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QUOTE VAN DE MAAND 

IN ANTWERP WE DON’T SAY ‘I REALLY LIKE YOU‘ 

WE SAY ‘KZEN ZOT VAN A SJOEKELOE‘ 

AND I THINK IT’S BEAUTIFUL 
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AANDACHT  

 

Kapster Shakila gesloten op woensdag 6 april  

Kapster Inge gesloten maandag 18 april (paasmaandag) 

Alle geplande afspraken zullen de dag daarna ingepland 

worden op dinsdag 19 april vanaf 13u. 

 

In de kijker 

 

Vrijdag 8 april : concert Jos en Nadine 

Jos en Nadine verwelkomen we voor 

het eerst in Nottebohm.  

Zij zullen voor ons meezingers 

brengen in café Biart vanaf 14u30. 

Ambiance verzekerd !!  

Vrijdag 22 april : Klei atelier in de Linde 

Mevrouw Trier neemt jullie mee op een 

ontdekkende tocht vol creativiteit. Ze zal jullie 

helpen om van een blok klei iets moois te maken. 

Kom gerust een kijkje nemen vanaf 14u30. 

Lentefeest op zondag 24 april : 

Programma: 

14u30 – 16u00: Optreden Little Dixie in de tuin / terras met thee en 

koffie en gebak  
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Deelname en een gebakje met koffie voor bewoners is gratis  

Bezoek is welkom. Gebak is te koop aan € 3,00 voor bezoekers. 

Plantenkraam verkoop vanaf 15u 

 

Vrijdag 29 april : BOWLING 

Bowlen alleen iets voor jongeren? 

Integendeel! Met de seniorenformule 

van Bowling Stones kan je genieten van 

een plezante namiddag met 

leeftijdsgenoten waarbij je een paar 

balletjes laat rollen. Gezellig samenzijn 

gegarandeerd. Wil je liever winnen? Je 

hebt twee spelletjes de kans !  

Schrijf je nu in bij Team wonen en leven € 12,60/pp  
 

Bewonersnieuws 

 

We verwelkomen :  

Van de Putte Gilbert K 201  

Fischler Abraham K 218 

We vieren de verjaardag van:  

04/04 Mevr. Koppen Olga 

06/04 Mevr. Lemmens Simonne 

08/04 Mevr. Vandecasteele Monique 

12/04 Mevr. De Bruyne Cecile 

16/04 Mevr.Vanden Bergh Hilda  

20/04 Mevr. Swalens Rita 

21/04 Dhr. Haberkorn Albert  
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BEWONERSKRING  

 

Bewonerskring donderdag 28 april om 14u30 in de 

Nottebohmzaal 

Graag nodigen we alle bewoners uit om hun ervaringen, vragen of 

bedenkingen met ons te delen rondom hun thuis 

Nottebohm home. 

Kan u er om één of andere reden niet bijzijn ? Laat 

gerust uw vragen of bedenkingen achter bij Team 

wonen en leven. Dan kunnen deze zeker behandeld 

worden tijdens de raad. 

 

Verslag van de vorige bewonerskring. 

I. opvolging vorig verslag 

- Aanvulling: waren ook aanwezig mevr. Lefebure – dhr. Moins 

- Afwatering douches doorgegeven aan de verantwoordelijken 

- Plateaus zijn nog regelmatig niet volledig (geen charcuterie of 

suiker) 

- Glazen, bestek en plateau’s regelmatig niet schoon.  

- Op 1B heeft men nog geen tafelbier gezien – bier moet wel fris 

gezet worden op de afdelingen, dat is lekkerder. 

- Wat betreft het aanbod aan activiteiten - graag eens een 

namiddag rust “het is tenslotte een rusthuis” → iedereen is vrij om 

wel of niet deel te nemen aan activiteiten. 

- Vuilbakje leegmaken op zondag? Momenteel is er niemand van 

het schoonmaakteam in huis op zondag. Mocht dit voor bepaalde 

personen een probleem zijn dan graag melden zodat we het 

individueel kunnen bekijken 

-  
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II. Agendapunten en bespreking 

 

WONEN EN LEVEN 

- Activiteiten schema is duidelijk  

- Iedereen kan op elke afdeling deelnemen aan een activiteit.  

Ook als je niet op deze afdeling woont kan je deelnemen als het een 

activiteit is die je graag mee doet. Laat dit dan vooraf weten aan 

een medewerker van  team wonen en leven of zorg.  

Dat was voorheen niet mogelijk tijdens corona maar momenteel 

kan het weer.  

- Riksja: lijst van alle bewoners die dit willen en die lijst volgen 

zodat iedereen aan de beurt komt. (sommige mensen vinden het 

eng om op de weg te rijden ipv op het fietspad) 

- Smul: afwisselend zoet en zout – sommige mensen liever altijd 

zoet – een vieruurtje is traditioneel zoet 

voorstel – voor de mensen die graag zout eten misschien een 

alternatiefje – kaasblokjes,… 

Men is akkoord met makkelijker receptjes zodat Freya niet de 

hele voormiddag bezig moet zijn om dit klaar te maken en de 

gym daardoor wegvalt – samen met de bewoners klaarmaken is 

niet altijd mogelijk. 

