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Nieuws

Wilrica

Hof Ter Beke blijft verbazen
Hof ter Beke, gelegen tussen de Boomsesteenweg, Terbekehofdreef
en Autostad, blijft verbazen. Het kasteel werd in 1982 beschermd als
monument en de omgeving als dorpsgezicht. Na méér dan 35 jaar
leegstand en verval, onderging het kasteel in 2016 en 2017 een grondige restauratie.
Thans is het de beurt aan de ruime omgeving van het kasteel, meer
bepaald de historische site rechts van de toegangsdreef - de vroegere
boomgaard - waar de sterk vervallen bakstenen muur met bijgebouw
(duiventil) wordt gerestaureerd. De muur die aan de binnenzijde nog
sporen draagt van een glazen (druiven)serre, bood destijds afdoende
bescherming tegen de koude noordoostenwind.
Deze historische muur maakt deel uit van het beschermde landschap
rond het kasteel, en bevindt zich gedeeltelijk binnen de afbakening
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van het dorpsgezicht. Het beschermd karakter heeft tot gunstig gevolg dat voor alle ingrepen op de terreinen advies nodig is van de bevoegde overheidsdienst Onroerend Erfgoed, afdeling landschappen.
Einde 2017 werd de muur in erfpacht gegeven aan de uitbaters van Salons Van Edel, gevestigd in het
kasteel. Op de erfpachter rust nu de verplichting de muur met duiventil te renoveren om vervolgens
aan te wenden als opslag- en omkleedruimte, in functie van het gebruik van het kasteel.
De verdwenen boomgaard werd intussen vervangen door een parking waar tussen de parkeerstroken, als een vorm van mea culpa, enkele nieuwe fruitbomen werden aangeplant. De grond tussen de
aangelegde parking en de kleine woning is nu eigendom van Aquafin die er een waterbuffering aanlegt.
Met dit goede (monumenten)nieuws wens ik u allen een aangename lente toe
Hugo Cassauwers, voorzitter
v.u.: Hugo Cassauwers, p.a. Wilrica, Districtshuis – Bist 1, 2610 Wilrijk
redactie : Gilbert Van Nuffel, gilbert.van.nuffel@wilrica.be
vormgeving: Ken Van Nuffel

Ring, ring I’ve got to sing
Wilrijk wordt een heus “reuzendistrict”. Met de reus Ferre die vorige maand het levenslicht zag, telt
de reuzenfamilie van Geitestoet vzw al zes telgen. De Ferre, ontworpen door Hugo Berckmoes, staat
symbool voor de wijk Valaar en de folkzanger Ferre Grignard (1939-1982) stond hiervoor model.

Van l. n. r. John van ’t Geleig, Mieke van de Groenenhoek, Hugo, Etienne
©District Wilrijk, sigridspinnox

Deze zanger-muzikant werd befaamd met hits als “Ring, ring I’ve
got to sing” en “What shall we do with a drunken sailor” die hem
zelfs tot een optreden in het Parijse Olympia brachten. Velen associëren Ferre Grignard met het hippe Antwerpse café De Muze,
maar weinigen staan er bij stil dat hij zijn ganse jeugd doorbracht in
het Valaar.

Ferre Grignard als reus “Ferre”
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De reus Ferre is tijdens jaarmarktdag op maandag 12 augustus te
bewonderen op de Bist, samen met zijn reuzenbroers en zus Hugo,
Etienne, John van ‘t Geleig en Mieke van de Groenenhoek. -gvn

Een verborgen geheim op Steytelinck.
Waarschijnlijk hebben velen al gehoord van de Antwerpse familie Pecher,
handelaars, politici of kunstenaars met imposante monumenten op begraafplaatsen Berchem en Schoonselhof.
Ook de begraafplaats Steytelinck heeft een grote en belangrijke grafsteen
van deze familie met een lange geschiedenis, jammer genoeg te zoeken in
een verloren hoek van het kerkhof en volledig verwaarloosd.
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Deze grafsteen heeft een middenpaneel met een engel en twee zijpanelen
met grafschriften.

Samen komt dit oorspronkelijk van een grafmonument dat gelegen was tegen de zuidmuur
van de Sint-Bavokerk. Daar werden begraven
Victor (sr) Pecher, gewezen Consul van België in
Rio de Janeiro, zijn echtgenote Julie van Dievoet en twee te jong gestorven kinderen. Bij het
overlijden van andere familieleden werd het
graf geruimd en kwam het uiteindelijk terecht
op de begraafplaats Steytelinck.
Op de rechterzijde lezen we dan de grafschriften van Victor J. Pecher (jr), Directeur Générale
van de Société d’ Heliopolis Egypte, Officier van
de orde van Leopold, Grootofficier van de orde
van de Nijl.
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Heliopolis betekent “Stad van de Zon” en is een woon- en consulaire wijk in Cairo, Egypte. Deze werd
hoofdzakelijk verwezenlijkt onder impuls van Eduard Baron Empain.-jdm

