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Beste Schotenaar,

het is weer voorbij die mooie 
zomer! En dat het warm was!
Maar eindelijk hebben we elkaar 
terug kunnen ontmoeten.

De zomer in Schoten zat vol leuke 
activiteiten en ontmoetingen.
Nu korten de dagen en wordt 
het wat sneller donker. Dat is 
soms een moeilijke periode, want 
iedereen zit meer binnen.

Maar onze vrijwilligers gaan 
opnieuw aan de slag en 
organiseren weer allerlei 
activiteiten! Kom eens een kijkje 
nemen en doe mee. Je bent meer 
dan welkom.

Zet je nu maar gezellig in de 
zetel met een tasje koffie en 
lees deze extra lijvige editie 
van de seniorenkrant, wederom 
gemaakt en bedeeld door onze 
fantastische vrijwilligers.

Veel leesplezier!

Zorg voor jezelf en voor elkaar. 

Beste Schotense senioren,

deze vierde editie van uw Seniorenkrant begin ik 
met gemengde gevoelens. Ondanks vier vaccinaties 
heeft het coronabeestje mij toch weten te vinden.
Gelukkig is een ziekenhuisopname achterwege 
gebleven. Reuk en smaak zijn echter voor een lange 
tijd weg geweest, maar dat herstelt zich langzaam.

Anderzijds ben ik zeer dankbaar en gelukkig dat de 
overige bestuursleden van de SAR zich voor meer 
dan 100 procent hebben kunnen blijven inzetten 
waardoor ook deze uitgave mogelijk is geworden.

Ik hoop dat vele senioren de weg naar onze eerste 
Seniorenbeurs op 18 juni hebben gevonden. Zij 
zullen er getuige van zijn dat dit een enorm succes 
is geweest. De Seniorengids is daar voorgesteld 
en verdeeld onder alle aanwezigen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat deze gids alle nuttige informatie bevat 
in verband met mogelijke problemen waarmee jullie 
worden geconfronteerd.

Ondertussen worden wij opnieuw op de proef 
gesteld - dit keer door de energiecrisis. Samen 
hebben wij de coronaperiode, min of meer, goed 
doorgemaakt en ook nu zullen wij samen weer de 
nodige moed en ‘energie’ vinden om deze moeilijke 
periode door te komen.

Lieve mensen, ik durf hopen - meer dan 
waarschijnlijk samen met jullie allen - dat wij 
niet blijvend gegijzeld zullen worden door het 
coronavirus maar dat een ‘normaal’ gezins- en 
verenigingsleven voor ieder onder ons mogelijk 
wordt en blijft. Voorzichtigheid blijft evenwel de 
boodschap. Bewaar waar nodig de aanbevolen 
afstand, was geregeld je handen en draag, 
eveneens waar nodig je mondmasker.

Geniet van je seniorenkrant en jouw 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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Het ontstaan van straatnamen: deel 2

De nieuwe voorzitter van de RPH

Schenkingen als nalatenschap

Programma Seniorenmaand 2022 

Inhoud

Dit tekstje ter ondersteuning 
van al onze senioren die 
zich eenzaam voelen. In het 
bijzonder voor de bewoners van 
de zorgflats die als gevolg van 
de brand in de parkeergarage, 
noodgedwongen hun woning 
moesten verlaten en daardoor 
mogelijk in een niet-vertrouwde 
omgeving verblijven.

“Een kaartje met lieve 
wensen, positiviteit en 
kracht. In de hoop dat dit 
je steun geeft, er wordt 
veel aan je gedacht.” 
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Berichtje van de redactie Dit was de Seniorenbeurs

In het Cultuurcentrum De Kaekelaar vond op zaterdag 18 juni 2022 de eerste 
Schotense Seniorenbeurs plaats. Een groot aantal standhouders heeft hieraan hun 
enthousiaste medewerking verleend. Van Mutualiteit De Voorzorg (ondertussen 
Solidaris) over OKRA tot een voorstelling van de dienstencentra en vele anderen.
FRANÇOIS MICHEL

De Raad voor Personen met een Handicap 
(RPH) had een heus parcours uitgewerkt waar 
men proefondervindelijk kon ondervinden 
hoe problematisch het kan zijn om zich als 
mindervalide op een veilige manier te verplaatsen. 
Ook onze burgervader heeft dit mogen ervaren 
tijdens een proefrit met een (elektrische) 
rolwagen.

