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Liefste Schotense senior, 

de eindejaarsdagen liggen alweer 
achter ons. Een nieuw jaar is 
gestart. Ik wens je alvast voor 
2023 een goede gezondheid, 
veel plezier en geluk en dat je 
mag genieten van grote en kleine 
gelukjes.

En zoals ik las op Facebook: 
Mogen al je zorgen even snel 
verdwijnen als je voornemens 
voor het nieuwe jaar.

Ondertussen beginnen de dagen 
langer te worden. Het zonnetje 
begint aan kracht te winnen 
en de lente staat te wachten 
achter de deur. In afwachting 
van mooier weer hebben we 
voor u weer een kanjer van een 
Seniorenkrant gemaakt. Vol met 
interessante artikels geschreven 
door onze vrijwilligers en met 
veel liefde bedeeld. 

Ik wens u dan ook veel 
leesplezier.  
 

Beste Schotense senioren.

De vijfde editie van uw Seniorenkrant valt gelukkig 
nog op tijd in jouw brievenbus om je alsnog een 
gezond en vredevol 2023 te wensen.

Bij het lezen hiervan zal je merken dat er weer een 
enorm team aan deze uitgave heeft gewerkt.
Als voorzitster van de Seniorenadviesraad kan ik 
daar enkel maar fier, zeer tevreden en dankbaar 
voor zijn.

De Seniorenmaand - november 2022 - was in 
vele opzichten bijzonder geslaagd, zeker ook wat 
belangstelling betreft. Als SAR hebben wij op zo 
veel mogelijk manieren getracht dit onder de 
aandacht te brengen. Er werd zelf een daartoe 
bestemde, zeer mooie, brochure uitgebracht die 
eveneens op zo veel mogelijk manieren aan heel 
wat senioren werd bezorgd.

Wij staan altijd open voor uw mening, opmerkingen 
en/of voorstellen waardoor wij onze Senioren 
(en vele anderen) nog betere informatie, “wist je 
datjes”, en dergelijke kunnen meegeven.

Ik wens er met deze toch op te wijzen dat de 
winter, in het bijzonder voor senioren, bijzonder 
lastig kan zijn. Denk hierbij aan (nog steeds) 
Covid-19 en zeker ook de griep, waarvoor we de 
nodige bescherming kunnen krijgen. Aarzel dus niet 
om met uw huisarts te bespreken wat voor u het 
beste is. Na 6 januari beginnen de dagen te lengen 
en kunnen we alweer uitkijken naar een heerlijke 
lente.

Geniet van uw Seniorenkrant en vergeet niet, uw 
mening hierover is steeds welkom.

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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Dit was de Seniorenmaand

Tot voor enkele jaren organiseerde de 
Seniorenadviesraad een Seniorenweek, 
telkens tijdens de maand november. Heel 
veel evenementen werden dan op een relatief 
korte periode “afgewerkt”. Gevolg: druk, 
druk, druk!

Door tussenkomst van het door ons alom 
gekende coronabeestje werd dit echter 
verschillende keren noodgedwongen 
geannuleerd. Maar zoals een formidabel 
en welbekend Nederlands voetballer ooit 
beweerde (hij was blijkbaar ook nog heel 
bijdehands): “Elk nadeel, heb z’n voordeel”.  
Tijdens de periode van lockdowns, en 
maanden (jaren) dat we niet uit ons kot 
mochten komen, groeide de idee om die 
overdrukke Seniorenweek om te vormen tot 
een Seniorenmaand. En bingo!

Vanaf 2021 schakelden wij over naar een 
meer gespreide periode van onze activiteiten 
en dat werd nog eens “zachtjes” overgedaan 
in november 2022.

Er werden bingonamiddagen in elkaar 
gestoken die doorgingen in de beide 
dienstencentra en verschillende 
antennepunten (vroeger
ontspanningslokalen). De voordrachten van 
Guy Embrechts (gepensioneerd huisarts en 
lid van onze redactie) waren schitterend en 
trokken veel belangstellenden. Tijdens de 
zangnamiddag moesten stoelen worden bij 

gezocht om aan iedereen een plaatsje te 
geven. Het Seniorenontbijt kende een nooit 
gezien succes - 95 inschrijvingen waarvan er 
92 aanwezig waren. Enkelen konden wegens 
ziekte en dergelijke spijtig genoeg niet 
deelnemen.

Op de kaas- en wijnavond waren maar liefst 
130 personen aanwezig - nooit meegemaakt. 
Danny Van Tichelen (van Radio Minerva) 
was onze disc jockey. De ambiance zat 
er van bij de aanvang meer dan goed in. 
Afgesloten werd er op 30 november met 
de dansnamiddag in ’t Dorp. Zij die vooraf 
ingeschreven waren konden voor een 
democratische prijs genieten van een heerlijk 
stuk taart met koffie of thee.

