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Wilrica is springlevend
Onze heemkring mag terugblikken op een vruchtbaar 2017. Een jaar waar verschillende nieuwe initiatieven het daglicht zagen en een aantal projecten in uitvoering, nog lopende, of intussen afgerond
zijn. Meest in het oog springend waren de wandelingen in verschillende wijken van ons district, onder
begeleiding van Jean Knops, Gilbert Van Nuffel, en Ken Van Nuffel. Ook op funerair vlak bewoog er
een en ander. Over dit gevoelige thema vergaarde Jef De Mey heel wat kennis, wat resulteerde in interessante wandelingen langs en over de Wilrijkse begraafakkers. Heemkunde hoeft niet saai te zijn en
mag niet worden bekeken als tijdverdrijf enkel geschikt voor ouderen. Onbekend kan, maar zeker niet
(meer) onbemind.
Christel Livens diende om privéredenen haar functie als secretaris in ons bestuur stop te zetten. Haar
jarenlange inzet ging niet onopgemerkt voorbij en wij danken haar welgemeend voor het geleverde
werk.
Vorig jaar besloten we met een blikvanger van formaat. Het lang verwachte straatnamenboek van Wilrijk zag eindelijk het daglicht. "Wilryck, straten en pleinen" van auteur/samensteller Gilbert Van Nuffel.
Dit schitterende naslagwerk van 300 pagina's en meer dan 200 illustraties, leest als een roman en is
een waardevolle aanvulling op reeds verschenen werken over de geschiedenis van ons district. Van
harte aanbevolen!
Een gelukkig en gezond 2018 namens de ganse Wilrica-ploeg
Hugo Cassauwers, voorzitter
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Wilryck, straten en pleinen
Wil je meer weten over de Bist met biezen, over
een kerststal zonder ezel, over een rechtgetrokken Doornstraat, dat de grootste stripmuur van
Vlaanderen in Wilrijk te bewonderen is, er ooit
een paardenrenbaan in de Oudestraat lag, dat
professor Piccard model stond voor een stripfiguur, dat Wilrijk een zeer ingewikkeld spoorwegnet had en zoveel meer, dan geeft dit
straatnamenboek van Wilrijk daar een uitstekend antwoord op.
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“Wilryck, straten en pleinen” is te koop aan 20
euro in de Standaard Boekhandel, Heistraat
65A of het Districtshuis, Bist, beide
te Wilrijk.

De Stille Getuigen
Onze funeraire specialist, Jef De Mey, maakte een oplijsting van alle grafzerken van oorlogsslachtoffers die een plaats kregen op de Wilrijkse begraafplaats Steytelinck. De stille getuigen van veel menselijk leed en verdriet.
Oorspronkelijk werden de oorlogsslachtoffers
van beide wereldoorlogen begraven op het kerkhof aan de Kerkhofstraat. De grafzerken werden
begin jaren 50 van vorige eeuw overgebracht
naar begraafplaats Steytelinck.
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Momenteel zijn er 350 grafzerken te vinden op
het Ereperk langsheen de oorlogsmonumenten.
Hiervan zijn 195 grafstenen van oorlogsslachtoffers uit WO1, 147 uit WO2. Acht Wilrijkenaars
hebben in beide wereldoorlogen gestreden.
Een markante plaats is voorbehouden voor een
dertigtal verzetslieden en gesneuvelden waaronder de weerstanders die door de bezetter werden
gefusilleerd en in herinnering worden gehouden
met een straatnaam in Wilrijk (o.a. Jules Draeyers, gebroeders De Wachter …)
De laatste oud-strijder die een grafsteen kreeg
op Steytelinck is een vrouw, Iolande Wouters,
weduwe van Victor Dehairs (eveneens oudstrijder). Deze dame overleed op 5 april 2015 en
werd 95 jaar.

Voor meer gedetailleerde informatie jef.demey@skynet.be. Voor een algemene toelichting over de Wilrijkse begraafplaatsen verwijzen wij naar de brochure “Van verdwenen kerkhof naar begraafplaats”.
Verkrijgbaar aan de infobalie van het Districtshuis, Bist 1, Wilrijk en kost 1euro. (jdm, red).

Park van Eden, de puntjes op de e
Sinds 2013 is Wilrijk een natuurpark rijker. Sindsdien kunnen geitenkoppen wandelen, spelen, barbecueën, zonnen en zo veel meer in het Park van Eden, tussen Krijgslaan, Doornstraat en Neerland. In
het park is ook een omheind stuk natuurgebied, met in het midden de Put van Meyvis. Sinds 2016 is
dit gebied vrij toegankelijk. Een echte aanrader. In het natuurgebied waan je je even ver weg van stad
en bewoonde wereld. Tot je uit je fantasie wordt gewekt met, vanuit de verte, de melding dat “uw Ikeawarenhuis gaat sluiten”.
Helaas zien wij heel vaak dat het Park van Eden foutief geschreven wordt. Op een bord in de
Krijgslaan staat Park van Eeden. In communicatie met de stad Antwerpen wordt gesproken over Park
van Eeden. Op Google Maps staat Park van Eeden. Allemaal fout.
De naam Park van Eden verwijst níét naar Frederik Van Eeden, de negentiende-eeuwse schrijver
die een plein kreeg op Linkeroever. De naam Park
van Eden verwijst wél naar een andere naam voor
het Neerland, een naam die we ook terugvinden in
Edenlaan en Edenplein.
De naam Eden verwijst enerzijds naar het paradijselijke kader van dit reservaat voor fauna en flora
en anderzijds naar de oorspronkelijke naam van
de wijk Neerland. Het was een Oostenrijkse bouwfirma die voor de naam Eden koos toen zij in 1958
ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling Expo 58, een nieuwe urbanisatie, nabij de Boomsesteenweg, mocht ontwikkelen. Deze Edenwijk breidde decennia later gevoelig uit en de naam evolueerde naar het oudere toponiem Neerland dat verwijst naar een lagergelegen gebied, grenzend aan
de Struisbeek.

