leven ten 
volle opnieuw op te pakken en er van te genieten.

We staan er voor en komen er, sterker dan 
voordien, ook weer door. Dat 2022 voor jou, en al 
je dierbaren, een jaar mag worden van hernieuwde 
vreugde maar bovenal van een uitstekende 
gezondheid. Wij wensen het jullie van ganser harte.

Iefke Hendrickx
Schepen van Senioren

Voorwoord

Maria De Belder
Voorzitster SAR

COLOFON
• Redactie: Seniorenadviesraad Schoten • Opmaak en lay-out: Kelly Coucheir • Verantwoordelijke 
uitgever: Iefke Hendrickx • Zelf nieuws te melden? seniorenadviesraad@schoten.be • Oplage: 
4.000 exemplaren • Verschijning: twee keer per jaar • Doelgroep: 75-plussers.
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Perfavore, de Schotense boysband

4 TA C T,  T RIBU T E  B A N D  VA N  DE  S T R A NGE R S

P E R FAV OR E ,  S C HOT E NS E  BOYS B A N D

In or ganisatie van Cultuurcentrum Schoten en Cultuurcentrum Br asschaat . I .s.m. Raad voor per sonen met een handicap, Seniorenr aad en Gemeente Schoten. 

IN FO,  T I CK E T S :  W W W. CC S C HOT E N. BE   -  03  68 0  23  4 0

DONDERDAG 14 EN VRI JDAG 15 APRIL OM 14U

DE KAEKELAAR: SINT-CORDULASTRAAT 10 - 2900 SCHOTEN

TICKETS: €12 VVK  //  €13 KASSA

V.U. : Veerle Anthonis - Verber ts tr aat 3 - 2900 Schoten - w w w.ccschoten.be - cultuurcentrum@schoten.be - ond.nr. : BE0410.636.830 - RP R  Ant werpen 

Seniorenshow
ME T 4TACT EN PERFAVORE

Het ontstaan van straatnamen 

De meeste mensen hebben als kind al heel vroeg hun adres moeten leren van hun 
ouders. Nou ja, het hele adres was misschien nog te moeilijk, maar de straatnaam 
was wel heel belangrijk. Voor ons is het gebruik van straatnamen volkomen 
normaal maar er was ooit een tijd dat je niet op elke hoek van de straat een bordje 
vond met een naam daarop.
MARC VERLOY

Iemand moet verzonnen hebben dat 
straatnamen handig waren, maar wie? 
Met andere woorden: waar komen onze 
straatnamen vandaan?

De officiële naam van de straatnaam 
is ‘hodoniem’. Hodoniem is een woord 
om wegen aan te duiden. Onder wegen 
verstaan we straten, lanen, steegjes, pleinen 
enzovoort. 

Het hodoniem vormt een onderdeel van de 
‘toponymie’ of plaatsnaamkunde. Als je rond 
de middeleeuwen de weg wilde weten, kreeg 
je vaak een bloemrijke beschrijving: bij het 
bruggetje rechts, bij de klokkentoren links, 
bij de oude gevel rechtdoor. Op een gegeven 
moment werd dit te omslachtig. Vanaf toen 
begonnen de mensen met het geven van 
een kortere beschrijving aan een straat of 
omgeving.

In die tijd werden er op drie manieren namen 
aan een straat gegeven: een straat werd 
vernoemd naar een eigenschap; bijvoorbeeld 
de lengte van de straat (vb. Korte 
Bomekensstraat). Een straat werd vernoemd 
naar de handel die er plaats vond of naar 
de ambachten die er werden uitgevoerd 
(vb. Vismarkt). Bij het benoemen van een 
straatnaam werd ook vaak de relatie met iets 
of iemand aangegeven (vb. Schoolstraat). 

Uit oude bronnen blijkt dat er al vanaf de 
twaalfde eeuw namen aan straten werden 
gegeven, maar deze lagen toen niet officieel 
vast. Hierdoor kwam het vaak voor dat één 
en dezelfde straat soms wel drie of vier 
benamingen had.

Vanaf 1856 moesten de straatnamen in 
Antwerpen officieel vastgelegd worden.  
Vreemd is dat men eerst de huisnummering 
heeft ingevoerd en pas daarna de 
straatbenaming.