Wilrijks geveltoerisme
Heistraat 87. Dit huis op de hoek met de Gaston Fabrélaan met de grote Jommekes-stripmuur als zijgevel, is nu een gewone rijwoning. Het medisch symbool (de vijzel en de esculaapslang) in het fronton boven het venster op het gelijkvloers verwijst naar de vroegere apotheek (Noots) die in dit gebouw was gehuisvest.-gvn
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Wilrica : binnen en buiten
Zaterdag 1 juni 2019 – 13.30 uur - Sint-Bavoplein (tegenover de kerk)
Wandeling. Van Kerkhof naar Begraafplaats. Tijdens deze wandeling, in het kader van de Week van
de Begraafplaatsen, leidt Wilrica funerair deskundige Jef Demey u langs de drie begraafplaatsen van
Wilrijk: rond Sint Bavokerk, begraafpark Moretus en begraafplaats Steytelinck. Duur: ongeveer twee
en een half uur.
Max. 20 personen. Degelijke schoenen aangewezen. Afspraak voor de kerk.
Inschrijving (via mail) noodzakelijk bij jef.demey@skynet.be

Zondag 11 augustus – 11uur - Districtshuis/ Gemeenschapscentrum
Voorstelling. De jaarmarkt in Wilrijk is één van de oudste in de Antwerpse regio. Gedurende de voorbije eeuw is deze markt steeds een bijzondere attractie gebleven, niet alleen met de kermis maar
evenzeer met de wielerkoers waar vedetten zoals Eddy Merckx, Tom Boonen en Philippe Gilbert zich
tot winnaar mochten kronen. Gilbert Van Nuffel maakt van het jaarmarkt-weekeinde gebruik om te
grasduinen in de rijke en anekdotische sportgeschiedenis van Wilrijk.
Inkom: gratis. Duur: 45 min.

Woensdag 4 september – 20 uur. – Districtshuis/ Gemeenschapscentrum
Voorstelling. Driekwart eeuw geleden op diezelfde 4de september 1944 denderden de eerste Britse
tanks over de Boomsesteenweg op weg naar de bevrijding van de stad en zijn randgemeenten.
In samenwerking met het Districtsbestuur houdt Wilrica een lezing over de bevrijding van Wilrijk en de
bevrijdingsnaweeën.
Hugo Cassauwers zal vertellen over de intocht van de Geallieerden door Wilrijk, de ontruiming van de
forten, de Duitse bevelhebber van Fort 7 die de Koornbloemwijk van vernietiging heeft gespaard, de
Wilrijkse oorlogsomstandigheden, de plaatselijke oorlogsverhalen, de V-bom-inslagen …
Meer informatie volgt.

Van de redactie
Redactieadres: gilbert.van.nuffel@wilrica.be
In samenwerking met het District Wilrijk wordt momenteel een nieuwe wandelbrochure voorbereid.
Twee wandelingen laten u kennis maken met de mooie, merkwaardige architectuur in de Parkwijk en
de weinig bekende interessante aspecten van de wijk Hoogte. De brochure zal beschikbaar zijn vanaf
juli aan het onthaal van het districtshuis/gemeenschapscentrum
Kunstwerken, boeken, kaarten aankopen en activiteiten organiseren kost geld. Zonder de financiële
steun van het district Wilrijk en van onze sympathisanten zou dit onmogelijk zijn. Vindt u dat onze lokale geschiedenis moet blijven leven, dan kan u ons altijd steunen.
Steunend lid word je bij een storting van 15 of 20 euro. Erelid ben je vanaf 30 euro of meer. Uw bijdrage
kan worden gestort op BE02 7380 0818 8640 – Kring voor Heemkunde Wilrica. Dank bij voorbaat.
De Kring voor Heemkunde Wilrica is geen ledenorganisatie en telt alleen ereleden, steunende leden en
sympathisanten die in navolging van de richtlijnen van het Europese Verdrag GDPR in zake het gebruik
van persoonsgegevens, de toelating hebben gegeven om hen deze Wilrica Nieuws toe te zenden.
Gebruik van foto’s is enkel toegestaan mits bronvermelding.

Thuiswassen niet van onze tijd (1953)
Met deze reclameslogan (1) spoorde een Wilrijkse wasserij de huismoeders aan om de tobbe en het
wasbord op te bergen en met het vuil linnengoed naar de “zelfwasserij” te gaan.
Hoewel wasserijen al begin vorige eeuw ontstonden (de wasserij van de
slagzin startte de activiteiten in 1910) werden vanaf
de beginjaren 50 deze
wasserettes avant la lettre de wekelijkse stop in
de bezigheden van de
huisvrouw. De wasserij
was de ontmoetingsplaats waar de allerlaatste
nieuwsjes uit de buurt en
het dorp werden uitgewisseld.
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Wilrijk telde in die periode
op haar grondgebied een
tiental zelfwasserijen die
alle de opkomst van de
(semi)automatische huis-

wasmachine vanaf de jaren 70 niet zouden overleven.
In de Pater De Dekenstraat vinden we een herinnering aan deze eertijds populaire handelsactiviteit.
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In de bakstenen gevel van de voormalige wasserij De Vlijt, naast de ingang van Bridts-bouwmaterialen,
staat “Zelfwasch-Badhuis” te lezen.
Blijkbaar kon men hier tijdens het interbellum niet alleen zijn kledij en linnengoed, maar ook zichzelf
wassen. (2) - gvn

(1) Zie foto gans onderaan, boven het autonummer-kenteken
(2) Een badhuis is een plaats, waar mensen kunnen baden en zich kunnen wassen. Wikipedia
Wilrica gebruikt de door u verstrekte gegevens enkel voor intern gebruik en om u op de hoogte te kunnen houden van de
werking van onze vereniging.