Het organiseren en op poten zetten van de 
Seniorenmaand vergt enorm veel inspanning, 
werk en energie. Daarom willen we iedereen 
die zich heeft ingezet om ook dit jaar (2022) 
de Seniorenmaand tot een onvergetelijk 
gebeuren te maken, bedanken. Hopelijk 
mogen wij ook in november 2023 van een 
zelfde schitterende Seniorenmaand genieten. 
De data waarop dit alles staat te gebeuren 
worden zeker tijdig bekend gemaakt. Jullie 
zijn met deze allen al van harte uitgenodigd.

Hieronder een aantal foto’s die een beeld 
geven van de sfeer en het welslagen van 
verschillende activiteiten.

Was de Seniorenmaand afgelopen november geslaagd? Hallo! Kunnen de vogeltjes 
vliegen? De Seniorenmaand was een overweldigend succes.
FRANÇOIS MICHEL

Berichtje(s) van de redactie 

• Wij zijn heel blij dat wij uw vertrouwde Seniorenkrant opnieuw kunnen bezorgen in de 
daartoe geplande maand. Zoals in onze krant nummer 4 gemeld zijn de maanden waarin 
wij deze graag in uw bus deponeren januari en augustus. Als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden zijn wij er bij de vorige uitgave echter niet in geslaagd. Eén van onze 
goede voornemens voor 2023 is er alles aan te doen om dit in de toekomst te voorkomen. 
Wij doen onze uiterste best!

• Ook de redactie van de Seniorenkrant wenst u en allen die u dierbaar zijn een uitstekend 
2023. Hou het gezond, dan ben je al flink op weg.

• De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in oktober 2024. Met de Seniorenadviesraad 
werken wij aan een Memorandum. Dit is een voorstellenpakket dat aan de alle lokale 
politieke partijen van Schoten zal bezorgd worden. Hierin worden de bezorgheden en visie 
van onze senioren omtrent diverse Schotense omstandigheden opgenomen. Op vrijdag 13 
januari hebben wij in het LDC ’t Dorp een seniorenbijeenkomst gehouden waarin iedereen, 
die er belangstelling in had, zijn (of haar) steentje kon bijdragen om dit document op te 
maken. Dit werd op verschillende manieren bekend gemaakt via De Bode van Schoten, 
een omzendbrief, e.d. Kon je hierbij niet aanwezig zijn en wens je toch jouw mening te 
laten kennen? Dan kan je deze doorsturen naar onze seniorenconsulent Laura Kerkhofs via 
seniorenadviesraad@schoten.be.

Je kan dit ook doorsturen aan François Michel: michel.fr@skynet.be of te bellen op het 
nummer 03 658 96 28 0477 42 21 45.

Wij vragen wel dit te bezorgen vóór het einde van februari.
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Rustige (rolstoel)toegankelijke wandelingen 
- een nieuwe editie 

In 2006 bracht de Raad voor Personen met een Handicap, in samenwerking met de 
gemeente Schoten en gesteund door de koning Boudewijnstichting voor het eerst 
een map uit met 10 rustige rolstoeltoegankelijke wandelingen. 
RIK LAVRIJSEN

In 2016 volgde een 
tweede editie waarvan 
800 gedrukte exemplaren 
de deur uit gingen. Na 
de coronajaren werd 
het hoogtijd om de 
handen uit de mouwen 
te steken. Om de nieuwe 
wandelmap te kunnen 
realiseren hebben we 
binnen de RPH een 
werkgroep opgericht.

Frieda, Martin, Jan, 
Rik en Ronny hebben 
zich erg ingespannen 
om alle trajecten, 
wandelbeschrijvingen 
en bewegwijzering te 
controleren en aan te passen. Er werden 
nieuwe foto’s gemaakt met dank aan Luk. 
Daarna werd alles toevertrouwd aan de 
communicatiedienst van de gemeente die via 
een lay-outbedrijf voor de fraaie vormgeving 
heeft gezorgd.

Deze nieuwe 
uitgave werd 
(zoals de vorige 
mappen) gedrukt 
bij De Bode van 
Schoten, altijd 
verzorgd tot in 
de puntjes, en de 
gemeente Schoten 
zorgde voor de 
nodige euro’s. Op 
sinterklaasdag 
werd de nieuwe 
map voorgesteld in 
park Vordenstein.