Foutief infobord in het Park van Eden. ©Gilbert Van
Nuffel

Park van Eden wordt dus met één e geschreven. De schrijfwijze met twee e’s is fout. Het Park van
Eeden bestaat niet, zou op Linkeroever liggen en zou om grammaticaal juist te zijn Van Eedenpark
moeten heten. Het Park van Eden daarentegen is een welgekomen groene long in het zuiden van Wilrijk, waar men zelfs een ijsvogeltje kan spotten. (kvn)

Daar bij die (ros)molen
Bij graafwerken in de Koningin Elisabethstraat stootte een bouwvakker op drie grote en twee kleine
molenstenen. Wilrica en het districtsbestuur waren er als de kippen bij om deze stenen in veiligheid te
brengen en de grote exemplaren voorlopig een plaats te geven op ‘t Schutterspleintje (het speelplein
in de Sint-Sebastiaanstraat).
Het gaat hier immers om unieke overblijfselen van een rosoliemolen
(type Kollergang). Het zijn geen maalstenen maar pletstenen. De grote
stenen werden vermoedelijk gebruikt voor het fijn pletten van oliehoudende zaden zoals koolzaad, de kleinere exemplaren voor graan. Een
rosmolen bestond uit twee “lopers” die over een “ligger” rolden, aangedreven door een “ros” (paard of ezel).
In Wilrijk bevonden zich, naast de drie windmolens, verschillende rosmolens, meestal toebehorend aan een brouwerij of zaadhandel. De vindplaats, waar binnenkort de Residentie Brouwerzicht wordt opgetrokken,
nabij het oude handelscentrum is dan ook niet verwonderlijk. Het zou
mooi zijn mochten deze molenstenen kunnen verwerkt worden in een
rosmolen-replica die als monument in de vernieuwde Kleinesteenweg
niet zou misstaan. (hc)

Kerk Pius X wordt beschermd
De Vlaamse regering gaat de parochiekerk Pius X aan de Groenenborgerlaan beschermen als monument. Wilrica kan deze beslissing alleen maar toejuichen. Alhoewel “slechts” een halve eeuw oud,
heeft de kerk een bijzondere historisch-architecturale waarde.
In de motivatie tot bescherming wordt het
kerkgebouw aangestipt
als “een van de meest
vooruitstrevende voorbeelden van naoorlogse kerkelijke architectuur in ons land”. Het
eerste ontwerp voor de
kerk dateert uit 1960
maar moest worden
herzien in functie van
de veranderende liturgie, vooral wat betreft
©Gilbert Aerts
het interieur.
De architect, Paul Meekels, was een leerling van Léon Stynen (Residentie Elsdonck, Casino Kursaal
Oostende) en werd gefascineerd door Le Corbusier.
Uittreksel uit het verslag van het beschermingsbesluit. Het gebouw is opgetrokken in brutalistische
stijl waarvan de kenmerken vooral ruimtelijke helderheid, en soberheid zijn. De vrijstaande klokkentoren opgebouwd uit vier getorste betonvlakken is opvallend.
Ook de binnenruimte, met duizend zitplaatsen, werd in de bescherming opgenomen De hellende vloer
laat toe dat het sobere, hardstenen altaar voor iedereen zichtbaar is maar geeft de kerk meteen het
uitzicht van een concertzaal. Trouwens, de akoestiek in de kerk werd aangepast om muziekuitvoeringen mogelijk te maken.
Wie de volledige tekst (7 blz.) van het Ministerieel besluit wenst te bekomen mailt naar
info@wilrica.be.

Van de redactie
Redactieadres: gilbert.van.nuffel@wilrica.be
Christel Livens, jarenlang secretaris van Wilrica, heeft om privéredenen haar ontslag aangeboden. Deze taak wordt tot bij de volgende statutaire algemene vergadering waargenomen door Gilbert Van Nuffel
Aan de verenigingsverantwoordelijken. Het is toegestaan om Wilrica Nieuws door te zenden aan uw
leden. Gebruik van foto’s evenzeer toegestaan mits bronvermelding (©. Kring voor Heemkunde Wilrica)
Aan de lezer. U ontvangt Wilrica Nieuws digitaal. Mocht u deze lectuur in de toekomst liever niet meer
ontvangen, gelieve dit ons te melden op het redactieadres.

