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Schoten herdacht en herdenkt WOI op bijzondere wijze telkens 
in november in 2014, 2016 en 2018. Verschillende 

verenigingen en culturele diensten organiseerden en organiseren op die momenten activiteiten in het kader 
van de herdenking, maar ook breder rond het thema oorlog en vrede.  
 
Een werkgroep met vrijwilligers coördineert en promoot het aanbod. De werkgroep organiseert elke editie 
ook een project voor scholen. In 2014 werd de nadruk gelegd op het ontstaan van de oorlog. In 2016 lag de 
focus op het dagelijkse leven tijdens WOI. In 2018 tenslotte vieren we de bevrijding en het einde van de 
oorlog.  
 

Literair muziekprogramma “Witte papavers” 
ZATERDAG  6 OKTOBER 2018 > 15U  
Sint Cordulakerk > Sint Cordulaplein 
Organisatie: Forum voor Vlaamse Vrouwen i.s.m. ANZ, toegang 

gratis, inschrijven niet verplicht, vrije bijdrage voor het programma, 

info: 03 645 40 61 (Els De Jong) 

In een intiem, maar krachtig muzikaal eerbetoon aan alle 

slachtoffers van de waanzin van 14-18, vertolken de stemmen van 

nu de angst van gisteren en de hoop voor morgen.  

Stoomboot en Wigbert interpreteren sfeervolle nummers uit ons collectieve geheugen. Ze schetsen een 

sfeer en een tijdsgeest van honderd jaar geleden met muziek van nu. Omdat de waanzin van de oorlog van 

alle tijden is. Net zoals de hoop en het verlangen naar 'nooit meer oorlog'.  

organisatie: FVV Schoten en ANZ,  

 

Schoolproject “Give Peace a Dance” 
VANAF 23 OKTOBER 2018 
Verschillende Schotense scholen 
Organisatie: CC Schoten en cultuurdienst Schoten, gegevens achteraan 
 
Net zoals de voorbije “even” jaren, richten we ook in november 2018 onze blik weer op de gebeurtenissen 
van 1914-1918. Na de workshops met illustrator Mattias De Leeuw (2014) en schrijver Daniel Billiet (2016) 
sluiten we in 2018 de herdenkingsperiode rond WOI af met een focus op dans.  
 
Het einde van deze vreselijke oorlog was in zicht, dus dat mocht gevierd worden! Tijdens de workshop Give 
peace a dance geeft LouisLou de dansmicrobe door aan onze Schotense leerlingen. Met zijn ervaring in 
swingjazz, charleston, jive, ... is deze ‘man met rubberen benen’ de perfecte begeleider om kinderen te leren 
dansen zoals ze dat in de jaren ‘20 deden!  



 

Theatervoorstelling “De moeder en haar drie soldaten” 
DONDERDAG 25 OKTOBER 2018 > 20U 
De Kaekelaar > Sint-Cordulastraat 10 
Organisatie en inschrijvingen: CC Schoten, gegevens achteraan 
 
1917. Een boerderij in de Kempen. Een weduwe en haar dochter krijgen de 
boodschap dat drie Duitse soldaten in hun schuur komen logeren om te 
herstellen van opgelopen oorlogsleed. Dat zint de moeder niet echt. Ze vreest 
voor de ontmoeting van de soldaten met haar jonge dochter. Maar nóg lastiger 
is dat twee van haar eigen zonen dagelijks gevaar lopen aan de IJzer, waar ze 
tegenover 'zulke' Duitsers liggen ...     Foto Kris De Witte. 
 
Na beklijvende voorstellingen als U bent mijn moeder, Petrus en den doodendraad en Wit is altijd schoon is 
Stefan Perceval terug met een verhaal over afscheid en ontdekken, over samen en alleen. Mieke De Groote 
(bekend van Het Eiland, Van Vlees en Bloed en Tytgat Chocolat) vertolkt de rol van de moeder.   
 