We hopen dat we met deze 
rolstoelwandelmap veel Schotenaren kunnen 
verleiden om een gezonde en aangename 
wandeling te maken in onze toch erg mooie 
en groene gemeente. De 10 wandelingen zijn 
er niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar 
ook voor wie een loophulp gebruikt of met 
een buggy op stap gaat en iedereen die graag 
een stukje van onze gemeente verkent.

De verzamelmap met 10 wandelingen kost 2 
euro. U vindt ze in het Uitpunt (bibliotheek), 
aan het onthaal van dienstencentrum ’t 
Dorp en in de antennepunten Fortbaan 
en Lariksdreef. Je kan ze ook bestellen 
op toegankelijk@schoten.be of gratis 
downloaden op de website van de gemeente.

Veel wandelgenot.

Puzzels
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Logisch raadsel:

Een manège heeft 10 stallen. Er biedt zich een klant aan met 11 paarden. Die wil zijn 
paarden gestald zien zonder dat er 2 paarden in 1 stal staan. Hoe los je dit op?  
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Als je vroeger een verdacht uitziend figuur aan de voordeur kreeg, werd je vanzelf 
al achterdochtig en voorzichtig. De link naar oplichting werd dan al snel gemaakt. 
Het werd ons met de paplepel ingegeven. 
LIZ PIETERS

Met het zich ontwikkelen van de digitale 
samenleving en het dagelijkse gebruik van 
allerlei vormen van online toepassingen, 
zijn er ondertussen nog nooit zoveel 
mogelijkheden geschapen voor oplichters en 
criminelen als tegenwoordig.

Velen van ons zien zich bijna verplicht om 
gebruik te maken van PC, laptop, tablet en 
smartphone om nog enigszins te voldoen 
aan de huidige maatschappelijke eisen en 
administratieve verplichtingen. Dat deze 
aanpassing niet altijd van een leien dakje 
gaat is elkeen die niet met deze werkwijzen is 
opgegroeid, zeer bekend.

Een belangrijk onderdeel van het werken 
met digitale toepassingen is aandacht 
hebben voor ‘veiligheid’ in het bijzonder 
in verband met phishing. ‘Phishing’ is het 
malafide gebruik van e-mail, sms, Whatsap 
en dergelijke door criminelen die enkel uit 
zijn op (bank)gegevens waardoor ze jouw 
rekeningen kunnen plunderen. 

Er zijn allerlei beveiligingsprogramma’s, al 
dan niet betalend, die hier enigszins een hulp 
kunnen betekenen. Criminele organisaties 
echter - dikwijls opererend vanuit verre 
buitenlanden - vinden telkens nieuwe, 
onvermoede methodes om de veiligheid 
op het internet te omzeilen en gebruikers 
opnieuw in de val te laten lopen.

Wanneer je dus een sms, e-mail, WhatsApp 
of Messenger-bericht ontvangt van een voor 
jou al dan niet onbekende afzender, waarin 
men vraagt om op een bijgevoegde link te 
klikken, kan je er veiligheidshalve best van 
uit gaan dat men probeert aan je gegevens 
te geraken en dat het mogelijk om phishing 
gaat. Klik dus niet op de link. Indien je toch 
twijfelt, is een eenvoudig telefoontje naar de 
afzender (firma of instantie) het middel bij 
uitstek om zekerheid te verkrijgen.

Ook  sms- of Whatsappfraude komt 
veelvuldig voor;  bijvoorbeeld vragen om 
geld  door een familielid dat dringend uit 
een benarde situatie moet geholpen worden 
door geld over te maken op een bijgevoegd 
rekeningnummer. Ook hier ga je best niet 
direct op in, maar telefoneer eerst even naar 
het familielid in kwestie op een door jou 
gekend telefoonnummer.

Tot slot is het niet slecht om attent te zijn 
op verwittigingen van medegebruikers van 
sociale media en openbare instanties. Een 
verwittigd mens is er tenslotte nog altijd twee 
waard!

Ben je toch slachtoffer geworden van 
phishing?
• Bel Cardstop en verwittig je bank.
• Stuur de ontvangen phishingmail of 

-bericht door naar 
verdacht@safeonweb.be. Hierdoor wordt 
de frauduleuze link in de mail geblokkeerd, 
ter beveiliging van anderen.

• Dien klacht in bij de politie.     