Wij mochten, ondanks de hoge temperaturen, 
meer dan 500 bezoekers verwelkomen. Van de 
aanwezigen, ook een groot aantal van andere 
gemeenten, mochten we enkel positieve reacties 
ontvangen.

Tijdens de beurs werd eveneens - als primeur - 
onze Seniorengids 2022 voorgesteld en verdeeld 
onder de vele bezoekers. De Seniorengids is 
een knap werk waarin onze senioren enorm 
veel informatie meekrijgen in verband met de 
dienstverlening die binnen onze gemeente wordt 
aangeboden.

Was onze beurs een succes? Reken maar van yes!
Is dit voor herhaling vatbaar? Wees ook hiervan maar overtuigd!
Waar en wanneer? Hiervan word je tijdig op de hoogte gebracht.

Wij bedanken graag alle medewerkers die tot het succes van onze  eerste (maar zeker niet 
laatste) Seniorenbeurs hebben geleid. Dankjewel. 

• Het is de bedoeling dat de Seniorenkrant verschijnt in de maanden januari en augustus.
Binnen de communicatiedienst van de gemeente, die ons bijzonder goed bijstaat met 
onder andere de lay-out van deze krant, hebben echter enkele logistieke omstandigheden 
ertoe geleid dat dit voor deze uitgave niet mogelijk was. Wij wensen ons hiervoor te 
verontschuldigen en doen er alles aan om je de volgende krant(en) tijdens de geplande 
maanden te bezorgen.

• Wij zijn bijzonder vereerd dat wij een gesprek mochten hebben met Annelies Verlinden die 
(naar onze mening) de eerste Schotense inwoner is die een zo belangrijke ministerpost 
kreeg toevertrouwd. Let wel: onze Seniorenadviesraad (SAR) heeft geen enkele politieke 
binding. Ook de redactie van jouw, ondertussen vertrouwde, Seniorenkrant werkt los van 
iedere politieke invloed of druk.

• Wij ontvingen al heel veel positieve reacties in verband met onze Seniorenkrant. Dat doet 
enorm veel deugd en zet ons aan om met evenveel, of nog meer, energie hieraan verder 
te werken. Zijn er onderwerpen waarover je van mening bent dat ze eveneens de nodige 
aandacht verdienen om ook hierover een artikel in onze krant te plaatsen, laat het ons 
alsjeblieft weten.

Dit kan door contact op te nemen met onze seniorenconsulent Laura Kerkhofs op het 
mailadres seniorenadviesraad@schoten.be of 03 680 32 54. Je kan ook François Michel 
bereiken op het nummer 03 658 96 28 (of 0477 42 21 45) of een mailtje te sturen naar 
michel.fr@skynet.be.

  
• Tot slot willen wij alle medewerkers aan onze krant hartelijk bedanken. Schrijvers van 

artikels, bezorgers van de krantjes, de communicatiedienst van de gemeente... Heel, heel 
veel dank!!!! 
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Slim omgaan met medicijnen

Medicatie is bij een vorderende leeftijd dikwijls noodzakelijk, blijvend en 
soms verwarrend veel. Daarom geven we je graag enkele tips in verband met 
verantwoord gebruik mee. 
GUY EMBRECHTS 

• Leg zelf of in samenspraak met je 
huisarts/apotheker een lijst aan van de 
dagelijks in te nemen medicatie. Dit is 
altijd handig als zelfcontrole of als je 
door plotse onvoorziene omstandigheden 
naar het ziekenhuis moet voor verzorging 
of opname. Het is ook aangeraden een 
kleine nota bij je identiteitskaart te 
steken, zo kan jij of je verzorger toch de 
belangrijkste medicatie vinden.

• Denk eraan ook een lijst te maken van de 
medicatie die je niet mag nemen wegens 
neveneffecten, intolerantie of allergische 
reacties. Sommige medicijnen reageren 
niet goed wanneer ze samen genomen 
worden. Daarom is zo een lijstje bij je 
hebben wel aangewezen.

• Leg je lijsten thuis op een duidelijk 
afgesproken plaats, meestal is dat 
bij je ziekenfondspapieren of in het 
medicijnenkastje.

• Leg geen te grote reserves aan van 
je medicatie! Apothekers kunnen vlug 
genoeg bestellingen doen. 

• Doe af en toe eens grote kuis om 
vervallen medicatie op te ruimen. 

Restjes hoestsiroop, oude    
ontsmettingsmiddelen, en dergelijke 
kunnen best bij de apotheker 
afgegeven worden en niet in het toilet 
doorgespoeld! Denk aan het milieu. Maak 
orde in je medicijnkast, zo gaan er minder 
ongelukken gebeuren. Ook is het nuttig om 
aan je arts te vragen wat je moet doen bij 
twijfel over al dan niet genomen medicatie.