Een belangrijke reden voor dit besluit was 
simpelweg dat het steeds overal drukker 
werd. De postbode kon anders niet iedereen 
meer vinden en ook de hulpdiensten hadden 
daar veel moeite mee. Vanaf toen werden de 
eerste officiële straatnaambordjes geplaatst. 

De straatnamen werden bepaald door het 
college van burgemeesters en schepenen, 
vaak in samenwerking met een advies van 
een commissie straatnaamgeving.

Tot zover het ontstaan van de straatnamen. 
In een volgende seniorenkrant zullen we 
verder in de geschiedenis duiken en meer 
ingaan op het ontstaan van de Schotense 
straatnamen.

Schatten op zolder

Foto: Herwig Vereyken - Beeldbank Schoten
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Vele Schotenaren beslissen, in de jaren na het pensioen, om te verhuizen naar een 
kleinere  woning, veelal een appartement, een serviceflat of woon-zorgcentrum. 
LIZ PIETERS

En dan gaan ze aan de slag om inventaris te 
maken van jarenlang zorgvuldig bijgehouden 
stukjes verleden onder de vorm van foto’s 
en andere documenten die vertellen over 
onze ouders, soms grootouders, onze eigen 
jeugd in Schoten. In veel gevallen eindigt 
deze tastbare familiegeschiedenis bij het oud 
papier en verdwijnt op die manier voorgoed. 

Schoten herbergt nochtans een 
erfgoedvereniging, SCOT, die graag deze 
memorabilia opnemen in hun rijkgevulde 
verzamelingen en deze met veel liefde en 
zorg behandelen en bewaren. 

Heb jij ook schatten op zolder (of in de 
kelder) zoals oude foto’s, prentjes, lidkaarten 
en andere memorabilia die verwijzen naar 
verenigingen, jeugdbewegingen, scholen, 
feesten, religieuze ceremonies en tradities… 
met een Schotense link? 
 
Breng ze dan naar SCOT, Sint-Cordulastraat 
23/25, men verwacht jou daar! Je kan 
een afspraak maken via 03 658 08 19 of 
arsenaal@scot.be. 

Tentoonstelling: de Vijf van Schoten 

Jan Van Puijenbroeck  1887 - 1972 
Een van de belangrijkste portretschilders van 
de 20ste eeuw. O.a. Koningin Fabiola, P.W. 
Segers, Marnix Gijsen, Kardinaal Van Roey, 
Gerard Walschap, sir Henry Deterding (Shell) 
en honderden anderen. 

Anton Van De Velde  1895 - 1983 
Toneelschrijver (o.a. Tijl), regisseur o.a. H. 
Bloedspel Brugge met 600.000 toeschouwers, 
van tientallen toneelstukken en opera’s. 
Medestichter van het Vlaamse Volkstoneel.  

Lode Vleeshouwers  1900 - 1964 
Schilder, maar voornamelijk beeldhouwer van 
monumentaal werk zoals O.L. Vrouw abdij 
Orval (18 meter en 82 ton) en van kerken 
en abdijen (o.a. Christusbeeld aan de Sint-
Cordulakerk). 

Eugène De Bock  1889 - 1981 
Auteur en stichter van de eerste Vlaamse 
uitgeverij De Sikkel, oprichter boekenbeurs.

Arthur Verhoeven 1889 - 1958 
Componist, organist voornamelijk religieuze 
muziek, maar ook liederen van o.a. Jozef 
Simons. 

Naar deze kunstenaars zijn er in Schoten 
vijf straten vernoemd. Alle vijf hebben zij 
een groot deel van hun leven in Schoten 
doorgebracht. Hun belangrijkste artistieke 
periode was het Interbellum. En elk van hen 
beheerste een andere kunstdiscipline. Een 
boeiend gegeven voor een tentoonstelling in 
het kader van erfgoed 2022. 

Waar? Kasteel van Schoten 
Wanneer? Tentoonstelling open van 10 tot 
17 uur op 25, 26, 27 februari, 4 tot en met 6 
maart, 11 tot en met 13 maart en 18 tot en 
met 20 maart 2022. 

