
Wilr ica      

Vlag in de Toren  
 
“Als ’t vaantje wappert, beiaardier, 
en kermis is geboren, 
dan wacht daarboven uw trouw klavier, 
dan spoedt gij u, koene beiaardier, 
en klautert naar de toren”. 
 
Zo luidt een volkslied dat begin vorige eeuw algemeen bekend was. 
Het brengt een oud volksgebruik in herinnering om tijdens de dorps-
kermis op de kerktoren de nationale vlag uit te hangen. Want 
“kermis” betekende oorspronkelijk “kerkmis”. Dit was een plechti-
ge jaarmis waar men ofwel de oprichting of de inwijding van het 
kerkgebouw herdacht, ofwel de patroonheilige van de kerk vierde. 
In Wilrijk is dit het feest van Sint-Bavo, oorspronkelijk gevierd in ok-
tober en bekend als Bamiskermis. Die oktoberkermis moest, door 
het succes van de Jaarmarkt, vanaf einde 19de eeuw het onderspit 
delven voor de zomerkermis. Deze augustusfoor is  nog steeds een trekpleister waarrond de Wilrijkse 
feestelijkheden worden georganiseerd. 
 
Het zou mooi zijn mocht het districtsbestuur willen teruggrijpen naar deze aloude traditie en de Wil-
rijkse feestweek willen kenbaar maken door het Vlaamse vaandel op de eeuwenoude toren van de 
Sint-Bavokerk - van oudsher en tot 1905 de enige kerk in Wilrijk - te laten wapperen.. 
 
Bij eerdere restauratiewerken werden meerdere ‘openingen’ teruggevonden onder de schaliebedek-
king van de naaldspits, speciaal voorzien voor het uitsteken van een vlaggenmast. Redenen te over 
om dit gebruik opnieuw in ere te herstellen.  
Een prettige vakantie en veel Wilrijks feestgenot. 
 
Hugo Cassauwers, voorzitter 
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Wilrica : binnen en buiten 
 

Kvh Wilrica organiseert tijdens deze zomermaanden een aantal lezingen en wijkwandelingen. Al deze 
activiteiten zijn gratis maar inschrijven is aanbevolen via info@wilrica.be of gilbertvannuffel@mail.be 
of 0475.20.93.65 
 
De wandelingen duren alle ongeveer 2 uur en zijn niet langer dan 4km. 
 
Zondag 28 juli 2019 – 10uur -  Café Scala (hoek Doornstraat/Krijgslaan) 
Wandeling. Van Campus naar Eden. 
Een groene wandeling langs het glacis van Fort 6, de UA-campus en het Park van  Eden (met bezoek 
aan het natuurgebied). Onderweg vertellen we u de geschiedenis van dit stukje Wilrijk dat oorspron-
kelijk moest volgebouwd worden. 
In samenwerking met het Districtsbestuur Wilrijk. Gesloten schoeisel aanbevolen. 
 
Zondag 11 augustus – 11uur -  Districtshuis / Gemeenschapscentrum - Auditorium 
Voorstelling. Wilrijkse sportgeschiedenis 
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 wieler-
koers waar vedetten zoals Eddy Merckx, Tom Boonen en Philippe Gilbert zich tot winnaar mochten kro-
nen. Gilbert Van Nuffel maakt van het jaarmarkt-weekeinde gebruik om te grasduinen in de rijke en anek-
dotische sportgeschiedenis van Wilrijk. 
Duur: 45 min. 
 
Zondag 11 augustus – 14u -  Districtshuis / Gemeenschapscentrum - Onthaal 
Wandeling. Door het hart van Wilrijk 
Even kennismaken met de dorpskern van Wilrijk of uw geheugen opfrissen. 
Onze Wilrica-gidsen nemen u mee voor een tochtje langs enkele historische plaatsen van ons Geiten-
dorp met een bezoek aan raad- en trouwzaal van het districtshuis inbegrepen. 
  
Zondag 25 augustus – 10u – Brasserie Comptoir (hoek Cederlaan / Groenenborgerlaan) 
Wandeling. Ontdek de wijk Hoogte 
Een wandeling door een ietwat minder bekende woonbuurt met interessante plaatsen en verrassende 
weetjes. In samenwerking met het Districtsbestuur Wilrijk 
 
Woensdag 4 september – 20u. – Districtshuis / Gemeenschapscentrum - Auditorium  
Voorstelling. Wilrijk: oorlog, bezetting, bevrijding 
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 zuidelijke randgemeenten. 
In samenwerking met het Districtsbestuur houdt Wilrica een lezing over de oorlogstijd, bevrijding van 
Wilrijk en de bevrijdingsnaweeën.  
 