Tekst: Ernest Claes 
Spel: Mieke De Groote 
Regie: Stefan Perceval 
 
 

BASIS: €14- ABO: €11 
-25/+60: €13 - STUDENT (MET KAART): €8 
KASSA: +€1 
www.ccschoten.be  
 

 

Toonmoment musical “Aan het einde van de wereld” 
WOENSDAG 31 OKTOBER 2018 > 17U 
LDC Cogelshof > Deuzeldlaan 49 
Organisatie en inschrijvingen: Opgedoekt, info@opgedoekt.be  
 

1918. De wereldoorlog loopt op zijn laatste benen.  

In een verlaten kustdorpje dromen kinderen over het einde van de wereld. Sommigen zijn hier liefdevol 

naartoe gebracht, anderen zijn op een dag zomaar komen aanwaaien, maar allemaal zijn ze hier zonder 

ouders, zonder volwassenen. De oudsten zorgen voor de jongsten, en alles gaat zijn gang, tot daar op een 

dag plots verandering in komt…  

‘Aan het einde van de wereld’ is het resultaat van drie dagen intensief ondergedompeld worden in de 

wereld van musical. Het concept en de muziek zijn van Rinke Rens en Toon Kuypers, de tekst bedenken de 

kinderen en jongeren  helemaal zelf.  

Geleide wandeling “Loopgravenpad” 
ZONDAG 4 NOVEMBER > 14U 
Mastenbos > Kalmthousesteenweg, Kapellen 
Organisatie en inschrijvingen: Willemsfonds 
Schoten, verhulst_co@hotmail.com 
 
De geleide wandeling duurt anderhalf tot twee 
uur. De gids vertelt over de loopgraven, de 
bunkers en Wereldoorlog I, maar ook over de 
natuur in het Mastenbos. 
 
Deelnameprijs: €10 drankje na de wandeling 
inbegrepen  

http://www.ccschoten.be/
mailto:info@opgedoekt.be


 

Aperitiefconcert “Pack up your troubles” 
ZONDAG 4 NOVEMBER > 11U 
Kasteel van Schoten > Kasteeldreef 61 
Organisatie en inschrijvingen: CC Schoten, gegevens achteraan 
 

‘Pack up your troubles in your old kit-bag, and smile, 
smile, smile …’ 
 
Met dit vrolijke deuntje vertrekken de Engelse 
soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar het 
front. Een oorlog die gepaard gaat met veel 
veranderingen in de wereld. De muzikanten van het 
Oberon Strijkkwintet brengen verhalen balancerend 
tussen hoop en wanhoop. Door middel van 
anekdotes en muziek van componisten als De Boeck, 
Bartók, Satie en Hindemith schetsen ze de 
maatschappelijke en muzikale evolutie in deze 

woelige periode uit de geschiedenis.  
 
Hendrik Ide en Nicolas De Cock: violen 
Marijn Thissen: altviool 
Liesbet Engelen: cello 
Martje Hermans: contrabas 

BASIS: €12 
ABO: €10 
-25/+60: €11 
BABYSIT: €2 

 
Met gratis inleiding bij een kopje koffie of thee om 10u20 en met een aperitiefje ter afronding.  
 
 
 

Buitententoonstelling 2014 
VANAF DINSDAG 6 NOVEMBER > doorlopend tijdens openingsuren begraafplaats 
Monument achter de Sint-Cordulakerk > Rubensstraat 
Organisatie: werkgroep herdenking WOI en cultuurdienst 
Schoten 
 
In 2014 namen leerlingen van Campus Kajee (toen nog 
Kindsheid Jesu), Sint Lutgardis Openluchtschool en De 
Tuimelaar deel aan een project met illustrator Mattias De 
Leeuw. De leerlingen brachten met medewerkers van 
Heemkring Scot een bezoek aan enkele oorlogsmonumenten 
en kregen uitleg over WOI in Schoten. Elke groep verdiepte 
zich vervolgens in het verhaal van één van de Schotense 
gesneuvelde militairen en maakte hierover samen met 
Mattias een tekening. De resultaten hiervan kan u opnieuw 
op tien grote platen bewonderen aan het 
herdenkingsmonument en op de begraafplaats. 
 