ideetjes voor de smulactiviteit: niet te veel crème fraiche – vaker 

ijscrème, pannenkoek met kinnekessuiker, wafel, luchtig, 

oliebollen, mocktail 

- filmactiviteit: geen film in de zomer, is persoonlijk, iedereen ziet 

graag iets anders 

- eucharistie: iedereen is verschillend niet iedereen volgt goed, 

maar ook voor die mensen is deelname zinvol 

- komt uw interesse voldoende aan bod? Ja er is voldoende, 

soms meer rust nodig 

- voorstel uitstappen: rolstoeltoegankelijk museum – rubenshuis, 

diamantmuseum, bekende tuinen, dierentuin, sight seeingtour, 

mosselen eten, MAS 

- Verse bloemen op 1B zeer fijn 

- Naar de cafetaria gaan lukt wel, de verpleging doet dit – terug 

naar boven verloopt niet altijd vlot. 
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MAALTIJDBELEVING 

- Variatie is er genoeg 

- Kwaliteit is duidelijk verbeterd  

- Presentatie is meestal goed 

- Fijn dat er keuze is tussen 2 menu’s  

- Voor een feestdag zou een groter onderscheid moeten zijn 

met de gewone dagen, feestelijker 

- Enkele suggesties 

o Mensen die trager eten, graag eerst bedienen 

o Rijstpap – graag met bruine suiker 

o meer vegetarische gerechten 

o Graag apart sauskommetje zodat je kan bijschenken 

o tomaat garnaal 

o op zondag eens pistolet ipv koffiekoek  

o Suikerbrood aub vb. 1 keer per maand 

- Nog aandachtspuntjes 

o Fruit is soms echt nog te hard 

o Proper materiaal 

o krijgen wat je gekozen hebt 

o alle benodigdheden aanwezig op plateau ontbijt en 

avondmaal 

- Frietjes en witloof zijn zeer lekker 

- Kok past het menu goed aan voor dieet maagdarmsparend 

- Soep is altijd heel goed (een enkele persoon vindt ze te 

zout) 

 
AFDELINGSNAMEN 

- Bomen of bloemen 

de kerselaar (1A), de kastanje  

de wilg, de appelboom, de linde, de orangerie, de magnolia 

 

ZORGTEAM 

- Medewerkers zijn zeer vriendelijk 

- Aandachtspunten 

o als men komt tijdens het nieuws hebben sommigen meer 

aandacht voor het nieuws dan voor de zorg voor de 

bewoner 
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o douche op de kamer vinden sommige bewoners geen 

meerwaarde. Bij sommige bewoners watert het iet 

voldoende af dus ze blijven liever in de 

gemeenschappelijke badkamer douchen. Sommige 

bewoners vinden douchen in de gemeenschappelijke 

badkamer fijner omdat ze dan veel individuele aandacht 

krijgen. Op de kamer doe je veel zelfstandig en is er 

minder begeleiding nodig. 

o Wekelijks de lakens verschonen – wordt door sommige 

collega’s vergeten 

o Bewoners van 1AB pleiten voor iets meer regels en 

structuur. De bewoners zouden hier dan ook weet van 

moeten hebben zodat ze iets hebben om op terug te vallen. 

Vb verschonen van de lakens – wat mogen we verwachten? 

o Uitdelen eten – graag vragen wie wel of geen saus – 

bewoners die niet graag saus eten krijgen nu soms een 

bord met saus 

 

SCHOONMAAK 

- Aandachtspunten 

o Ook poetsen in de kanten en de hoeken 

o Sommige medewerkers stoffen niet nauwkeurig af – 

gewoon hier en daar de grote vlakken en niet tussen de 

kadertjes en beeldjes in 

 

INFRASTRUCTUUR 

- Douchestoel(Carendo) is stuk op 1A→ Firma is reeds komen kijken 

maar motor moet besteld worden - dit duurt lang. Momenteel 

gebruikt men de gewone douchestoel maar die is minder 

comfortabel. 

- Al enkele dagen pas vanaf 6 uur verwarming ‘s morgens 

en pas na 9 uur warm water. ‘s Avonds vanaf 18 uur geen warm 

water en geen verwarming → defect boiler (zou intussen 

opgelost zijn) – graag steeds dadelijk melden als er zich zulke 

problemen voordoen. 

Da’s wel zeer lastig, als het dan juist je douchedag is, kan je niet 

onder de douche. Ook om je te wassen aan de wastafel is dit 
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echt te koud, medewerkers lopen dan met waterkokers rond.  

Dit probleem keert regelmatig terug.  

- Enkele bewoners geven aan voorlopig niet op de kamer te willen 

douchen zo lang het water niet voldoende wegloopt. T’blijft lastig 

dat een groot deel van de badkamer onder water loopt (in sommige 

kamers zou het zelfs verder dan de badkamerdeur lopen). Zij 

blijven dus de gemeenschappelijke badkamers gebruiken voor hun 

douche. 

 

SOCIALE DIENST 

- Geen opmerkingen – je kan er altijd terecht 

 

KAPPERS 

- Iedereen is zeer tevreden over de kappers 

- Graag altijd naar dezelfde kapper gaan – zo voorkom je 

onduidelijkheid in de facturatie. 

Het Leven Zoals het is Te Nottebohm:  

 

In Dagbesteding De Meander kon het personeel van Nottebohm meedoen aan de 

wie is het quiz. Hierbij was een groot deel van het personeel verkleed en moest 

er geraden worden wie achter die maskers zaten. 

 

Hieronder vind je de uitslag van het spel. De winnaar kreeg een fles champagne! 