Groepen en scholen kunnen ook een 
rondleiding krijgen op andere dagen. De 
inkom is gratis. 

Schatten op zolder

 

  Even uitblazen? 

Als tegengewicht voor al de 

ernstige dingen in deze 

Seniorenkrant bieden we je hier 

graag een licht verteerbare 

dosis geestelijke ontspanning 

aan.  

 

Je kiest uit de verschillende 

puzzels. Niets moet. De 

oplossingen vind je op de 

laatste pagina. We beginnen 

met twee foto’s uit de 

onuitputtelijke Beeldbank 

Schoten. 

 

De cinema - We nemen je even mee naar de Paalstraat, tussen de twee 

wereldoorlogen en einde jaren vijftig. We zoeken bij deze foto’s vijf namen. Schrijf ze in 

het roostertje en dan lees je in de grijze kolom het antwoord op onze vraag:  “Hoe 

heette de eerste cinema op deze plek, lang voor de Reo?”  
 
 
 
  1          1. Welk Nederlands warenhuis is hier 

nu ? 

2. Vroeger was hier ook nog ‘De . . . 

.’. 
 

3. Welk Amerikaans automerk werd 

aan de overkant in nummer 54 

verkocht? Let op de benzinepomp. 

4. Later was op dit adres jarenlang 

een Nederlandse winkel gevestigd 

(failliet in 2020). Welke? 

5. Bij welke bekende familiezaak 

kochten we Fleisch-manntreintjes, 

speelgoed, boeken en kaftpapier? 

     2       

3         T   

      L      

      L      

   4         

5 
  

         

 

  3 - 4 

  5 

  1 - 2 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5     Schoten  

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
 

HORIZONTAAL 

1. soortelijk gewicht #  

heilige aan de bib 

2. Week van de AmateurKunsten #  

Sportpark ‘De ...’ 

3. oude naam van Fortis # Parking ‘t … 

4. Schoten heeft nog enkele mooie … 

5. klassiek merk voor bedden en matrassen 

6. luitenant # heemkundige kring  

7. vochtophoping in het lichaam # nikkel 

8. ‘de’ in het Spaans # oude buislamp # 

talrijke 

9. ½ ontkenning # ‘ja’ in Rome # ‘als’ in 

Londen 

10. Engels voor evenement # nota bene 

11. de ark van … # kruidenfabrikant in 

Schoten 

12. niet glanzend # op tv: “Iedereen be….d’ 

13. Latijn voor kunst #  

via de mond = ‘… toediening’ 

14. organisatie alcoholverslaving #  

speelpleinwerking ‘Den ...’ 

15. Landelijke Rijvereniging # zware ziekte #  

de kip of het …? 

16. school op Schotenhof ‘Vita et ..’ 

17. druivensoort # landcode Hawaï 

18. voornaam van minister uit Schoten 

19. uniek # uitvaartverzorger in ‘t centrum 

20. de zus van mijn moeder # spuitwater  

 

VERTICAAL 

1. roepnaam François # toffe fleurige wijk #  

had plezier (en centen): graaf Jozef ‘De 

…’ 

2. stond aan de politie # lichaamsdeel #  

niet voor 

3. pet # bekende huisarts # Frans brood 

4. jeugdbeweging # nuttigen #  

zomerfeest in het park ‘Schoten …’ 

5. ziekenfonds # ‘… en wee’ # ‘… plaatse 

rust’ # Openbaar Ministerie # naam niet 

bekend 

6. Franse droom # ‘ nog veel geluk en …’ 

7. tweestrijd # kasteel over vaart # 

landkaartenboek  

8. bewaart as van overledene #  

plexiglasbedrijf over de vaart #  

soort bomen in Paalstraat: olm of … 

9. landcode Litouwen # zit op internet: ‘is …’ 

# warenhuis in Paalstraat, vroeger 

cinema   

10. Assepoester had alleen stiefzussen, geen 

… # mooie slimme dame met kroontje 

Kruiswoord - Schoten  
In dit kruiswoordraadsel vind je nogal wat namen van iets of iemand uit Schoten, 

vroeger en nu. 
 