  



 

Literaire lezing “Poëzie op alle fronten” 
Een vertelling over liefde in tijden van oorlog 
DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 > 20U 
Braembib > Sint-Cordulaplein 
Organisatie en inschrijvingen: Braembib, schoten.bibliotheek.be, bibliotheek@schoten.be, 03 680 17 10 
 

Geen oorlog is zo doordesemd van poëzie als de Eerste Wereldoorlog. 
Aanvankelijk lokten romantisch-patriottische gedichten als lieftallige 
sirenes de soldaten naar het front, later toonde de poëzie zich als gitzwarte 
staalkaart van loopgraven, gifgas, wanhoop en woede. Gedichten werden 
neergekrabbeld op elk beschikbaar vodje papier, opgestuurd naar zussen 
en moeders om uitgetypt te worden. 
Als bewijs van de oorlogswaanzin. Tezelfdertijd stonden aan de andere kant 
van elk front pacifistische dichters vol afschuw te kijken naar de gruwel.  
  
De lezing 'Poëzie op alle fronten' van dichter, poëzievertaler en verteller 
Koen Stassijns is een literaire rollercoaster over liefde en vriendschap in en 

buiten de loopgraven met 'war poets' aller lande als hoofdrolspelers. Stassijns vertaalde zelf alle gedichten, 
niet enkel van de bekende oorlogsdichters maar evenzeer van notoire onbekenden. Een ontroerend 
liefdesverhaal tussen een Engelse dichteres en een Engelse dichter vormt de rode draad in het eerste deel. 
Beiden nemen actief deel aan de oorlog: zij als verpleegster in Londen, hij als officier in de loopgraven rond 
Ploegsteert. In het tweede deel komt een aantal Duitse en Oostenrijkse dichters aan het woord die dezelfde 
rotzooi moesten ondergaan als hun vijanden. 
 

Lezing “Schooten 1918, voorbode van Schoten 1940” 
VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 > 20U 
Het Arsenaal > Sint-Cordulastraat 23-25 
Organisatie en inschrijvingen: Heemkring Scot, arsenaal@scot.be , 03 658 63 73 
 
Aan de hand van authentieke beelden en documenten vertellen wij over het leven in 
Schooten onder de Duitse bezetting in 1918. De Landsturmers uit Pirna maken hier in 
onze gemeente  de dienst uit. Hun nieuwe regeltjes en verordeningen brengen de 
Schootense bevolking tot wanhoop. De Duitsers voelen het einde naderen en 
beginnen te plunderen in ons dorp. De Amerikanen brengen onrechtstreeks de 
“Spaanse griep” tot in onze gemeente.  
 
In heel wat Schootense kastelen worden Antwerpse ondervoede en ziekelijke 
kinderen ondergebracht. Ook hulp uit het buitenland zal ons dorp ten goede komen. Het Vlaams gevoelen dat 
ontwaakt steekt ook bij ons de kop op. De kasteelheren die sedert de stichting van België het bestuur vormden 
in Schooten verliezen heel wat van hun pluimen. Als de Duitsers onze streken verlaten is het ook in onze 
gemeente soms moeilijk om de nieuw verworven vrijheid aan te kunnen. We vertellen U ook over de 
tentoonstelling op het fort van Merksem vlak na het einde van de oorlog,  waar heel wat van onze mensen 
gingen kijken naar de opgestelde achtergelaten oorlogsbuit. In de gebeurtenissen tijdens WOI liggen ook de 
oorzaken van WOII. Schooten zal dan Schoten geworden zijn, maar de beelden komen terug. Wij geven een 
aantal voorbeelden.  
 