 

Uitreiking Wie Is Het Quiz  

Op de derde plaats een ex aequo, Marie / Aminata  

Op de tweede plaats, Cementa 

Op de eerste plaats, Lieve & Kurt  

 

  

Van harte gefeliciteerd en bedankt om mee te spelen  
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Denkoefeningen door Dhr. Coninx 

 

OPLOSSINGEN VORIGE WEEK

 

 

Vul het raster in door middel van de onderstaande beschrijving. 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

W O L F  S T O K 

I R A  K  E D E 

E E  P A S  E R 

L  B A R A K  K 

 Z O T  B O B  

D  B E Z E K  M 

E A  R E L  E A 

L A B  E  S L A 

G R IJ S  M I S S 
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10        

11.        

12.        

 

1. Tegengestelde van winst 

2. Indien het zich voordoet 

3. Plots opkomend een paar keer niezen 

4. Hersteld na ziekte 

5. Een tweeling die uit eenzelfde bevruchte cel komt 

6. Godsdienst 

7. Scheidsrechter 

8. Omslag of boekje met foto’s 

9. Klein bolletje vloeistof 

10.  Latijnse naam voor de kinderziekte rode hond 

11.  s’ Avonds moeten we onze kleren … 

12.  Hefboom om zware voorwerpen te tillen 

Al deze woorden vormen samen met de beginletters een woord en met de eindletters 

een woord verticaal ( grijsgedeelte ) 

Woord 1: ……………………………………………………….. 

Woord 2: ……………………………………………………….. 

DE OPLOSSING KRIJG JE VOLGENDE MAAND 
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Stafke heeft voor u gelezen.. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

4-apr 5-apr 6-apr 7-apr 8-apr

Knutselen > voorbereiding Pasen Verjaardag vieren > Olga Koppen Knutselen > voorbereiding Pasen Koken > Paasgebak Bewegen op muziek

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

11-apr 12-apr 13-apr 14-apr 15-apr

Paasfilm met popcorn Koken met Latifa Hondenverwendag Lentebrunch Bewegen op muziek

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

18-apr 19-apr 20-apr 21-apr 22-apr

Paasmaandag (De Meander = gesloten) Koken met Latifa Verwendag Kruiswoordraadsel op graat bord Gebruikersoverleg met koffie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr

Concert op groot scherm Koken met Latifa Uitstap > pannenkoek gaan eten Film > Hector Bewegen op muziek met Chantal

Even lachen …  

 

 

Intussen in De Meander 

 

Woont u nog thuis of in een assistentiewoning? 

Wilt u een keer proeven van de sfeer in het 

dagbestedingscentrum of kennismaken met het 

gloednieuwe programma? Kom dan zeker eens 

langs of bel ons op 03/259.18.19. 

Het team van de meander ontvangt u graag met 

open armen. 

ACTIVITEITEN KALENDER DE MEANDER 
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Enkele sfeerbeelden : 
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Foyer 

 

Voor de bewoners van de Foyer op 2B is er een ander activiteitenprogramma.  

In een vaste structuur zijn weerkerende rustmomenten en activiteiten aanwezig. 

Vanuit de foyer nemen bewoners ook deel aan activiteiten die elders in het 

woonzorgcentrum doorgaan.  

Maandag 14 april komt Frank met zijn accordeon. 

Hieronder een overzicht van een mogelijke weekplanning. 

 

Dag Voormiddag Namiddag 

Maandag Krant Muziek of beweging 

Dinsdag Kookactiviteit - Soep Lekkernij 

Woensdag Quiz  Muziek beluisteren  

of wandeling in de tuin 

Donderdag Krant  Reminiscentie  

(koffieklets over vroeger) 

Vrijdag Eucharistie Creatief samenzijn 

Zaterdag Krant  Film 

Zondag Krant Koffie en gebak 

 

Enkele sfeerbeelden :  
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Handwerk club 
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Gedichtenhoek 

 

Wij zijn onze steun gaan betuigen aan het radiostation Radio Minerva. 

Bij deze een gedichtje aan onze favoriete radiozender :  

Jullie radio geeft al jaren senioren herinneringen 

Van den tijd dat ze nog uitgingen 

Swingers , Jazz , plakkers en klassiek 

Voor ieder wat wils en elke soort muziek 

We hopen dat door onze steun dit kan blijven bestaan 

Voor ons is muziek van vroeger iets dat niet mag weggaan. 

!!! RADIO MINERVA MOET BLAIVE  !!! 

 

 

Wil je ook dat de radio moet blijven ?  

Teken dan zeker de petitie in de kelder aan het prikbord.. 
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Geschiedenis van de wijk 

 

 

Beste Lezer, 

 

 DE LEPROZERIJ VAN TERZIEKEN 

  

Nu het stilaan lente wordt, is een bezoekje aan het Harmoniepark met het 

nieuwe Districtshuis zeker de moeite. Wanneer je oude stadsplattegronden van 

Antwerpen en omgeving bestudeert, zie je op deze locatie de benaming 

Terzieken staan. Soms met een ommuurd kerkje en enkele gebouwen.  De 

schrijfwijze op kaarten en documenten kan  verschillend zijn: Ter Zieken, Ter 

Siecken  of Terzieken. 

 

 

kaart met locatie  Terzieken 
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kaart met locatie Terzieken ( 1524-1528) merk het kruisbeeld op voor 

het Galgeveld. Dit noemde men in Brabant een Oude God zoals op de 

splitsing in Mortsel op de weg naar Lier en Mechelen. 

LEPRA OF MELAATSHEID IN ONZE STREKEN 

Op de website van de Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en 

Geschiedenis  vond ik een korte en bondige tekst over  Terzieken in 

Antwerpen. 