 

      Begrijpt u 

dit ? 

     
 
 

    
Jouw vertaling: 

…………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

      Twee herders bij de lammetjes. 
 
 Sooi: “Ettalamoei?” 

Jef: “Dalametoeiatoeiei.” 

 

  
Vlaams zangtalent   
Welk zangtalent zit hier 

verborgen?  
 

ERG BINGO 

I  _   _   _   _   _   _  G    (8) 

BALLET KAR  

_   _   _   _       _   _   _  L L    (9) 

JONAS MEEL 

J  _        _   _   _  M  _   _   _    (9) 

WAARDINNEN 

D  _   _   _        W  _   _   _   _   _    

(10) 

OUWE TANKERS 

K  _   _   _        _  A  _   _   _   _   

_    (11) 

OMHULT TITEL 

_   _   _   _   _  T      _   _  T  T  _    

(11) 

NOCH LUIE OGEN 

 _   

Woordzoeker lente 

Zoek  en  en schuin.  

Alle woorden geschrapt? Vul dan  

hier de resterende letters in. 

 

            
 

L W E N IJ T N E L A V 

V N A L E Z IJ T E L T 

O E T N A M P S N E B 

R D J A D O O I T G L 

D P I M P E L M E E S 

E E F P L B L O Z H U 

N T T L U O E I O E K 

S C J O I C N M N S O 

T E A N M E M K E G R 

E S F S L E B E I R K 

I N E P L U T R M E I 

N I M N K O E K O E K 

 

schuin 
CUPIDO 
HOMMEL 

KNOL 
NEST 

WANDELING 
ZAAIEN 
 

verticaal 
EGEL 
EI 
IMKER 

INSECT 

KROKUS 
LENTEZON 

MIST 

MOE 

PLONS 
PLUIM 

POLLEN 
REE 
TJIFTJAF 

VORDENSTEIN 
 

 

horizontaal 
DOOI 
IJZEL 

KOEKOEK 
KRIEBELS 

MEI 
PIMPELMEES 
TULPEN 

VALENTIJN 
 

 
 

mini-sudoku 
  1    
   3   

2  4   1 
   5  2 
  3    

1      
Vul in elk vak, elke rij en elke 
kolom de cijfers 1 t.e.m. 6 in. 

 

Mini-sudoku 

  1    

   3   

2  4   1 

   5  2 

  3    

1      
Vul in elk vak, elke rij en 

elke kolom de cijfers 1 

t.e.m. 6 in. 

 

Wist je dat …  -  Vul aan met een dier 

Een   _  O  _    wel een trapje op kan, maar niet naar 

beneden?  

Een   _  _  _  K  _  _    dan weer niet naar omhoog kan 

kijken? 

Een   _  _  R  _  _    zijn oren met zijn tong kan 

schoonmaken? 

Een   _  L  _  _  _  _  _    het enige zoogdier is dat niet 

kan springen? 

Een   _  _  _  _  _  _  R    met zijn/haar pootjes proeft? 
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Het kalenderjaar 2021 was in vele opzichten een zeer emotioneel jaar. Op 1 januari 
2021 was heel het land in lockdown en konden we onze familie en vrienden fysiek 
geen fijn jaar wensen. Daarbij werden de dagen donker en dat deed bij een groot 
deel van de bevolking het gevoel van eenzaamheid nog toenemen. Gelukkig zijn we 
toen gestart met onze eerste belronde.
MIA KETELS

De Schotense 75-plussers werden ook door 
zes enthousiaste vrijwilligers via een enquête 
bevraagd over hoe ze deze moeilijke periode 
door kwamen. Zo werden o.a. volgende 
vragen gesteld: “Hoe gaat het?”, “Heb je 
voldoende hulp?”... 

4.500 telefoontjes
Onze senioren werden ook aangemoedigd 
om het nog een tijdje vol te houden, want 
uiteindelijk zou er toch ooit eens een einde 
komen aan deze ellende. In totaal werden op 
deze manier ongeveer 4.500 senioren bereikt.

Tijdens de maanden maart en mei werden er 
opnieuw 20 mensen opgebeld die in de eerste 
belronde aangaven dat ze nood hadden aan 
een tweede gesprek.