• Als je door de hoeveelheid medicatie 
of door toenemende vergetelheid 
moeilijkheden hebt met correcte inname 
dan kan je apotheker je helpen met 
onder andere dispensers of een handige 
dagverdeling. Spreek er met hem/haar 
over, hij of zij zal je graag helpen.

• Beperk het gebruik van slaapmedicatie. 
Er is altijd gevaar om te vallen bij 
het opstaan en ook toenemende 
geheugenstoornissen zijn mogelijk. Vraag 
alternatieven aan je huisarts.

Denk er vooral aan om ook open te blijven 
tegenover je vertrouwensarts. Zo kan hij of 
zij je beter helpen. Mensen krijgen soms iets 
voorgeschreven dat ze later niet innemen, dit 
is zinloos en geldverspilling.
 

Buurtinformatienetwerk: “Horen, zien en melden”

Zoals in zovele Vlaamse gemeenten en steden, ontsnappen ook de inwoners van 
Schoten op tijd en stond niet aan een ongewenst bezoekje. Oneerlijke en criminele 
figuren hebben het dan gemunt op bezittingen die zich in en rond onze woning (en/
of bedrijfspand) bevinden. Vooral in de maanden waarin het ‘s morgens laat licht is 
en ‘s avonds vroeg donker, slaan dieven toe.
LIZ PIETERS

Om ons hiertegen te wapenen beschikken 
we in Schoten over een netwerk van 
buurtinformatiekanalen (BIN). Aan het hoofd 
van elke BIN staat een coördinator (de BIN-
co) die fungeert als verantwoordelijke en 
aanspreekpunt. Als inwoner van een bepaalde 
straat kan je online (op de website van de 
gemeente Schoten of de politie) je eigen BIN 
ontdekken en gratis lid worden. 

Warm bericht
De bedoeling van dit lidmaatschap is dat je 
verdachte individuen en/of handelingen in je 
straat of buurt meldt via het nummer 101. 
De algemene politiedienst die je hiermee 
bereikt, stuurt vervolgens een seintje naar 
de lokale politie, waarna deze een onderzoek 
instelt in de betrokken buurt. Indien hierbij 
een gepleegd feit wordt vastgesteld zullen 
onmiddellijk alle leden van het betrokken 
BIN, telefonisch worden gewaarschuwd. Dit 
noemt men in BIN-taal een ‘warm bericht’. 

Koud bericht
BIN-leden krijgen daarna via e-mail feedback 
over de gedane acties en het resultaat; het 
zogenaamde ‘koude bericht’. Ook info die 
nuttig is als preventie wordt op deze manier 
verstuurd (bv. bedrieglijke huisbezoeken).

Lauw bericht
Wanneer de politie als gevolg van een 
melding geen verdachte zaken of personen 
vaststelt en er desondanks toch een inbraak 
plaatsvindt, zullen binnen de 24 uur na 
de aangifte hiervan, de BIN-leden worden 
gewaarschuwd via email om extra waakzaam 
te zijn. Dit noemt men in Schoten een ‘lauw 
bericht’ en dit is uniek in België.

Het is goed om te beseffen dat je als BIN-lid 
mee zorgt voor de versterking van de sociale 
samenhang van je buurt; je leert, meer 
dan anders, oog te hebben voor preventie 
betreffende de inbraakgevoeligheid van je 
woning en onmiddellijke omgeving.

Sinds het ontstaan van het eerste BIN in 
Schoten (wijk Elshout in 2012) werd al menig 
succesverhaal opgetekend inzake verhinderde 

inbraakpogingen. Het is ook nuttig om te 
weten dat doorheen de jaren (2012-2020) 
men in Schoten erin geslaagd is het volledige 
grondgebied van de gemeente te omvatten 
in 25 BIN’s en 1 BIN-Z (zelfstandigen en 
handelaars).

Ondertussen worden er bij uitbreiding 
via het BIN nog verdere stappen gezet 
om de BIN-leden te informeren over 
gerelateerde fenomenen zoals phishing, 
opsporing van verdwenen personen en 
veiligheidsmaatregelen allerhande die erg 
nuttig zijn ter voorkoming van onaangename 
ervaringen.