Op 1 juli 1301 getuigt de Stad Antwerpen dat het klooster van Terzieken haar 

schuld heeft afgelost op de gronden die ze verwierf “in de Beke en bij 

Harincrode”. Mogelijk zijn het ongeveer 5,5 bunder (ha) wilde gronden 

“hemede” genaamd (gemeenschapsgrond) die voor 12 pond Leuvens door de 

Stad Antwerpen werden verkocht op 25 oktober 1296.  Met zulke verkopen kon 

de stad de toenmalig nieuwe stadsomwalling (derde stadsvergroting, voltooid 

in 1314) alsook bestratingswerken bekostigen. De leprozerie of het 

melaatsenhuis ‘Ter Siecken’ was naar alle waarschijnlijkheid ca. 1231-1237 al 

opgericht nabij het ‘Papenmoer’ en vergrootte  in 1296 slechts haar bezit. De 

gebouwen, met Sint-Lazaruskapel, zullen in de 16de eeuw  verwoest worden 
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(1542 en 1580) en nadien zal de instelling verhuizen binnen de stadsomwalling 

(Willem) Lepelstraat, 1662, maar dan geen echt leprozenhuis meer vormen. 

In de studie van Daan van Leeuwen, “Leven buiten de stadsmuren” wordt 

uitvoerig beschreven hoe men in de middeleeuwen keek naar deze zieken. Ik 

haal uit deze studie even de inleiding aan. De studie zelf kan je verder lezen via 

internet, (zie geraadpleegde bronnen). 

 

Lepra of melaatsheid is in onze streken al eeuwen verdwenen. Maar van de 

11de tot de 16de eeuw was het één van de belangrijkste ziektes in Europa. ‘Een 

straf van God’ werd het genoemd. Toch was het ook een vorm van christelijke 

barmhartigheid om leprozen te helpen. Elke stad had wel een leprozerie aan de 

rand; een verblijfcentrum waar lepralijders in een afgezonderde gemeenschap 

leefden en verzorgd werden. 

In de grootsteden Ieper, Brugge en Gent kwamen de leprozen zich ‘schouwen’ 

om tot een leprozerie toegelaten te worden. Ieper had zelfs één van de 

belangrijkste leprozerieën van het Graafschap Vlaanderen. Melaatsen uit de 

regio Ieper, Kortrijk, Oudenaarde en zelfs Dendermonde werden in Sint-Jan 

geschouwd om ergens in een leprozerie toegelaten te worden. Eens toegelaten 

werd je bezit overgenomen door de leprozerie. Op die manier werden het rijke 

instellingen waar ook niet-leprozen probeerden binnen te geraken. 

Vanaf ongeveer 1230 lag de leprozerie van Ieper op de site ‘Hooge Siecken’, 

langs de weg naar Brugge. Er ontstond een omgracht domein met 

toegangspoort, leprozenhuisjes, een kapel, een gemeenschapshuis, een bakkerij, 

een brouwerij, … Alles was aanwezig om zelfvoorzienend te zijn in deze 

geïsoleerde gemeenschap. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn resten van 

verschillende leprozenhuisjes gevonden, sommige met mooi afgewerkte 

haardstructuren. Eén gebouw heeft een muur met een natuurstenen parement, 

wat wijst op een belangrijke functie. Het vondstmateriaal op de site uit de late 

middeleeuwen met heel wat luxe-aardewerk, toont alvast dat de bewoners van 

de leprozerie niet onbemiddeld waren. Zo moet het in Antwerpen ook geweest 

zijn ongeveer. 

 

 

afbeelding leprozerie te Ieper 
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Terzieken binnen de stadsmuren van Antwerpen 

 Na de verwoestingen  van kerk en klooster aan het huidige Harmoniepark 

vestigen de zusters, die de regel van St-Augustinus volgden, zich in de Willem 

Lepelstraat. Nu zonder leprozerie. Hier wordt een volledig nieuw klooster 

gebouwd met  kerk die later een barokke gevel krijgt. Er bestaat nog een 18de -

eeuwse tekening, gouache op perkament dat deel uitmaakt  van 3 grote 

perkamenten vellen met daarop een lijst met namen  van alle ingetreden zusters 

in het Antwerpse klooster sinds 1595. De jongste datum op het document is 

1771. Aan de namen te zien kwamen sommige zusters uit bemiddelde families 

zoals Van Arenbergh, Rodrigues, Villain, enz. en ook uit invloedrijke families 

in het Antwerpse stadsbestuur. 

 

 

Terzieken in de Willem Lepelstraat 

Eerste tekenen van teloorgang in de 18de eeuw. 

Onze toenmalige landvoogd prins Karel-Alexander oordeelt dat de rijke 

inkomsten van Terzieken beter kunnen besteed worden aan het Groot Gasthuis 

of aan het Bestuur der Algemene  Armen der Stad. Keizer Jozef II gaat het nog 

allemaal wat meer uitpluizen. Vanaf 1782 worden zijn agenten uitgestuurd om 

zich beter te informeren over het kloosterlijk leven in onze gewesten. In 1783 

worden in Antwerpen 14 kloosters afgeschaft, waaronder Terzieken. De zusters 

doen nog een poging om hun klooster te redden van de ondergang. In 1787 

wordt door een opgehitste menigte lelijk huisgehouden in het klooster. 