Phishing: Laat je niet vangen 

“Degene die wil misleiden, zal altijd 
hen vinden die zichzelf toestaan om 
misleid te worden.” - MACHIAVELLI

Het plan ‘Halt2Diabetes’
Halt2Diabetes is een vroegtijdig opsporingsprogramma en begeleiding van mensen 
met risico om diabetes te ontwikkelen. Dit in samenwerking met de Diabetesliga, 
gezondheidswerkers allerhande en ondersteund door de gemeenten.
GUY EMBRECHTS 

Iedereen kent in zijn omgeving wel een 
suikerzieke of is zelf diabetespatiënt. Het is 
het belangrijk om de vroege symptomen te 
herkennen en zo de ziekte zo lang mogelijk 
uit te stellen. Daarom start de diabetesliga 
dit jaar met de actie Halt2Diabetes in 
Schoten. Met een brochure kun je je eigen 
risicoprofiel uitrekenen om, bij een te hoog 
risico, aangepaste maatregelen te bekomen 
bij je huisarts met eventueel verwijzingen 
naar een diëtist en andere noodzakelijke 
behandelingen.

Als de diagnose eenmaal gesteld is, ga je 
in therapie bij je huisarts om begeleid te 
worden, wat nodig is. Maar er is een 

periode voor het uitbreken van de ziekte 
waar je je nog niet ziek voelt, maar waar je 
bloedsuikergehalte toch al wel te hoog is of 
gaat worden. Deze beginfase heeft weinig 
specifieke symptomen, maar dan kan mits de 
juiste dieetmaatregelen en begeleiding veel 
leed gespaard worden.

De aanvangsverschijnselen zijn dus mild en 
aspecifiek: wat minder fit zijn, vlugger moe, 
huidinfecties die minder goed genezen, 
gemakkelijker ziek worden, meer dorstgevoel 
hebben en sneller moeten gaan plassen. 
Allemaal verschijnselen die niet echt 
alarmerend zijn, maar toch best worden 
nagezien.

Gemeentegrenzen worden aangegeven met de nodige verkeersborden die ons hier 
attent op maken. Maar wist je dat de gemeentegrenzen ook afgebakend worden 
door waterlopen, deels ondergronds en deels zichtbaar in het straatbeeld?
MARC VERLOY 

De natuurlijke grens met Merksem wordt 
gevormd door de Eethuisbeek. Deze stroomt 
gedeeltelijk ondergronds en bovengronds. 
Ze voert het water van de ringgracht van 
Calixberg naar het Boekenborgpark in 
Merksem. Ondergronds dwarst deze beek de 
Plantijnlei, de Van Beethovenlei, de Stanislas 
Meeuslei en de Frans De Ceusterlei. 

Aan de Deuzeldlaan vormt de Eethuisbeek de 
grens van Schoten en Merksem. Hier komt 
de beek weer aan het daglicht (waar vroeger 
garage Vervoort gehuisvest was) en wordt 
zij de grens tussen Schoten en Merksem. 
Het toont ons een stukje natuurpracht om te 
koesteren. Ter hoogte van de Salvialei vormt 
de beek een grens met Merksem. 

Laarsebeek 
De Laarsebeek, die in Brecht ontspringt, 
meandert langs Brasschaat en Schoten deels 
door het Peerdsbos waar zij de grens vormt

aan het einde van de brug van de 
Elshoutbaan. Zij dwarst daar de 
Laarsebeekdreef zodat deze dreef gedeeltelijk 
op Brasschaats en Schotens grondgebied ligt.

Klein Schijn
Het Klein Schijn vormt de zuidoostelijke grens 
van Schoten met de Schilde, Wijnegem en 
Deurne. De rivier stroomt bijna 11 kilometer 
over Schotens grondgebied. Het Klein 
Schijn stroomt van het Noordoosten van de 
gemeente naar het Zuidwesten en mondt uit 
in het Groot Schijn waar ze deel uitmaakt van 
het Scheldebekken. Het Klein Schijn stroomt 
Schoten in via het domein La Garenne ter 
hoogte van ’s Gravenwezel en zet haar weg 
zuidwaarts verder langs Iepenburg tot aan 
het domein Van Havre. Daar duikt de rivier 
ondergronds onder het Albertkanaal, parallel 
met het kanaal, om dan ter hoogte van 
Deurne het grondgebied Schoten te verlaten. 

Schotense grenzen 
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Exclusief interview met Eddy Smets 

Beeldhouwer, kunstschilder, schrijver... maar bovenal Schotenaar. Dat is Eddy 
Smets, oorspronkelijk geboren in Hoboken. Toch vond hij de weg naar Schoten, 
waar hij zijn hart verloor. 
MARIA DE BELDER EN MIA KETELS

Eddy werd geboren te Hoboken op 25 maart 
1934, als tweede in een gezin van 5. In 
september 1944 vluchtten moeke en haar 3 
zoontjes naar Duitsland. Van vader wisten ze 
toen alleen dat hij bij het Duitse leger was. 
“In Luchow op een perron in de statie zag ik 
haar voor het laatst”, vertelt Eddy. “Het was 
een pijnlijk afscheid. Pas later besefte ik wat 
zij moet geleden hebben, ziek, zonder man 
maar vooral zonder haar kinderen.”

