
Een grote mensenvriend is niet meer

Pastor Flor Stes overleden
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en verder

Afscheid nemen was helaas niet mogelijk, daarom postuum deze brief.

Voor deze kleine Chiroman uit Sint Jozef-Bloemendaal was uw aanstelling als pastoor in Sint-Cordula niet

direct wereldnieuws. Einde 1979 niet onlogisch toen elke parochie nog één of zelfs meerdere pastoors

had. Tien jaar later was het plots helemaal anders. Pastor Roger Illegems werd in juli 1990 aangesteld als

deken in Essen en liet Sint Jozef Bloemendaal verweesd achter. Een kantelmoment maar het leven gaat

verder. Zo trok ik na de geboorte van onze drie kinderen naar de pastorij in de Verbertstraat om met jou

het doopsel af te spreken. Het was telkens een hartelijke ontvangst die nadien gevolgd werd door een

mooie doopselviering. Er was duidelijk een klik maar me engageren voor een bepaalde taak was nog niet

in mij opgekomen tot je op een avond plots aan onze deur stond. Je was op zoek naar een jong gezin

om de verloofdenwerking te versterken. Deze vraag zag ik niet aankomen en na enige aarzeling liet ik je

verstaan dat dit niet echt iets voor ons was. Je toonde begrip maar zag bij je vertrek een lichte

ontgoocheling in je ogen. Enig schuldgevoel kwam bij mij naar boven en nam me voor om dit op een dag

goed te maken. Het contact verwaterde wat tot onze zoon Kevin startte met de Vormselcatechese.

Tijdens de zaterdagactiviteiten trok ik regelmatig mee op pad en vernam dat je op zoek was naar

versterking voor het catecheseweekend. Een vraag die ik niet kon negeren en de keuze bleek al snel een

schot in de roos. Ik kwam terecht in een toffe groep en ging uiteindelijk 15 jaar mee op pad als

(hulp)catechist. De liturgie was zoals je wel eens liet merken niet direct mijn sterkste kant maar maakte

dat wel goed met enige praktische zin wanneer er iets georganiseerd moest worden. Na de

catechesevergaderingen was er ook altijd voor de bespreking van de actualiteit die met een trippel

kritisch onder de loep genomen werd. Het waren louterende en zelfs soms hilarische momenten die me

altijd zullen bijblijven.

Was je geen priester geworden dan was je waarschijnlijk in de politiek gestapt heb je me ooit gezegd.

Asiel en migratie, buurtgerichte zorg en toegankelijkheid, thema’s die door Beweging.net Schoten de

afgelopen jaren onder de aandacht gebracht werden, lagen je altijd nauw aan het hart. Als voorzitter was

het altijd fijn je te mogen begroeten tijdens de gespreksavonden in het Rozenkransheem en een signaal

om dit pad verder te zetten.

Helaas zal dit in de toekomst zonder jou zijn. Om het gemis een plaats te geven, trek ik me graag op aan

onze laatste ontmoeting in Burg Reuland waar je op retraite was met enkele collega priesters. Jullie

zaten op het terras bij de lokale bakker en werd uitgenodigd om iets mee te drinken. Ik zag je genieten

van de omgeving, de gesprekken, de kleine dingen en het vele schoon dat ons klein landje te bieden

heeft. Een herinnering die ik voor altijd zal blijven koesteren. Rust zacht Flor!

Erik Maes
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Het begon met het iconische deuntje van
“Rodania” dat vele jaren te horen was bij de
doortocht van de Scheldeprijs en nu te horen
was in de omgeving van de Atheneumwijk. Het
was Michel Obourdin die met zijn bakfiets door
de Tarwestraat reed en het applaus
aankondigde met bijhorende muziek. Wat verder
in de Neerhoeve was het Robert De Muyt die
“You never Walk Alone” van Queen en “Blijf in
uw kot” van Els De Schepper door de
luidspreker liet horen. Met Pinksteren werd het
applaus met een drankje afgesloten. In de
Salvialei was het muzikant en zanger Jean Bosco
Safari die elke avond met gitaar en zang de
sfeer er in bracht. Een opdracht die hij
wekenlang met verve vervuld heeft en op veel
bijval mocht rekenen van buren en
sympathisanten. Eindigen doen we in de
Boekweitstraat waar het duo Geert Valgaeren
met trombone en Pieter Campo afwisselend met
blok-of dwarsfluit en op de piano klaar stonden
voor een muzikale noot. Na vele weken werd op
de zondag na Hemelvaart afgesloten met een
schitterende vertolking van het “Ave Maria” als
hulde aan de toen pas overleden pastor Flor
Stes. Een pakkend moment dat zorgde voor een
oorverdovende stilte.

Om de zware Corona crisis het hoofd te bieden, ging België op zaterdag 14 maart in Lockdown. Om de
mensen van de zorg en vele andere helden een hart onder de riem te steken, klonk elk avond om 20 uur
stipt applaus in tal van Schotense straten. Wat volgt is een sfeerbeeld van de initiatieven die ons toekwamen,
al weten we dat er in Schoten ongetwijfeld nog vele andere waren.
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CM blijft in Schoten werken op afspraak ...