Gelukkig zijn er nog waardevolle kaarten en documenten bewaard in onze 

archieven. Het klooster wordt gebruikt als kazerne, gasthuis voor gewonde 

soldaten enz. Op 15 december 1788 was de Schelde toegevroren. In de kerk 

werd een groot vuur aangelegd met schouw om zich te kunnen warmen, 
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soldaten hielden toezicht. Restanten van de kapel kan je nog zien in de Willem 

Lepelstraat 34. In 1990-1991 werd de gehavende kapel gerenoveerd door de 

Brussels architect Luc Maes. De herbestemming is een fotoatelier met 

woonfunctie. 

 

 

Willem Lepelstraat 34 

na verbouwing 1990-

91 

 

 

HOOFDALTAAR EN COMMUNIEBANK GERED 

In de 17de-eeuwse kapel werd in 1680 door een weldoenster bij testament de 

opdracht gegeven om voor 2000 Guldens een zwart en wit marmeren 

hoofdaltaar met schilderij op te richten. De rijke weldoenster Margareta de 

Licht werd voor het altaar begraven. In 1783 wordt het altaar verkocht voor 150 

Gulden, hoogstwaarschijnlijk door bemiddeling van de nabijgelegen St-

Michielsabdij, aan de parochiekerk van Vosselaar. Deze parochie werd bediend 

door de Norbertijnen. U kan het altaar met schilderij ”O.-L.-Vrouw ten Hemel 

opgenomen” nog altijd bewonderen in het centrum van Vosselaar. 

 

 

hoofdaltaar in de kerk 

van Vosselaar 
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NATIONALE EN ZWARTE GOEDEREN TE KOOP GESTELD 

TIJDENS DE FRANSE REVOLUTIE 

Vanaf 18 Pluviose jaar V (6 februari 1797) tot 19 Germinal jaar VIII (9 april 

1800) werden er 165 zittingen gehouden van aangeslagen goederen. Het is 

verbazingwekkend welke rijkdom de kloosters bezaten. Men mag niet vergeten 

dat sommige kloosters al meer dan 500 jaar bestonden en door schenkingen en 

erfenissen over heel wat eigendommen beschikten. Zo zijn ook al de 

eigendommen van Terzieken openbaar verkocht tijdens de Franse Revolutie. 

Gelukkig is er in 1757 door landmeter P. Stynen een kaartenboek opgemaakt en 

bestaan de rekenboeken ook nog. 

Voor de buurt van Hertoghe park waren heel wat boerderijen, 

hovenierswoningen en gronden eigendom van het klooster van Terzieken. In 

bijlage bezorgen we u enkele afdrukken uit dit prachtig kaartboek van 1757 dat 

in het Rijksarchief op de Door Verstraeteplaats wordt bewaard. In het boek 

staan nog veel meer eigendommen in de omgeving. 

 

 

Eigendom Terzieken. 

Vanaf de 

 Mechelsesteenweg-

Kon. 

Elisabethlei.Grens aan 

de andere zijde was de 

slingerende veldwegel, 

nu Harmoniestraat en 

een gedeelte van de 

Peter Benoitstraat. De 

Molenstraat herinnert 

nog aan de twee 

windmolens aan de 

Mechelsesteenweg. 

Den Oranjeboom en de 

Coolraes. Na de 

verwoestingen van de 

16de eeuw zijn er 

langs de 

Mechelsesteenweg en 

Harmoniestraat, 

hoveniershoven en 

lusthoven gekomen. 

Het gekendste was 

Valkenburg. Nu een 

straatnaam. 
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Mechelsebaan  en omgeving. Dikke zwarte lijn zijn de oude hoofdwegen. 

(uit Litteekens van Antwerpen. 1944) 
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Gronden van de huidige Kon. 

Elisabethlei en  Karel Oomsstraat 

en de Korte Lozanastraat 

behoorden ook aan Terzieken. In 

deze driehoek ligt nu  het 

Provinciehuis en het kasteel 

 Fester of  de huidige 

 Kunsthumaniora. Door dit 

gedeelte is in 1927 de Jan Van 

Rijswijcklaan getrokken. (ter 

hoogte van den Driehoeck) 

  

 

 

 

 

Een groot gedeelte achter het 

 huidige park Hertoghe was van 

Terzieken. Nu ongeveer het 

appartementsgebouw Louise en 

Marie. Op de kaart van Terzieken 

de nrs 3,4,5 en 6 
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Op het kruispunt Karel 

Oomsstraat-Desguinlei schuin 

tegenover restaurant Colmar stond 

tot bij de bouw van de 

Brialmontomwalling nog een 

hoeve die eeuwen lang eigendom is 

geweest van Terzieken. De hoeve 

was dus ook aangeslagen door de 

Franse bezetter. De gronden 

liepen tot aan de Oude Baan of nu 

Gen. Lemanstraat. Ze werd 

aangekocht door A. Beerenbroek 

van Deurne van het Centraal 

Bestuur van het Departement van 

de Twee Neten. J.F.F. Biart koopt 

deze hoeve die 

hoogstwaarschijnlijk 

“Herrehoeve” of “Sterrehoeve” 

was genoemd aan op 3 april 1811. 