Meer info en hulp bij inschrijving: 
Tom Bresseleers, coördinator Integrale 
Veiligheid en noodplanning, Verbertstraat 3, 
03 680 23 57.
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Na de derde belronde naar onze 75-plussers, ditmaal over hun woonomgeving, 
weten we het zeker: onze senioren wonen graag in Schoten. Er werden hen allerlei 
vragen gesteld over hun woonsituaties - hoe is het wonen in Schoten, waar zijn er 
problemen, wat kan er voor jou beter? 
MIA KETELS

De resultaten: het overgrote deel van de 
mensen die we gesproken hebben, was meer 
dan tevreden! Er waren hier en daar wel wat 
opmerkingen: de toestand van de straten, de 
verlichting, parkeerproblemen en gevaarlijke 
verkeerssituaties.

Wat het zo aangenaam maakt om wonen is 
de fijne omgeving, rustige buurt, ligging dicht 
bij het park, aan het water (bij de Vaart) en 
een overwegend veilig gevoel. Sommigen 
voelden zich echter enigszins onveilig en wel 
om de volgende redenen: elektrische fietsen 
en steps op het jaagpad, te druk verkeer, 
inbraken en vandalisme. 

Voor de wijken Centrum en Deuzeld werden 
de resultaten van de belrondes door de 
gemeente al in een buurtanalyse verwerkt. 
In totaal hebben 643 mensen te kennen 
gegeven hoe leefbaar Schoten voor hen wel 
is, wat hun noden en wensen zijn. Wat ons 
echter verwonderde is dat er toch nog vele 
mensen aangaven eenzaam te zijn. 

Er zijn spijtig genoeg nog steeds senioren die 
niet meer buiten komen. 

Anderzijds is het verbazend hoeveel senioren 
overweg kunnen met iPhone, computers, 
tablets en dergelijke. Er zijn er zelfs die er 
alle dagen uren op werken en opzoekingen 
doen. Wat aangenaam om horen was, is dat 
er veel mensen in een vereniging zijn en/
of een hobby hebben en dat zij ook steeds 
terecht kunnen bij vrienden en familie.
 
Over mobiliteit kan er ook veel gezegd 
worden. Met De Lijn wordt er op dit ogenblik 
gepraat om na gaan wat er kan gedaan 
worden voor onze senioren. Uit de enquête 
komt ook naar voor dat er vooral in de 
wijken Deuzeld en Koningshof behoefte is 
aan kleine buurtwinkels. De gemeentelijke 
dienstverlening wordt door vrijwel iedereen 
zeer gewaardeerd. De lokale dienstencentra 
zijn bij vele senioren bekend, maar niet 
iedereen heeft de drempel al overwonnen om 
er ook eens een bezoekje aan te brengen.

Resultaten belronde: wonen in Schoten is top! Puzzels

Droedels 

Antwoord: _________________ Antwoord: _________________

Seizoen woordzoeker
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Welk gezelschapsspel herken je?

Antwoord: Rummikub

In welke stad staat het balkon 
van Romeo en Julia?

Antwoord: Verona

De appel valt niet ver van de boom, ook niet 
in de schilderkunst. Op de presentatie zie je 
twee schilderijen, een is geschilderd door de 
vader, het andere door zijn zoon. Wat is de 
uiteraard gemeenschappelijke familienaam 
van de kunstenaars die deze werken 
maakten?

Antwoord: Breugel

Het boek ‘De legende van Uilenspiegel 
en Lamme Goedzak’ viel niet 
in de smaak van de Belgische 
conformistische kringen en werd totaal 
genegeerd. Buiten de grenzen werd 
het vertaald in alle Europese talen en 
het werd bekend over de hele wereld. 
Veel meer hoeven we hier niet over te 
zeggen, om te weten wie de schrijver 
was van dit succesvol verhaal. Graag 
zijn voor- en achternaam.

Antwoord: Charles De Coster

Getrouwd zijn met de president 
van de Verenigde Staten levert je 
automatisch de titel First Lady op, 
met alle daarbij horende bekendheid 
en faam. Weet jij de voornaam van 
huidige First Lady?

Antwoord: Jill (Biden)

Thalidomide, dat is de naam van het 
geneesmiddel dat in de jaren 50 en 60 werd 
gebruikt als slaapmiddel en middel tegen 
ochtendmisselijkheid, maar uiteindelijk bleek 
het zeer schadelijk voor ongeboren kinderen, 
vaak met afwijkingen bij de geboorte tot 
gevolg. Daardoor kwam er in 1969 een 
totaalverbod op dat middel in ons land. Onder 
welke merknaam werd dit geneesmiddel 
verkocht bij ons verkocht?