... al wordt het proefproject met onthaalbalie op
vrijdagvoormiddag weer opgestart zodra het kan

Schoten stikt mondmaskers

Met de eerste versoepelingen begin mei stonden mondmaskers hoog op het
lijstje met prioriteiten, maar was het niet vanzelfsprekend om er te vinden. Op
vraag van het gemeentebestuur ging al wie kon aan de slag met stof, draad,
elastiek en naaimachines. Vele dames waren thuis aan de slag en in
Dienstcentrum ’t Dorp ging een ploeg van 7 mensen aan de slag. Na 7 dagen
werken telkens van 9u00 tot 15u30 waren de 1700 mondmaskers voor de
leerlingen van de middelbare school klaar.

Het proefproject dat begin maart
eindelijk van start ging, werd wegens
Corona vroegtijdig afgebroken. Een
domper na al het geleverde werk.
Zelfs nu drie maanden later het
normale leven toch langzaam weer
op gang komt, is het nog lang niet
duidelijk wanneer het proefproject
van start gaat.

CM laat ons wel weten dat de
heropening van haar kantoren in
fases zal verlopen. Een eerste fase is
de heropening van de vier
provinciale kantoren in Turnhout,
Mechelen en Antwerpen en dit
vermoedelijk op woensdag 1 juli.
Voor Antwerpen zijn dit de kantoren
in de Nationalestraat en Park Spoor
Noord. De heropening van de
kantoren met onthaalbalie, zoals
Brasschaat en Merksem, wordt
voorzien op dinsdag 1 september.

Voor de kantoren die geen
onthaalbalie hebben zoals Schoten is
er nog lang geen duidelijkheid maar
het engagement voor de herstart
van het proefproject blijft wel
behouden. Let wel dit alles is onder
voorbehoud en afhankelijk van
nieuwe ontwikkelingen, afwachten
dus!

CM werkt zoals aangekondigd nu
ook actief mee aan contactopsporing
al mag dat geen gevolgen hebben
voor het afhandelen van afspraken
en het afwerken van dossiers. Een
afspraak maken is en blijft vandaag
de eerste keuze, wie toch problemen
moest ondervinden, aarzel niet om
dit te laten weten zodat we op tijd
aan de alarmbel kunnen trekken!

Erik Maes

WEEK VAN DE ZORG
Eind april was het naar jaarlijkse gewoonte “Week van de Zorg”. Ook nu
bezorgde Okra-Sint Cordula een attentie aan het personeel van WZC
Voorkempen en Hof van Schoten. Een mooi gebaar dat altijd deugd doet!
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Heb jij ook een hart voor inlands fruit?

Colofon
Voor info over beweging.net Schoten kan je terecht bij Erik Maes, Tarwestraat 35, 2900 Schoten, erikmaes@skynet.be, 0475 25 25 11

“Fruit in de wijk” is één van de 13 projecten die ingediend
werd voor het actieplan Klimaatkapitaal. Met dit initiatief
willen wijkverenigingen Donk en Atheneum de
biodiversiteit versterken en een lekker product van eigen
bodem verder brengen.

De Sapmobiel die al enkele jaren te
gast was in Schoten mocht rekenen op
meer en meer bijval maar met de droge
en warme zomers werd het rendement
enkel maar kleiner. Een spijtige
evolutie die ons aanzette om op zoek te
gaan naar versterking die we
uiteindelijk vonden bij wijkverenigingen
Donk en Atheneum.

Met Fruit in de wijk willen beide
wijkverenigingen inlands fruit
opwaarderen, de leefomgeving
ontharden, een educatief project aan
scholen aanbieden, buurten met elkaar
verbinden en maximaal kansengroepen,
bedrijven en verenigingen betrekken.
Concreet zijn beide wijkverenigingen op
zoek naar semi-publieke plaatsen voor
het aanplanten en beheren van bomen
met inlands fruit, notenbomen of

bessenstruiken. Ook de Schotenaar
willen we aanmoedigen om één
fruitboom aan te planten of te
schenken aan een fruitgaard.

Om resultaat te boeken gaan we ook
op zoek naar deskundige begeleiding
zodat deze bomen in optimale conditie
blijven en een mooie oogst
voortbrengen die we nadien wat graag
willen verdelen. Overtuigd om mee te
doen? Weet jij nog een plekje of
braakliggend terrein dat in aanmerking
komt? Neem dan als de bliksem contact
op met :
Dré Van Waes
via dre_vanwaes@hotmail.com of
0473.84.30.70
Erik Maes via erikmaes@skynet.be of
0475.25.15.11

Senioren ietsen weer
na de lockdown

De eerste versoepeling was voor Okra Sint-Cordula het sein om weer in groep
te fietsen. Het werd dinsdag 19 mei een aangenaam tochtje van 25 km door
Schoten en ’s Gravenwezel. De stemming was opperbest en de 12
fietsvrienden waren tevreden en blij om elkaar nog eens terug te zien!
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