J.F.F. Biart had reeds in 1807 het 

er naast gelegen Hof van 

Plaisantie aangekocht waarvan het 

hoofdgebouw nog bestaat in de 

Karel Oomsstraat nr. 69. Tussen 

1807 en 1830 zal hij nog 

verschillende gronden en hoven 

aankopen in de omgeving. Over de 

familie Biart en het Hof van 

Plaisantie wordt later uitvoeriger 

gesproken in Hertoghe Actueel. 
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Kadasterplan van 1809  met het 

Hof van Biart en de Herrehoeve of 

Sterrehoeve 

  

 

 

 

Groot stuk land  met boerderij 

tussen huidige Gen. Lemanstraat- 

St-Hubertusstraat -Van 

Hombeeckplein en huidige 

Binnensingel. Later in het bezit 

van de familie Terlinck en De 

Lescluze. Fragment uit het 

kaartboek. Merk ook de galgeberg 

van Berchem op. Deze was 

ongeveer over de Biartstraat in de 

 huidige Gen. Lemanstraat 

gelegen. Goed opvallend aan de 

oude invalsweg vanuit Mechelen. 
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HERBESTEMMING VAN KERKELIJKE GOEDEREN: GEEN NIEUW 

FENOMEEN 

In de 18de eeuw, wanneer tal van kloosters werden afgeschaft, kwamen heel 

wat gebouwen en terreinen vrij. Deze gebouwen gaven de gelegenheid voor 

nieuwe functies. In Antwerpen zijn hiervan verschillende voorbeelden. 

Sommige kerken werden parochiekerk, zoals St-Paulus en Carolus Borromeus. 

Andere werden afgebroken en de bouwmaterialen verkocht. De terreinen 

werden verkocht om te verkavelen. Ook fabrieken, gerechtshoven en scholen 

behoorden tot de mogelijkheden. In het vroegere Minderbroedersklooster aan 

de Mutsaertstraat werd de Academie onder gebracht. De voorgevel van de kerk 

kreeg een driehoekig fronton met zuilen. Wat er nog overbleef van de 

gebouwen van Terzieken in de Lepelstraat wordt een magazijn gemaakt.   De 

familie van Ferdinand Meeùs die in de buurt hun distilleerderij hadden, zal er 

ook nog eigenaar van worden. 

We zitten nu weer in een periode waarbij gezocht wordt naar de herbestemming 

van leegstaande kloosters, kapellen en kerken. Dus niets nieuws onder de zon 

maar wel met meer overleg. 

 

ST-JOBKAPEL OP DAMBRUGGE 

 

We hadden in Antwerpen nog een tweede locatie waar leprozen werden 

opgevangen buiten de stad. In 1553 bouwt men binnen de Sint-

Willibrordusparochie (Antwerpen) langs de Schijn, achttien lemen huisjes voor 

melaatsen. Ze zijn nog net gelegen in de Vrijheid Antwerpen op de wijk Den 

Dam. De bijbehorende kapel (in de huidige Bredastraat) is toegewijd aan Sint-

Job, de patroonheilige van de leprozen, gezien hijzelf ‘met zweren was bedekt’. 

Het is de enige heilige uit het Oude Testament van de katholieke kerk. Zijn 

feestdag was een belangrijk jaarlijks feest met kermis. De St-Job Begankenis 

duurde acht dagen en was heel populair. Zelfs tot ver in de 20ste eeuw werd er 

nog met “char a bancs” naar toe gereden. Er waren poppenspel en ezel koersen 

en veel spijs en drank. En wie kent het liedje nog. De oorsprong ligt bij de ezel 

koersen, (er zijn verschillende versies van het lied). 

 

En we rije nor Sint-Job oep nen ezel oep nen ezel 

En we rije nor Sint-Job oep nen ezel zonder kop 

En zoë rije we te peêrd oep nen ezel oep nen ezel 

En zoë rije we te peêrd oep nen ezel zonder steêrt. 

 

Van de St-Jobkapel blijft alleen de gevel over in de Bredastraat op den Dam. 
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Op weg naar de kermis op St-Job. Hendrik Schaefels, collectie 

universiteitsbibliotheek Antwerpen 

 

 

Voorgevel St-Jobkapel in de Bredastraat ( gevel met ronde raam) 
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Deze bijlage bij mijn artikel werd me bezorgd door Marc Van Acker  

 

GEZONDHEIDSPASSEN ZIJN NIETS NIEUW ONDER DE ZON: DE 

VOORLOPERS VAN DE CORONAPAS  (Tim Trachet)  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/30/gezondheidspassen-niets-nieuws-

onder-de-zon/ 

 

Het covidcertificaat heeft voorlopers gehad. Tijdens epidemieën in het verleden 

waren er documenten die mensen toelieten om aan quarantainemaatregelen te 

ontsnappen.  

 

 Een “gezondheidspas” als bewijs dat men niet ziek is, bestaat  al eeuwen. De 

oudste bekende exemplaren dateren uit de 15de eeuw. In die tijd was de pest de 

grote boosdoener. Deze zeer besmettelijke ziekte dook midden 14de eeuw op 

en doodde toen misschien een derde van de Europese bevolking. Maar ook later 

bleef de pest nog eeuwen de mensheid teisteren.  

 

De oorzaak van deze ziekte – een bacterie die zich via vlooien en knaagdieren 

verspreidt – was toen totaal onbekend, maar men besefte al snel dat mensen die 

erdoor getroffen zijn, anderen konden besmetten.  Pestlijders isoleren – 

quarantaine – was de enige maatregel om te vermijden dat de ziekte zich verder 

verspreidde. Hele dorpen en steden werden soms tijdelijk van de buitenwereld 

afgesloten. In die omstandigheden was het natuurlijk moeilijk om zich te 

verplaatsen. Reizigers werden gewantrouwd. Daarom leverde de overheid van 

de stad of streek waar de reiziger vandaan kwam soms een document af waarin 

gegarandeerd werd dat er daar geen besmetting was en dat de drager van het 

document wel degelijk gezond was.  