In 1945 kwam Eddy op 11-jarige leeftijd 
terug naar België, waar hij in verschillende 
weeshuizen, waaronder Bethanie in Schoten, 
verbleef. Daarna verhuisde hij naar een tante 
in Genk. Op 14-jarige leeftijd moest hij gaan 
werken in de koolmijn van Waterschei.

“Tijdens mijn legerdienst leerde ik mijn vrouw 
kennen op een dansavond”, gaat Eddy verder. 
“We trouwden in 1957 en kregen 4 dochters. 
Daarna volgden er nog 7 kleinkinderen en 6 
achterkleinkinderen.”

In 1993 begon Eddy een zaak waar hij 
auto-onderdelen verkocht. Elke Schotenaar 
herinnert zich wel ‘Auto-onderdelen Smets’, 
bij het binnenrijden in de Verbertstraat. In 
2012 besloot Eddy op pensioen te gaan en nu 
woont hij in de Leo Van Hullebuschstraat.

Vertel ons eens wat over je leven als 
gepensioneerde.
“In de gemeentelijke academie leerde ik 
gedurende 6 jaar schilderen, beeldhouwen en 
volgde ik een cursus stemvorming.”

“Zo werd ik amateur kunstenaar. Momenteel 
volg ik nog een cursus cultuur.”

Hoe en waarom begon je een carrière als 
schrijver?
“Eigenlijk ben ik geen schrijver”, zegt Eddy. 
“Ik vertelde nooit aan mijn kinderen wat 
ik gedurende Wereldoorlog II allemaal had 
meegemaakt. Slechts na lang aandringen 
heb ik mijn verhaal geschreven. Zij 
waren hier zo enthousiast over dat ze 
vroegen mijn oorlogsherinneringen in een 
boek te publiceren zodat dit deel van de 
familiegeschiedenis niet verloren zou gaan.”

Samen met historica Ellen Decraene ging 
Eddy aan de slag. “Ik vroeg Ellen de 
historische achtergrond beknopt weer te 
geven omdat je je als kind tussen 6 en 11 
jaar enkel de gebeurtenissen herinnert die 
je zelf emotioneel raken. Het werd een boek 
rond de ervaringen en herinneringen van een 
oorlogskind en werd gepubliceerd onder de 
naam ‘Kindvluchtelingen, wrakhout van de 
oorlog’.”

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat 
dit gebeuren nog steeds brandend actueel 
is door onder andere de oorlog in Oekraïne 
en andere vreselijke oorlogen die nog steeds 
woeden.

Ook de coronacrisis inspireerde je om 
een boek te schrijven. 
“Klopt”, gaat Eddy verder. “Ik heb geprobeerd 
de coronacrisis in beeld te brengen door 

twintig Schotenaren te interviewen. 
Om een tijdsbeeld van de pandemie te 
creëren heb ik leidinggevenden, horeca, 
jeugd en ouderlingen, cultuur en industrie 
geïnterviewd.”

“Waar ik enkel kommer en kwel verwachtte, 
hebben we een heel warm en solidair 
Schoten gevonden. Ik dank hiervoor ook 
mijn redactieteam, mijn dochter Vera, Christl 
Lauryssens, Henri Toté en vooral Marc Van 
Thielen, die bij elk interview aanwezig was 
en schitterende foto’s nam die van het boek 
‘Coronaklanken’ een mooi Schotens fotoboek 
maakte. 

Je hebt al een heel druk leven achter 
je, maar wat zou je nog willen 
verwezenlijken?
“Indien er nog een mooie uitdaging komt die 
ik fysiek aankan, zal ik het wel proberen.”

Beide boeken zijn verkrijgbaar bij
Eddy Smets: 036586379 – 0474659680 - 
eddy.smets80@hotmail.com
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info en 
tickets: 

ccschoten.be

I.s.m. Gemeente Schoten, Seniorenraad en Raad voor personen met een handicap
V.U.: Veerle Anthonis - Verbertstraat 3 - 2900 Schoten - www.ccschoten.be - cultuurcentrum@schoten.be - Ond.nr.: BE0410.636.830 - RPR Antwerpen

Seniorenshow
met Micha Marah, Stijn Vande Voorde en 
Eddie Herman

DONDERDAG 13 APRIL OM 14U 
VRIJDAG 14 APRIL OM 14U
IN DE KAEKELAAR SINT-CORDULASTRAAT 10