Hugo Cassauwers vertelt u over de intocht van de Geallieerden door Wilrijk, de ontruiming van de for-
ten, de Duitse bevelhebber van Fort 7 die de Koornbloemwijk van vernietiging heeft gespaard, de Wil-
rijkse oorlogsomstandigheden, de plaatselijke oorlogsverhalen, de V-bom-inslagen … 
 
Zondag 29 september – 10u – Brasserie Comptoir (hoek Cederlaan / Groenenborgerlaan) 
Wandeling. Ontdek de Parkwijk 
Deze wandeling brengt u doorheen een karakteristieke wijk met een staalkaart aan architecturaal en 
landschappelijk schoon. In samenwerking met het Districtsbestuur Wilrijk. 
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Wilrijks geveltoerisme 
 

Terbekehofdreef 13.  
In een vorige WilricaNieuws berichtten 
we  over de restauratie van de bakste-
nen muur die langs de Terbekehofdreef 
het gelijknamige kasteel (thans restau-
rant Món en Salons van Edel) afbakent. 
De restauratie is volop aan de gang en 
deze plakkaat, die naar de oprichtingsda-
tum van de muur verwijst, kwam tevoor-
schijn. 

 

We lezen de oprichtingsdatum (1845), het echtpaar Ullens – Geelhand 
(de eigenaars) en hun toen achtjarige dochter Florence. Het torenge-
bouwtje in het midden van de muur (zie WilricaNieuws - mei 2019) 
wordt door velen als duiventil aangeduid. Wij hebben onze twijfels en 
denken eerder dat het een speelhuisje was voor de dochter wat haar 
naam op de muurplaat zou verantwoorden. Te ontdekken vanop de 
parkeerplaats aan de uiterst rechtse zijde van de muur.     -     hc/gvn 
 

Vergeten gesneuvelden 

Op 4 september herdenken wij 75 jaar Bevrijding. Het moment om onze Wilrijkse gesneuvelden uit de 

Tweede Wereldoorlog in herinnering te brengen.   Deze werden indertijd vermeld op de marmeren 

platen in het districtshuis en op de metalen plakketten aan het oorlogsmonument op de begraaf-

plaats Steytelinck. 

Bij het controleren van de namenlijsten en het inventariseren van het Ereperk op de begraafplaats 

ontbreken deze Wilrijkenaren. 

Frans Schepens : zijn grafsteen bevindt zich op Steytelinck perk A, noordzijde. 

Geboren te Antwerpen op 21 februari 1923 en als politiek gevangene overleden in Hamburg op 9 mei 

1945.  Hij was ongehuwd. 

Wilfried Wouters : specifieke gegevens niet bekend. 

Conrad Mathys : grafsteen bevindt zich op perk A, oost, rij 1. Hij was Luitenant Kolonel van het 6de 

linieregiment, en gehuwd met Paule Groenen. 

Geboren te Maasmechelen op  23 september 1891 en overleden te Antwerpen op 28 augustus 1942.  

De grafsteen vermeldt dat hij oorlogsinvalide was van de Eerste Wereldoorlog  en sneuvelde “voor 

het vaderland” tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Hij ontving het oorlogskruis 14 -18 en 40 - 45. 
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Van de redactie 
 

Redactieadres: gilbert.van.nuffel@wilrica.be 
 
In samenwerking met het District Wilrijk werd de wandelbrochure 
“Wandelen in Wilrijk: architectuur in Hoogte en Park.” uitgegeven. 
Twee wandelingen laten u kennis maken met de mooie, merk-
waardige architectuur in de Parkwijk en de weinig bekende inte-
ressante aspecten van de wijk Hoogte. De brochure, samenge-
steld door Wilrica-bestuurslid Ken Van Nuffel is te koop in het Wil-
rijkse districtshuis en kost 1 euro 
 
Vindt u dat onze lokale geschiedenis moet blijven leven, dan kan u 
Wilrica steunen. 
Steunend lid wordt u bij een storting van 15 of 20 euro. Erelid bent 
u vanaf 30 euro of meer. Uw bijdrage kan worden gestort op BE02 
7380 0818 8640 – Kring voor Heemkunde Wilrica. Dank bij voor-
baat. 
 
De Kring voor Heemkunde Wilrica is geen ledenorganisatie en telt 
alleen ereleden, steunende leden en sympathisanten die in navol-
ging 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. Uw persoonsgegevens 
worden niet doorgegeven aan derden 

© Joost Claessens  

 

Charles Verschueren : grafsteen bevindt zich op perk A, oost, rij 1.Geboren te Sint Jans-Molenbeek op 

4 maart 1899, gehuwd met Marg. Melort en omgekomen tijdens zijn militaire dienst te Warfedale (GB) 

op 1 juni 1945. 

Jozef Wijnants : grafsteen bevindt zich op perk A, oost, rij 1.   Geboren te Antwerpen op 31 januari 

1922 en overleden te Liverpool (GB) op 29 september 1943 als zeeman in dienst van de Geallieerden. 

Beter laat dan nooit willen wij deze vergeten gesneuvelden eren en trachten m hun namen nog ver-

meld te krijgen op het Oorlogsmonument van de beide wereldoorlogen     —     Jef De Mey 
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