Antwoord: Softenon

Woorzoeker november
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Gezocht: vrijwilligers voor computerlessen

Schotense senioren in beweging

De vereniging ‘Schoten senioren 
computerlessen’ is dringend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Onze mensen zijn 
senioren die al jaren voor schoten-sc.be 
werken en die dat stilaan beginnen te voelen. 
Daarom zoeken we jongere gepensioneerden 
die zich geroepen voelen om op simpele 
manier en op seniorenniveau hun digitale 
kennis over te brengen.

Wat zoeken wij in de kandidaat-vrijwilligers?
• kennis van Windows 10 en/of iOS en/of       

Android operating systems en/of apps
• doelgroep: senioren (vijftigers en  ouder)
• in beperkte kring (max.13 personen)
• beamer beschikbaar
• desktop-PC's aanwezig
• moeten zich kunnen vrijmaken in de namiddag op een weekdag
• staan er niet alleen voor:je krijgt hulp van een assistent
• kans om officieel vrijwilligerswerk te doen in Schoten
• onbezoldigd

Iedere woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur zijn wij aanwezig in het lokaal in Cogelshof 
op de eerste verdieping om directe computerhulp te bieden aan wie dat nodig heeft. Je kan 
ook bij ons terecht voor inlichtingen. Meer info vind je op onze website schoten-sc.be of via 
ons e-mail adres info@schoten-sc.be Bij voorbaat heten we alle geïnteresseerden hartelijk 
welkom!

Zestigers die hun hersenen jong willen houden moeten veel bewegen, maar het is duidelijk 
geworden dat niet alle bewegingen effectief zijn. Uit onderzoekingen door een Duits centrum 
is gebleken dat bewegingen volgens figuren (en de combinatie van figuren) op muziek de 
hippocampus (hersendeel) best stimuleren en ervoor zorgen dat de coördinatie tussen 
hersenen en ledematen verbeteren, het evenwicht verbeterd en tevens ontspannend is.

Er worden oefenbijeenkomsten georganiseerd voor 60-plussers die jong willen blijven naar 
geest en lichaam. Er is geen enkele voorkennis vereist en er is geen partner nodig. Deze 
bijeenkomsten gaan door in het LDC ’t Dorp, J. Van Craenstraat 1 in Schoten, telkens op 
maandag van 15 tot 16 uur. Deelnameprijs is 1,50 euro per les. Graag inschrijven via 
pmamp2900@gmail.com of 03 685 56 04.

We zijn op zoek naar de naam van de 
bommenwerper die tijdens WO II de eerste 
atoombom (die de naam Little Boy had) 
afwierp boven Hiroshima. Het totale dodental 
van die aanval wordt geschat op 140 000.

Antwoord: Enola Gay

Wereldtentoonstelling 1958 in Brussel 
zal bij meerdere onder ons nog wel wat 
herinneringen naar boven brengen. Het zijn 
internationale gebeurtenissen die op meerdere 
vlakken het organiserende land er economisch 
op vooruit helpen. Antwerpen mocht al drie 
wereldtentoonstellingen organiseren. Weten 
jullie in welk jaar de stad dit de eerste keer 
deed?

Antwoord: 1885 Seizoen woordzoeker

Woordzoeker november

Antwoord: First Lady

Antwoord: Bedrog

Oplossingen droedels pagina 9.
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Exclusief interview met minister Annelies Verlinden 

Je ziet haar vaak op tv, maar soms ook op evenementen in onze gemeente of zelfs 
in de supermarkt: de Schotense Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse 
Zaken. Maar wie is Annelies nu eigenlijk? En hoe herinnert ze zich haar jeugd in 
Schoten? Wij hadden een exclusief gesprek met de minister.
MARIA DE BELDER EN MIA KETELS

Annelies is geboren en getogen in Schoten. 
“Ik heb een prettige jeugd gehad met heel 
veel vrienden en vriendinnen naast de deur. 
Met twee jongere zussen was er ook altijd 
leven in huis. We hadden ook veel neefjes en 
nichtjes van dezelfde leeftijd. Ik ging naar de 
muziekschool, volgde zwemles en zat in de 
jeugdbeweging. Mijn dagen waren toen ook 
al goed gevuld en mijn jeugd was zorgeloos 
met heel veel liefde om me heen. Weet je wat 
heel bijzonder is? Mijn vriendinnen van toen, 
zijn nog altijd vriendinnen!”