Eerste seniorenkrant
In januari werd er werk gemaakt van de 
uitgave van een eerste seniorenkrant, 
gemaakt voor en door senioren. Deze eerste 
uitgave werd op veel enthousiasme onthaald 
en werd heel erg geapprecieerd. Dat smaakte 
dus naar meer. In augustus is er daardoor 
al een tweede editie van de persen gerold. 
Het is de bedoeling om deze frequentie, twee 
keer per jaar, aan te houden.

Buurtgerichte zorg
We zijn ook met een derde belronde gestart. 
Ons groepje vrijwilligers is gegroeid tot 10 
personen. Deze belronde gaat niet meer 
over het ‘coronamonster’, maar over de 
leefomgeving, over hoe het is om te leven in 
onze mooie gemeente en over wat men in zijn 
persoonlijke omgeving nog voor verbetering 
vatbaar vindt. Deze belronde kreeg dan ook 
de benaming ‘Buurtgerichte Zorg’.

Hieruit blijkt dat Schoten een aangename 
gemeente is om in te wonen waarbij de 
meeste ongemakken uitgaan naar het feit dat 
sommige straten er zeer slecht bijliggen.
Aan het tijdig wieden van onkruid en 
dergelijke zou eveneens wat meer aandacht 
mogen besteed worden.

Afsluiten doen we evenwel op een positieve 
noot. Het leven in Schoten wordt - zeker 
door onze minder jonge bewoners - als zeer 
aangenaam ervaren.

“Hallo, hoe gaat het met jou?”

 

 
 
Cinema = Hema-post-Chevrolet-Blokker-Pasmans >> Apollon 

Zangtalent = Ingeborg-Bart Kaell-Jo Leemans-Dana Winner- 
Koen Wauters-Helmut Lotti-Nicole en Hugo  
Herders = eet dat lam hooi? dat lam eet hooi als het hooi heeft 

Woordzoeker lente = lentebloesem 
Sudoku = 431265/625314/254631/316542/543126/162453 

Wist je dat = koe-varken-giraf-olifant-vlinder 
 

mini-sudoku 
  1    
   3   

2  4   1 
   5  2 
  3    

1      
Vul in elk vak, elke rij en elke 
kolom de cijfers 1 t.e.m. 6 in. 

 

OPLOSSINGEN  

 

Winter 
zoek 20 verschillen 
  

 

1 SG+CORDULA 
2 WAK+ZEURT 
3 ASLK+VEN 
4 KASTELEN 
5 BEKA 
6 LT+SCOT 
7 OEDEEM+NI 
8 EL+TL+VELE 
9 NE+SI+IF 
10 EVENT+NB 
11 NOE+EVLIER 
12 DOF+ROEM 
13 ARS+ORALE 
14 AA+HORST 
15 LRV+MS+ EI 
16 PAX 
17 PINOT+HI 
18 ANNELIES 
19 ENIG+DAEMS 
20 TANTE+SPA 

Cinema = Hema-Post-Chevrolet-Blokker-
Pasmans >> Appolon 
Zangtalent = Ingeborg-Bart Kaell-Jo Leemans-Dana Win-
ner-Koen Wauters-Helmut Lotti-Nicole en Hugo 
Herders = Eet dat lam hooi? Dat lam eet hooi als het hooi heeft
Woordzoeker lente = lentebloesem
Sudoku = 431265/625314/254631/316542/543126/162453
Wist u dat = koe-varken-giraf-olifant-vlinder
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Wie is Bob Chabot? En wat doet hij?

Bob Chabot hoeven we jou hoogstwaarschijnlijk niet voor te stellen. Als men over 
SCOT spreekt weet iedereen over wie we het hebben - Bob Chabot. Bob werd in 
Sint-Truiden geboren, tijdens de V-bommentijd, en woonde later in Borgerhout en 
Deurne. Hij is Schotenaar sinds 1973. In zijn jeugd al was hij gefascineerd door 
geschiedenis en meer bepaald door genealogie of stamboomonderzoek. Rond zijn 
8ste jaar maakte hij zijn eerste stamboom(pje).
MARIA DE BELDER EN MIA KETELS

Bob, kan jij uitleggen wat SCOT doet?
“SCOT werd opgericht door leden van het 
Davidsfonds in 1965. Zij wilden iets aan 
het milieu, de fauna en flora en Schotense 
geschiedenis doen. Dat stelde toen niet veel 
voor. Dat gebeurde met met voortrekkers en 
aanhangers.”