 

Deze eerste gezondheidscertificaten (het woord “certificaat” komt van het 

Latijn certum facere, oftewel zekerheid verschaffen) waren met de hand 

geschreven door de arts die de betrokkene onderzocht had. Soms kwam er een 

notaris aan te pas. Na het ontstaan van de drukkunst verschenen er gedrukte 

exemplaren, waarbij de naam van de betrokkene moest worden ingevuld. Al bij 

al zijn er zeer weinig van bewaard gebleven, want zo’n attest was niet lang 

geldig.  

 

Een "gezondheidspas" was dus niet meer dan een verklaring dat de houder van 

de pas gezond was, niet dat die niet ziek kon worden. Een volgende stap kwam 

pas in de 19de eeuw.  

  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/30/gezondheidspassen-niets-nieuws-onder-de-zon/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/30/gezondheidspassen-niets-nieuws-onder-de-zon/
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Italiaanse gezondsheidpas uit 1722 

Wellcome Collection 

  

  

Zwitserse gezondheidspas uit 1832 

New York Academy of Medicine 

   

Gele koorts op Gibraltar 

Gibraltar, de Britse kolonie op de indrukwekkende rots op de zuidkust van 
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Spanje, kreeg in 1804 voor het eerst te maken met een epidemie van gele 

koorts. Dat is een tropische ziekte, die meestal na enkele dagen vanzelf geneest 

maar waarbij een minderheid van de patiënten overlijdt.  

De gele koorts woedde hevig onder de bevolking van de Britse kolonie. Al snel 

stapelden de lijken zich op in de straten van Gibraltar. 

Artsen vermoedden dat de ziekte zich snel kon verspreiden doordat de meesten 

van de enkele duizenden inwoners van de rots samengehokt leefden in nauwe 

woonkazernes. Men nam toen aan dat gele koorts door direct contact onder 

mensen werd overgedragen. Tegenwoordig weten we dat de oorzaak ligt bij een 

virus dat zich van mens tot mens verspreidt via bloedzuigende tropische 

muggen. Hoe dan ook, bij dicht op elkaar levende mensen kan er besmetting op 

grote schaal gebeuren.   

Toen de gele koorts in 1810 opnieuw uitbrak, lieten de autoriteiten een kamp 

aanleggen op de landtong die Gibraltar met het vasteland verbindt, om daar de 

getroffenen te isoleren. En met succes. De epidemie kwam daarna nog enkele 

keren terug. Intussen was het duidelijk dat wie de gele koorts overleefde, niet 

opnieuw ziek kon worden.  

Bij een nieuwe uitbraak van gele koorts in 1828 – de vijfde al – vielen er zeer 

veel slachtoffers. De autoriteiten keerden toen de quarantaine om: de zieken 

bleven in hun woningen en de 4000 inwoners die niet ziek waren, moesten naar 

een kamp naast de rots verhuizen.   

  

 
Plan van Gibraltar in de 19de eeuw. Het quarantainekamp bevond zich op de 

vlakte links van de rots. De Spaanse grens is helemaal links. 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

  

De omstandigheden in het kamp zorgden ervoor dat de ziekte zich daar niet 

verder verspreidde. Maar de  isolatie duurde vier maanden en veroorzaakte heel 

wat ongemakken. Om de situatie wat te verlichten, werd een certificaat 

ingevoerd waarmee mensen die van de ziekte genezen waren, zich vrij van 

Gibraltar naar het kamp konden verplaatsen, en omgekeerd. Ze waren immers 

immuun. 
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Gele koorts-certificaat gebruikt tijdens de epidemie op Gibraltar in 1828 

Gibraltar National Museum 

  

 Van pokkenbriefje tot gele pas 

  

Intussen was er ook al sprake van vaccins. De Engelse arts Edward Jenner 

ontdekte in 1796 de koepokinenting als een efficiënt middel om te voorkomen 

dat mensen met pokken werden besmet (veel eerder was er in Azië een 

primitieve vorm van vaccinatie tegen pokken bekend, de inoculatie). Dat was 

een enorme vooruitgang, want de pokken waren zowat de meest dodelijke van 

alle besmettelijke ziekten: men schat het totaal aantal mensen dat aan pokken is 

gestorven op een half miljard.  

 

De koepokinenting werd al snel op grote schaal toegepast. Napoleon 

organiseerde in zijn rijk, waartoe het latere België behoorde, grootscheepse 

vaccinatiecampagnes voor het leger en ook voor de burgerbevolking. 

In het Koninkrijk der Nederlanden (met het latere België) werd vaccinatie in 

1823 verplicht voor schoolgaande kinderen. Elk kind dat naar school ging 

moest een vaccinatiebewijs voorleggen. In Nederland sprak men van het 

“pokkenbriefje”. Al zou Nederland, onder druk van een overwegend 

protestants-christelijke anti-vaccinatiebeweging, die verplichting later weer 

afschaffen.  

 

Dit soort maatregelen verspreidde zich in de loop van de tijd, zeker toen bleek 

hoe efficiënt vaccinatie tegen de pokken was. In de Verenigde Staten eisten 

sommige staten een vaccinatiebewijs voor scholieren en overheidsambtenaren. 