“Mijn ouders zijn altijd heel actief geweest in 
het gemeenschapsleven, hun betrokkenheid 
was waarschijnlijk erfelijk.Na de lagere 
en middelbare school in Schoten ging de 
tocht verder naar Antwerpen om rechten 
te studeren. De volgende stap was Leuven 
om daar te studeren en op kot te gaan. 
In beide steden mogen proeven van het 
studentenleven was een unieke ervaring.”

Je bent in een jeugdbeweging geweest. 
Kan je daar iets over vertellen?
“Ik heb in de VKSJ in Schoten gezeten en 
ben er uiteindelijk hoofdleidster geworden. 
Terugdenkend aan die tijd komt er alleen 
vrolijkheid naar boven. Je beseft eigenlijk 
pas als je ouder bent hoe waardevol de 
jeugdbeweging kan zijn. Je maakt er 
vrienden voor het leven, leert omgaan met 
verschillende karakters, pakt uitdagingen 
aan… Je staat er op dat moment niet bij 
stil, maar de kracht van de jeugdbeweging 
zit ‘m in het feit dat het je vormt voor de 
rest van je leven. Misschien leerde ik daar 
ook wel voor het eerst onderhandelen en 
compromissen sluiten? (lacht).”

Je hebt onlangs bloed gegeven. Wat was 
hiertoe de aanleiding?
“Men heeft niet veel moeite moeten doen om 
mij te overtuigen. Een oude gewoonte werd 
weer opgenomen Als je, met een halfuurtje 
van je tijd, zoveel voor anderen kan 
betekenen dan hoef je daar niet lang over te 

twijfelen. Als je ziet hoeveel vrijwilligers zich 
elke dag engageren voor organisaties zoals 
het Rode Kruis, dan is bloed geven maar iets 
heel klein. Misschien wat overdreven, maar je 
voelt je dan toch altijd een beetje een held.”

Wanneer en waarom ben je in de politiek 
gegaan?
“Politiek is me niet van thuis uit mee 
gegeven, maar de maatschappelijke 
betrokkenheid is er wel altijd geweest. Vanuit 
mijn engagement in de jeugdbeweging 
werd me gevraagd om me aan te sluiten 
bij Jong CD&V. Na deelname aan de lokale 
verkiezingen begin 2000 zetelde ik zo tot 
2011 in de gemeenteraad. Ik vond (en 
vind!) het bijzonder fijn om iets bij te dragen 
aan het publieke leven. Betrokkenheid 
bij maatschappelijke kwesties zit in mijn 
natuur. Na een  lange activiteit in de politiek, 
werd volop gekozen voor een carrière in de 
advocatuur.”

“Die twee passies vielen na een tijdje 
niet meer te combineren. Wanneer de 
omstandigheden er zijn moet je de kansen 
die je pad kruisen met beide handen grijpen. 
Het is nooit in mijn gedacht opgekomen 
om ooit minister van Binnenlandse Zaken 
te worden. Die titel is nooit een ambitie 
geweest, maar toen mij de vraag werd 

gesteld was er totaal geen twijfel om de 
sprong te nemen.”

Hoe bent je van de lokale politiek in de 
Wetstraat beland?
“Hoewel ik niet meer actief met politiek bezig 
was, is de betrokkenheid bij mijn partij altijd 
aanwezig gebleven. Eind september 2020 
was er een vakantie naar Italië gepland. 
Samen met een groep collega’s en vrienden 
zouden we één van haar eilanden met de 
fiets verkennen. Op het moment dat we 
zouden vertrekken ging de telefoon en vroeg 
Joachim Coens me om minister te worden. 
Ik heb geen moment getwijfeld en ben thuis 
gebleven. Die reis moet dus nog ingehaald 
worden!”

Kan je ook in het kort iets zeggen over 
jouw benoeming als minister?
“Mijn eedaflegging op 1 oktober 2020 was 
meteen ook de eerste keer dat ik de koning 
ontmoette. Een heel bijzondere ervaring! 
Niet aan de zijlijn blijven staan was een 
zeer bewuste keuze en écht een steen 
verleggen in de politiek en werk maken van 
de toekomst van ons land is mijn droom. 
Er zijn zoveel domeinen waar we de wereld 
nog beter kunnen maken. Daar echt aan 
meewerken is totaal mijn ding.”