Tijdens dat laatste oorlogsjaar verliest onze gemeente nog 15 jongens die als soldaat voor ons vochten. Ook 
hen gaan we niet vergeten. Boven: Een officier van de landsturm uit Pirna poseert fier voor het kasteel Horst 
in 1918.  Zijn sabel moest mee op de foto. Hij heeft op de fotokaart die hij naar huis verstuurde aangeduid 
met kruisjes waar zijn kamers waren.   In WOII werd het kasteel weer door de Duitsers bezet. Men zou er een 
Ausbildungslager in onder brengen waar ook Vlaamse jongens die toetraden tot de SS hun opleiding kregen.   

mailto:bibliotheek@schoten.be
mailto:arsenaal@scot.be


 

Beleef de jaren ‘20 
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018 > 14U-16U 
Kom mee feesten … in echte jaren ’20-stijl 
Kasteel van Schoten > Kasteeldreef 61 
Organisatie: werkgroep herdenking WOI en cultuurdienst Schoten, gegevens achteraan 
 
14u00 dansinitiatie door Louislou 

14u30 live muziek met Cream Colored Ponies  

15u00 dansinitiatie door Louislou 

15u30 live muziek met Cream Colored Ponies 

15u50 demo Louislou begeleid door live muziek Cream Colored Ponies  

 

Het Kasteel van Schoten flitst u terug naar de na-oorlogse 
jaren ’20. The Cream Colored Ponies zorgen voor heerlijke live 

swingjazz-muziek. De dansers van LouisLou demonstreren niet 
alleen de swingjazz, charleston, jive, … ze leren het jou ook 
graag aan. Wie weet word jij de ster op de dansvloer! 
Benieuwd hoe jij er uitziet in een jaren ’20 outfit? Of hoe een 
“oorlogswafel” smaakt van Mama Calinka? Kom mee het 
einde van de oorlog vieren. Onze deuren staan open! Alle 
leeftijden welkom. Inschrijven is niet nodig. 
 
The Cream Colored Ponies staan voor echte jazzcats met een 
passie voor de swingmuziek! Op hun nostalgische trip door 
het swingtijdperk brengen ze hulde aan de crooners van 
weleer -bekend om hun rustige, zachte en vooral natuurlijke 
stemgeluid-. De mooiste liedjes uit The Great American 
Songbook helemaal in de stijl van Louis Prima, Louis 
Armstrong, Nat King Cole, Dean Martin, Frank Sinatra,  
 
LouisLou brengt de beste elementen van dans en muziek 
samen. Hun specialiteit ligt in de swing en roots wereld zoals 
lindy hop, charleston, ballroom, funk, soul en blues en 
bijbehorende muziekstijlen. 

 
Roel Ferny (zang en gitaar)  
Juno Kerstens (contrabas en zang) 
Jeroen Thomas (keys) 
Sep Vermeersch e.a. (dans)  
  



 

Officiële herdenking 
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018 > 10U – 13U 
Herdenkingsmonumenten, Sint-Cordulakerk en Erepark 
Organisatie: Oudstrijders Vriendenkring Schoten, Nationale Strijdersbond Schoten, cultuurdienst Schoten en 
milieudienst Schoten 
 
In dit bijzondere herdenkingsjaar willen we zoveel mogelijk mensen warm maken om met ons de vaak jonge 
mensen te herdenken die sneuvelden in beide wereldoorlogen. U kan hierbij mee starten aan het 
herdenkingsmonument in de Deuzeldlaan of aanpikken aan het monument achter de Sint-Cordulakerk. 
Het monument aan de Sint-Cordulakerk zal naar aanleiding van deze bijzondere herdenking gerestaureerd 
worden. Ook wordt een Vredesboom geplant achter het monument. Tijdens de herdenking wordt tenslotte 
het nieuwe kunstwerk “Stil” van Fred Eerdekens op de begraafplaats officieel ingehuldigd. 
 