“In het begin werden er tijdschriften gemaakt 
die bestonden uit 4 à 5 bladzijden (nu 72 blz. 
in kleur zonder reclame). Er werden van die 
blaadjes een stuk of 9 afleveringen gemaakt. 
Verschillende jaren heeft dat gesudderd 
en Louis van Camp was toen leider. Onder 
zijn leiding werden er ook veel wandelingen 
gemaakt.” 

Toen Bob in Schoten kwam wonen was hij 
ijverig bezig met stambomen op te zoeken. 
Hij kon zijn informatie halen in de Wolstraat 
in Antwerpen waar het hoofdgebouw was én 
in het rijksarchief van Antwerpen. Er waren 
in Schoten weinig leden die zich  daarvoor 
interesseerden. Daarmee had hij een idee om 
een tentoonstelling op te zetten. 

“Om een tentoonstelling over stambomen 
te maken heb je wat informatie nodig van 
mensen van hier. Ik had geen idee hoe daar 
aan te beginnen want ik kende ‘geen kat’ 
in Schoten. Toen leerde ik Louis van Camp 
kennen. Van het toenmalig gemeentebestuur 
kreeg ik geen enkele medewerking. Karel 
Blanckaert heeft toen de zaal boven de Gilde 
betaald en zo kon ik een tentoonstelling 
beginnen. Ik heb dan maar de stambomen 
gezocht van de toenmalige schepenen. Na 
de tentoonstelling heeft Louis van Camp me 
gevraagd of ik voorzitter wilde worden. Er 
was wel wat tegenkanting van de oude garde, 
want een jonge knaap kreeg het ineens voor 
het zeggen.”

In mei 1975 werd Bob voorzitter van SCOT. 
Jammer genoeg heeft hij sindsdien geen 
stamboom meer gemaakt. Daar had hij de 
tijd niet meer voor. Zijn eerste tijdschrift 
was nummer 10 en het nieuwe tijdschrift, 
dat er nu aankomt, is al nummer 171! 
Tegenwoordig telt SCOT nu ook al 350 leden. 

Wat vinden we allemaal terug in het 
Arsenaal?
“Eerst en vooral de heemkundige 
erfgoedvereniging SCOT, de Beeldbank van 
Schoten: www.beeldbankschoten.be, én het 
Archief & documentatiecentrum.”
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“We hopen in de loop van 2022 een 
erfgoedtentoonstelling over onderwijs te 
houden en opendeurdagen te kunnen doen 
mét filmbeelden om de werking en het 
archief toe te lichten of voor te stellen. 
Onze medewerkers zijn één voor één 
geïnteresseerd in alles wat met Schoten 
te maken heeft: documenten, boeken, 
tijdschriften, affiches, foto’s, bedrijfs- en 
verenigingenarchief... Zij hebben veel 
opslagplaats in de (droge) kelders!”

Wat wordt er zoal geschreven in het 
tijdschrift?
“In het nummer 167 verscheen er een artikel 
over Marcel Imler met een vervolg in nummer 
170 waar de verwezenlijkingen van Marcel 
en zijn ploeg toegelicht werden. Ook in het 
komend nummer 171 gaat het verder, zoals 
waterzuiverings- en verkleiningsinstallatie, 
zwembad... Ook cultuur komt aan bod, 
mijmeringen, personen in “de picture” 
enzovoort.”

“Er werken vele mensen mee om dit 
tijdschrift in orde te maken. Zij zoeken 
artikels op en werken ze uit. Ik ben blij 
dat ik deze medewerkers heb, want alleen 
zou ik het niet kunnen. De tijdschriften 
kunnen trouwens ook gelezen worden in de 
Braembibliotheek.”