Annelies Verlinden bij de voorstelling van de nieuwe Kids-ID in Schoten in 2021.
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Vanaf het midden van de negentiende eeuw gingen de steden in België enorm 
groeien als gevolg van de Industriële Revolutie. Er werden heel wat nieuwe 
straten aangelegd. Vanwege de bevolkingsadministratie, het kadaster en andere 
administraties was de overheid gedwongen om voor al die nieuwe straten (en zelfs 
wijken) snel namen te verzinnen.
MARC VERLOY

Aanvankelijk borduurde men voort op de 
volksmond: straten worden genoemd naar 
buurten, gebouwen, de richting waarin 
ze lopen enzovoort. Een visverwerkend 
bedrijf wou in deze tijd wel eens graag 
aan de Visserijstraat staan (cfr. vorige 
Seniorenkrant).

Romeinen
Op een gegeven moment ging men vele 
wijken voorzien van straatnamen volgens 
één bepaald thema. Een voorbeeld 
hiervan in Schoten is onder andere de wijk 
Bloemendaal waar bloemen centraal staan en 
de wijk Koningshof, waar de Romeinen het 
straatnamenbeeld overheersen.

LOKALE PERSOONLIJKHEDEN
Ook lokale persoonlijkheden werden 
geëerd. In Schoten zijn veel straatnamen 
genoemd naar ex-burgemeesters (onder 
andere Theofiel Van Cauwenberghslei, 
Antoon Wolfsstraat…), schrijvers, 
schilders en dichters (onder andere Peter 
Benoitstraat, Antoon Van de Veldelaan, 
Lode Vleeshouwerlaan… en andere personen 
die veel voor Schoten hebben betekend 
(onder andere Louis Vervoortlaan, voormalig 
gemeentesecretaris).

De Eerste Wereldoorlog heeft in onze 
gemeente diepe sporen nagelaten, ook in 
monumenten en de straatnaamgeving. Een 
voorbeeld hiervan is de wijk Deuzeld waar 
vooral personen centraal staan die hun leven 
hebben gegeven voor het Vaderland. 

Het valt vooral op dat vele straatnamen van 
lokale personen toebehoren aan overledenen. 
Slechts bij hoge uitzondering worden straten 
genoemd naar personen die nog in leven 
zijn. De periode tussen de naamgeving en 
de sterfdatum verschilt van gemeente tot 
gemeente. Bij sommige gemeenten is dat 
minimaal 5 jaar bij andere minimaal 25 jaar. 
Door deze periode te hanteren wordt de kans 
kleiner dat er een straat vernoemd wordt 
naar iemand met een “besmettelijk verleden”. 
Het veranderen van een straatnaam kost dan 
een gemeente enorm veel geld.

VROUWELIJKE STRAATNAMEN
Wat ook enorm opvalt in het Schotense 
straatbeeld is dat er zeer weinig straatnamen 
zijn vernoemd naar vrouwen (onder andere 
Alice Nahonlei, Zuster Albertapad…). Op dit 
vlak is er nog heel wat werk aan de winkel.

Voor wie graag deel 1 nog eens naleest, 
het artikel kan je terugvinden in de 
seniorenkrant van januari 2022.

Het ontstaan van straatnamen: deel 2

De Raad voor Personen met een Handicap (RPH) heeft een nieuwe voorzitter: Rik 
Lavrysen (69). Rik is binnen de RPH geen nieuw gezicht, maar aan jou stellen we 
hem graag voor. 
MARTIN VAN HULLE

“Samen met mijn echtgenote Marina heb 
ik drie kinderen”, vertelt Rik. “Onze zoon 
(33) is matig mentaal gehandicapt en heeft 
ook fysiek wel wat problemen. De meest 
relevante diagnose is ‘autisme’.”

Rik is al een zevental jaar lid van de RPH, 
eerst als vertegenwoordiger van K.V.G. 
Schoten, later ook als expert wetgeving 
gehandicapten en zes jaar als ondervoorzitter.

Wat bracht jou ertoe om kandidaat te 
zijn voor het voorzitterschap van de 
RPH?
“Mijn voorganger, Olaf Goossens, wou na 
16 jaar engagement de fakkel doorgeven. 
Ik heb mijn kandidatuur gesteld omdat ik 
mij wil inzetten om, samen met alle leden 
(vrijwilligers) van de RPH, dit prachtige werk 
verder te zetten.”

“Ik ben ervan overtuigd dat de RPH er 
op gemeentelijk vlak toe kan bijdragen 
dat gehandicapten op een zo volwaardig 
mogelijke manier van het leven in al zijn 
facetten kunnen genieten”, gaat Rik verder. 
Dat doet de RPH onder meer door het geven 
van adviezen over de toegankelijkheid van 
gebouwen. Toegankelijke gebouwen (winkels, 
horeca...) krijgen een officiële sticker 
‘toegankelijk gebouw’ aan de inkomdeur. 