10u: Monument Deuzeldlaan (vertrek aan de Heilig Hartkerk) 
11u: Herdenkingsviering in de Sint-Cordulakerk 
11u45: Monumenten Sint-Cordulakerk en Begraafplaats Schoten, planten van een Vredesboom, 
inhuldiging kunstwerk “Stil” 
12u15: Receptie 

 

Vertelwandeling “Schotense gesneuvelden” 
ZONDAG 11 NOVEMBER > starten om 14U - 14U45- 15U30 
Start aan De Kaekelaar > Sint-Cordulastraat 10 
! Opgelet nieuwe locatie, de wandeling start niet aan Het Arsenaal maar 
aan De Kaekelaar 
Organisatie en verplicht inschrijvingen (beperkt aantal plaatsen per groep): 
Davidsfonds Schoten i.s.m. Academie Schoten, 
www.davidsfonds.be/schoten , www.academieschoten.be , 
davidsfonds.schoten@gmail.com  of via 0478 32 24 36 
 

Leo Van Hullebusch, Victor Adriaenssens, Alfons Heulens, Jozef Jennes, 

Stanislas Meeus, Constant Neutjens, … het zijn maar enkele ronkende 

namen van de 36 Schotense soldaten die sneuvelden in de Eerste 

Wereldoorlog. 

Opgeroepen of vrijwillig in dienst getreden van het  Belgisch leger om het vaderland heldhaftig te 

verdedigen tegen een snel oprukkend Duits leger. Als jonge kerel gestorven in de buurt van Aarschot, 

Merksem, het Ijzerfront of in een hospitaal in Calais. Elke soldaat met een eigen gezicht, een eigen verhaal. 

Altijd iemands vader, altijd iemands kind, zoals Willem Vermandere zingt.  

Wij willen de Schotense gesneuvelden van WOI blijven gedenken, en met hen de waanzin en onzin van 

oorlog. De 100ste verjaardag van de wapenstilstand is een uitstekende aanleiding om hen extra in beeld te 

zetten. In de vertelwandeling op 11 november stellen leerlingen van de Academie Schoten het persoonlijke 

verhaal van de soldaten centraal. Zij vertellen 10 verhalen bij 10 gedenkborden van de Gemeente Schoten. 

Davidsfonds Schoten en Academie Schoten nodigen u van harte uit op deze vertelwandeling. Gelieve wel uw 

deelname en keuze van vertrekuur vooraf te bevestigen. Na de wandeling is er nog gelegenheid tot 

napraten bij een drankje. De wandeling is ca. 2 km en toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. 

  

http://www.davidsfonds.be/schoten
http://www.academieschoten.be/
mailto:davidsfonds.schoten@gmail.com


 

Film “Au revoir, là-haut” 
MAANDAG 12 EN DINSDAG 13 NOVEMBER 2018 > RESP. 14U EN 20U 
De Kaekelaar > Sint-Cordulastraat 10 
Organisatie en inschrijvingen: CC Schoten, gegevens achteraan 
 

November 1918. Enkele dagen voor het einde van de Eerste 
Wereldoorlog redt een briljante tekenaar een bescheiden 
boekhouder in de loopgraven van een verschrikkelijke dood, 
waarbij hij zelf ernstig verminkt raakt aan zijn gezicht. De twee 
vormen een partnerschap en besluiten een bizarre zwendel 
rond oorlogsmonumenten op te zetten.  
 
Au revoir là-haut is pure filmmagie, een wervelende 
dramatische komedie en een ode aan de vriendschap. De film 
- gebaseerd op de gelijknamige roman van Pierre Lemaître - 

charmeert, betovert en ontroert tot de laatste minuut. Au revoir là-haut won maar liefst 5 Césars (de 
“Franse Oscars”).   
 
Een film van Albert Depontel, Frankrijk, 2017 – 117 min. Met Emilie Dequenne, Melanie Thierry, Laurent 
Lafitte e.a. 
 
Partners: HVV en Seniorenraad - VVK EN KASSA: €5 – www.ccschoten.be  
 

Muziekprogramma “Oorlogsvensters” 
DONDERDAG 15 NOVEMBER 2018 > 20U 
De Kaekelaar > Sint-Cordulastraat 10 
Organisatie en inschrijvingen: CC Schoten, gegevens 
achteraan 
 
1914-1918. Oorlogsvensters toont hoe België werd 
opgeschud door de Duitse invasie en hoe alles 
geleidelijk aan westwaarts trok en kwam vast te 
liggen aan de IJzer. Bijna 2 miljoen Belgen sloegen 
op de vlucht. Een muzikaal eresaluut aan de 
verloren generaties van WOI met prachtige liederen 
van Wannes Van de Velde-leerling Marc Hauman en 
De Groote Bezetting o.l.v. Wouter Vandenabeele. 
 