Heb je nog een speciaal verzoek? 
“Ja! We zijn altijd op zoek naar mensen die 
willen meehelpen om nog meer informatie 
in het archief te krijgen en alles te bewaren 
voor de toekomst. Ik heb het dan over oude 
nieuwjaarsbrieven, (die worden gescand en 
worden teruggegeven aan zij die dat wensen) 
doodsprentjes en doodsbrieven, heiligen- en 
communieprentjes, enzovoort. En je moet 
hiervoor niet per se in Schoten wonen.” 

• Heb jij informatie voor SCOT? Breng 
het dan naar het Arsenaal, Sint-
Cordulastraat 23-25 - Schoten (naast 
de Braembibliotheek). 

• Open op maandag- en 
woensdagnamiddag van 14u tot 16u 
én dinsdagavond van 20u tot 22u, of 
op afspraak via 03 658 08 19.

• Het lidgeld van SCOT, voor méér dan 
200 bladzijden over Schoten bedraagt 
15 euro per jaar.

Bedankt Bob voor de prettige babbel! 
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Schoten: cultuurgemeente - verrassend veelzijdig  

Als gemeente die oog en oor heeft voor iedere inwoner, gaat Schoten er prat 
op over een uit de kluiten gewassen cultuuraanbod te beschikken. Er is hierbij 
aandacht voor elke leeftijd en elke interesse.
LIZ PIETERS

Onze scholen en verenigingen vinden al lang 
hun weg in het mooie aanbod waar zeker 
ook de senioren hun gading kunnen vinden. 
Hierbij dient vermeld dat sommige Schotense 
verenigingen  voor bepaalde voorstellingen 
een aanbod hebben om in groep deel te 
nemen.

De lijst van de Schotense verenigingen is 
te vinden op de website van de gemeente 
Schoten ‘verenigingsmodulen’. Elk jaar in 
september wordt de start gegeven van het 
cultuurseizoen via een feestelijke opening 
waarbij een uitgebreide cultuurkalender aan 
de Schotenaar wordt aangeboden.

Hierbij wordt geen enkel aspect van cultuur 
onbelicht gelaten: zowel om te beleven als 
om zelf te beoefenen. Het cultureel gezicht 
van Schoten is als een huis met vele kamers. 
Daarvoor zorgt zowel de cultuurdienst 
Schoten als het cultuurcentrum met o.a. 
theater, concerten en een breed gamma aan 
voorstellingen in hoofdzakelijk de Kaekelaar, 
het Kasteel van Schoten en bij uitbreiding 
andere mooie locaties in de gemeente.
Het cultuurcentrum is bereikbaar via 03 680 
23 40 of cultuurcentrum@schoten.be

Indien je de voorkeur geeft aan persoonlijk 
contact kan je terecht in de kantoren van 
het cultuurcentrum en de vrijetijdsbalie 
van Schoten. De balie is elke werkdag open 
van 9u tot 12u30 uur. Let op: de balie vrije 
tijd is verhuisd van de Kaekelaar naar de 
Braembibliotheek.

Ook voor de toneelliefhebbers is er een mooi 
aanbod door onze plaatselijke 

toneelgezelschappen in eigen huis of op 
locatie. 

Met uitzondering van het seizoen 2020-
2021 waarbij de coronapandemie roet in het 
eten gooide, biedt de cultuurdienst van de 
gemeente aan iedere Schotenaar, jong en 
minder jong, een kwaliteitsvol en toegankelijk 
programma.

Het overzicht van de voorstellingen voor het 
huidige seizoen 2021-2022, wordt uitgebreid 
belicht in een brochure, uitgebracht door 
het cultuurcentrum Schoten. Velen van ons 
vinden hier ongetwijfeld hun gading tussen de 
vele mooie, ontroerende, hartverwarmende 
en ontspannende opvoeringen!

Tickets kunnen online worden besteld. 
Indien gewenst kan je voor de aankoop van 
tickets ook terecht aan de vrijetijdsbalie, of 
telefonisch bij het cultuurcentrum.

Tenslotte richt ik mij tot de cultuurliefhebbers 
onder onze Schotense senioren die 
opmerkingen of voorstellen hebben teneinde 
ook voor hen in de toekomst een meer 
specifiek aanbod in de programmatie te 
brengen, via reacties op deze krant worden 
jullie gehoord!  