“Ik denk verder aan het melden (aan de 
gemeente) van knelpunten en struikelstenen 
in straten en op voetpaden. De RPH wordt 
ook betrokken bij het herinrichten van 
straten en adviseert rond parkeerplaatsen 
voor gehandicapten. Een wandelmap met 10 
rolstoeltoegankelijke wandelingen in onze 
gemeente was een groot succes en wordt 
momenteel herwerkt. Aan basisscholen in 
Schoten bieden we een interactieve middag 
rond handicap aan. Door corona viel dit stil, 
maar dat staat opnieuw op de planning.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
“Ik denk dat de RPH in Schoten al 
vele jaren goed werkt levert, in goede 
verstandhouding met de gemeentediensten 
en het gemeentebestuur. Ik wil dan ook geen 
grote wijzigingen aanbrengen in de werking. 
Wat volgens mij wel moest gebeuren 
is het oprichten van werkgroepen met 
‘ervaringsdeskundigen’. We zijn daar nu al 
mee bezig om zó korter op de bal te kunnen 
spelen en om ervaring en competenties nog 
beter te laten renderen.”  

Heb je zelf een probleem rond 
toegankelijkheid te melden? Dan kan je 
mailen naar toegankelijk@schoten.be.

De nieuwe voorzitter van de RPH 
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Wanneer? Wat? Waar?

Schenkingen als nalatenschap

Op een bepaald punt in ons leven krijgen we allemaal te maken met overlijden en 
erfenis(sen) naar naastbestaanden. De bedoeling van de meeste onder ons is de 
erfbelasting voor de begunstigden zo beperkt mogelijk te houden. Een schenking 
tijdens het leven hoort hierbij tot de mogelijkheden.
GUY EMBRECHTS

Een schenking verschilt duidelijk van een 
testamentaire erfenis: 
• de schenking gaat onmiddellijk in en over 

de betreffende middelen kan men zelf niet 
meer beschikken (hierover verder meer)

• een erfenis met testament gaat uiteraard 
pas van kracht na het overlijden van de 
testamentgever en blijven de betroffen 
goederen tot diens beschikking tijdens zijn 
of haar leven.

Een schenking heeft naast het 
vrijgevigheidsprincipe (een soort 
weldoenersdaad) een zekere impact op de 
te betalen successierechten. Geschonken 
goederen behoren niet meer tot de erfenis 
met daardoor een verlaging van de 
erfbelasting.

Schenking versus testament 
Een belangrijk principe van de schenking is: 
wat geschonken is blijft geschonken en is 
vrijwel onherroepelijk. Bij een testament is 
dat uiteraard niet zo. Dit kan altijd aangepast 
worden naargelang de omstandigheden en 
wensen van de testamentair.

Uitzonderingen 
Het definiteitsprincipe is echter niet altijd 
van toepassing. Er zijn uitzonderingen in de 
wetten voorzien zoals bij schenkingen tussen 

echtgenoten. Bij zwaarwichtige feiten van 
ondankbaarheid door de ontvanger of door 
schending door hem van de in het contract 
vastgelegde voorwaarden in verband met 
de gift. Deze speciale omstandigheden 
zijn echter beter om met een notaris 
te bespreken. Dit vanwege zijn of haar 
beroepskennis.

Over deze mogelijkheid van erflating is 
er nog zeer veel te schrijven. Er is onder 
andere ook een ‘handgift’ naast nog andere 
mogelijkheden. Het is een zeer ingewikkelde 
materie waarvoor advies van de notaris 
onontbeerlijk is. Zo niet geraakt men de 
weg kwijt in een doolhof van wetmatigheden 
en andere bestaande mogelijkheden tot 
erflating. De notaris is de meest aangewezen 
persoon om advies te geven in specifieke 
omstandigheden.

Nog een belangrijke raad: begin op tijd 
met informatie in te winnen. Een goed 
geadviseerde man of vrouw is er twee waard! 
Veel succes met deze belangrijke materie. 
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www.schoten.be/seniorenmaand
nieuwsbrief lokale dienstencentra 't Dorp & Cogelshof
seniorenadviesraad@schoten.be 
03 680 32 55

Meer informatie:

seniorenmaand
Een maandlang aanbod aan verschillende activiteiten:
Dansen, ontbijt, sportdag, bingo, wandelingen,
lezingen, infosessies, muziek en film

november 2022
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