Met een 9-koppige troep muzikanten ontvouwt Hauman de liedjesbundel waarvoor hij 20 jaar lang teksten 
verzamelde over oorlog, geweld en de waanzin ervan. De liederen van Hauman schetsen vele kleine 
verhalen die samen de grote vertelling maken. De Eerste Wereldoorlog levert de harde inhoud, de muziek 
verzacht het ergste lijden.  
 
Zang: Marc Hauman 
De Groote Bezetting: Wouter Vandenabeele, Bert van Reeth, Karin Van Steenlandt, Lara Rosseel, Angel 
Calvo Perez, Frederik Heirman, Jasmijn Lootens, Jean-Philippe Poncin, Marijn Thissen 
i.s.m. Dranouter Muziekcentrum onder de koepel Gone West. Foto Paul De Malsche 
 

BASIS: €14 
ABO: €11 

-25/+60: €13 
KASSA: +€1

http://www.ccschoten.be/


 

 

Theatervoorstelling “Adela en Helena” 
ZONDAG 25 NOVEMBER 2018 > 14U 
De Kaekelaar > Sint-Cordulastraat 10 
Organisatie en inschrijvingen: CC Schoten, gegevens achteraan 
 
De eerste helft van de vorige eeuw. Heel wat vrouwen zijn onderweg. 
Op de vlucht uit angst voor oorlog. Op tocht vol goede hoop. 
Ze doorkruisen Europa. Een odyssee in een continent dat op springen 
staat. Ze komen aan op de plek waar ze oud zullen worden. Alleen. 
Ze staren voor zich uit. Of ze kijken achterom. Daar ligt het ergens. Hun 
vaderland.  
 
Drie topactrices, Chris Lomme, Simone Milsdochter en Katelijne Verbeke 
maken de odyssee van Adela en Helena tot ontroerend toneel. 
Gebaseerd op echte levensverhalen, in een regie van Ignace Cornelissen 
en naar een tekst van Kris Van Steenberge (de auteur van “Woesten”).  

  Foto Eric Fimmers. 
 
Met een inleiding: kijk op www.ccschoten.be voor het juiste startuur van de inleiding.  
 
BASIS: €16 
ABO: €12 

-25/+60: €15 
KASSA: +€1

 

Benefietconcert 
WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 > 19U 
De Kaekelaar > Sint-Cordulastraat 10 
Organisatie en inschrijvingen: Academie Schoten, www.academieschoten.be 
 
Het benefietconcert is jaarlijks één van de toppers van de academie. Veel volk in de zaal, maar ook heel veel 

volk op het podium! Vooral samenspelgroepen treden op. Het hoogtepunt van de avond: de toelichting van 

het project door de bezieler ervan. Dit jaar gaat de integrale opbrengst naar een plaatselijk project. De 

sociale kruidenier Appel & Ei is een project van een groep enthousiaste vrijwilligers die vechten tegen 

armoede en vereenzaming in Schoten.  

De inkom voor dit evenement is gratis. We vragen 2 euro reserveringskosten. Ook die zullen integraal 

geschonken worden aan het goede doel. 

Iedereen is welkom, maar we rekenen natuurlijk op een sympathiek, meevoelend en vooral gul publiek. 

 

 
Meer info: Sint-Cordulastraat 10, cultuurdienst@schoten.be, 03 680 23 40, www.schoten.be en 
www.ccschoten.be  
 
Inschrijven: bij de vermelde organisatie 
 
v.u. Lieven De Smet, Verbertstraat 3, 2900 Schoten 
 
 

http://www.ccschoten.be/
http://www.academieschoten.be/
http://www.schoten.be/
http://www.ccschoten.be/