Meer info: Vincent Jespers, 
stafmedewerker cultuur: 03 680 33 44. 

Hij beantwoordt met veel enthousiasme 
en kennis alle vragen die de Schotense 
senior zich mogelijk stelt zodat de weg 
naar de beleving van een indrukwekkend 
cultuurseizoen in eigen gemeente helemaal 
open ligt.

Groene zwervers 

We kunnen er niet meer naast kijken. Deelsteps en deelfietsen zijn ook in Schoten 
alomtegenwoordig. De groene fietsen van Mobit kennen we al een paar jaar. 
Recenter kwamen daar zilverkleurige elektrische steps bij van de firma Bird. 
MARTIN VAN HULLE

Vooral jongeren maken er gretig gebruik 
van. De steps van Bird (vanaf 18 jaar) zijn 
goed voor een kleine 250 ritjes per week. 
Mobit heeft in Schoten (sinds september 
2019) ruim 1.500 gebruikers (vooral 17-25 
jarigen) die 71.000 km aflegden (goed voor 
22.000 ritten). Korte ritjes dus, overal vlot 
tussendoor, soms te vlot of onvoorspelbaar. 
Maar daar gaan we hier niet over struikelen, 
wij zijn toch ook ooit jong geweest en hebben 
ook wel eens te rap ‘ge(v)reeën’? 

Waar we figuurlijk wél over struikelen zijn de 
fietsen en steps die her en der het voetpad 
versperren. Achtergelaten als zwerfvuil 
bij een bushalte of creatief naast elkaar 
geplaatst zodat ze gegarandeerd in de weg 
staan. Hinderlijk, zeker voor wie minder 
mobiel is. Zwerffietsen en zwerfsteps stonden 
daarom einde september 2021 op de agenda 
van de gemeentelijke Seniorenadviesraad 
(SAR) en van de Raad voor Personen met een 
Handicap (RPH). 

Zijn er vaste punten om fietsen en steps 
terug te plaatsen of mogen ze zomaar ergens 
achtergelaten worden? Na hoeveel dagen 
worden de zwervers opgehaald? Hoeveel 
betalen de gebruikers of de gemeente voor 
deze ophaalbeurten? Enzovoort.

SAR en RPH stelden deze en andere 
vragen aan het gemeentebestuur. Schepen 
Iefke Hendrickx organiseerde daarom 
een infomoment voor de leden van beide 
adviesraden. Ook worden de afspraken 
met de leveranciers van fietsen en steps 
geëvalueerd. Meer nieuws krijgt je in de Info 
Schoten. 

We hebben de indruk dat vereenzaamde 
groene Mobitfietsen de laatste weken vlugger 
opgehaald worden of zijn er minder in gebruik 
door het winterweer? Maar de zwerfstepjes 
bloeien hier en daar nog wel. 

Hou je het mee in de gaten? Ergens een 
deelfiets of -step gezien die al lang in 
de weg staat? Neem een foto van de 
situatie en een detailfoto van de code 
van de fiets of step. Stuur deze aan 
mobiliteit@schoten.be.

Andere hindernissen en/of 
struikelstenen in het straatbeeld mag je 
blijven melden aan 
toegankelijk@schoten.be.

Deze foto van de seniorenshow werd voor corona genomen.

“Cultuur: ongeveer alles wat wij wel, en apen niet doen” - FJS Raglan
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Wanneer: zaterdag 18 juni 2022 10u00-16u30
Waar: cultuurcentrum De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10
Toegang: gratis en zonder inschrijven 

www.schoten.be/seniorenbeurs
nieuwsbrief lokale dienstencentra. Nog niet ingeschreven op
de nieuwsbrief? www.schoten.be/nieuwsbrief-ldc
seniorenadviesraad@schoten.be 
03 680 06 91

Meer informatie:

seniorenbeurs   
Beurs voor senioren met tal van infostanden rond de
thema's: dienstverlening, wonen, mobiliteit, vrije tijd
en gezondheid.

zaterdag 18 juni 2022

eerste Schotense
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