Zelfs particuliere bedrijven en clubs deden dit. Vaak was het litteken van 

vaccinatie vaak voldoende als bewijs. Uiteindelijk voerden veel landen een 

verplichte vaccinatie tegen pokken in voor iedereen. België deed dat pas in 

1946. Eigenlijk veel te laat, want de pokken waren hier toen vrijwel 

verdwenen. Later werd ook vaccinatie tegen polio verplicht.  
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Pokkenbriefje uit 1912 

Museon - Europeana 

 

Intussen eisten sommige landen dat reizigers die het land binnenkwamen een 

attest voorlegden dat ze tegen pokken waren gevaccineerd. Na de Tweede 

Wereldoorlog voerde de Wereldgezondheidsorganisatie de “gele pas” in. Deze 

pas, officieel het Internationaal Vaccinatiecertificaat, is een boekje waarin de 

aard en de datum van het vaccin wordt genoteerd.   

 

De gele pas is nog altijd verplicht om bepaalde landen te bezoeken. Veel 

tropische landen eisen een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts, soms ook 

tegen cholera of polio. De pas was in de eerste plaats bedoeld tegen de pokken, 

maar deze vreselijke ziekte is intussen uitgeroeid. De vaccinatie heeft dus zeker 

haar nut bewezen. 

  

 
Een Internationaal Gezondheidscertificaat zoals het nu gebruikt wordt. 

Rizalninoynapoleon 
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En?  

Berthy las in de Standaard volgend artikel – zij herkende reeds van de 
eerste oogopslag Fred van Hove die hier woonde. 
Verschenen op zaterdag 12 maart 2022 

 
Josse De Pauw is toneelspeler en schrijver. Zijn voorstellingen maakt hij bij het huis LOD in Gent 

 

Zou er een mooiere naam te bedenken zijn voor een museum dan De Reede? 
(Koloniën van Weldadigheid is ook niet slecht, maar toch.) Schepen die voor 
anker liggen en niet vastgemaakt aan de wal, rijden op de golven, lees ik. To 
ride at anchor zeggen de Engelsen. Bij ons kennen we reilen en zeilen. Het zou 
ook te maken kunnen hebben met reder, degene die klaarmaakt, totdat 
het gereed is. En dan schuilt als fijne toemaat nog ergens het denken in het 
woord, wat leidt tot rede en redevoering. De oude Afrikaanders zeiden: Val 
liewer in my stront as in my rede. 

Museum De Reede aan de Ernest Van Dijckkaai in Antwerpen. Daar ben ik 
gaan kijken naar Léon Spilliaert. Het onthaal wordt er op joviale wijze verzorgd 
door vrijwilligers, waardoor ik even het gevoel had voor een boosterprik te zijn 
gekomen. Maar eens de trap op was er Goya, en even verder Rops, en dan 
Munch en Spilliaert en zoveel meer. Een weelde: litho’s, gravures, etsen, 
houtdrukken, tekeningen. De wolk, Ziekenzaal ’s avonds en Zingend meisje op 
het strand van Spilliaert zouden al genoeg redenen (!) geweest zijn om erheen 
te gaan, nog nooit voordien gezien. En dan sla ik de hoek om en hangt daar een 
zelfportret van Bervoets: de meester zelve die het uitschreeuwt, met een spijker 
in zijn teen. Vijf of zes werken, die de komende dagen te gepasten tijde uit het 
niets, voor het geestesoog zullen verschijnen, dat is pure winst. 

Zij leek op een badeend en hij had iets van een modernistische brievenbus. Ik 
zat ergens wat te eten. De meeste mensen kwamen gewoon de zaak binnen, 
maar zij deden al van verre hun intrede. Hij met een kop grijs haar waar hij nog 
veel te jong voor was, ik denk dat hij ook een grijze fond de teint ophad (of hij 
was terminaal, maar ga je dan zo opgedirkt uit eten?) en op zijn neus stond een 
strakke zwarte structuur van liggende rechthoeken als bril. Hij deed me denken 
aan wat je bij welstellende eigenaars van villa’s in de voortuinen ziet staan. En 
zij was van boven tot onder knalgeel met erg goed gevulde, oranje aangezette, 
lippen. Als ze thuis een spiegel heeft, kan het niet anders of ze heeft hetzelfde 
gezien – een keuze dus. Ik heb niet geschaterd, ik heb ook niet gevloekt, noch 
gespot, ik heb beleefd mijn bord leeggegeten. Ze deden hun jas niet uit om te 
eten. Ik heb afgerekend en ben weggegaan. Eten met je jas nog aan vind ik 
hoogst ongezellig. 

 
Namen vergeten is een tamelijk beschamende aangelegenheid. Omdat de 
omstanders zouden kunnen denken dat je de mens in kwestie niet 
belangwekkend genoeg vindt om zijn of haar naam te onthouden. Onlangs die 
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van Rudy Trouvé. Ik was in dit geval gewoon alleen thuis, geen omstanders, 
maar toch blij dat ik hem uiteindelijk vond. ‘Trouvé’ schoot het me plots door 
het hoofd, waarna toch wel drie minuten hikkend van de lach in de zetel. De 
mensen zouden me moeten bezig zien, thuis alleen. Het is gewoon ouder 
worden. Slijtage, falen, haperen … Soms valt er iets uit je handen dat je 
nochtans al jaren stevig in de greep had. Het enige wat erop zit, is lachen als je 
de kans ziet. Want je weet: de dag dat je erbij gaat huilen, wordt het schrijnend. 

Maar jongere mensen bijvoorbeeld kunnen zich, zelfs als ze daar moeite zouden 
voor doen, geen ouderdomsverschijnselen voorstellen en besluiten dan al snel 
dat de mens achter de vergeten naam niet belangrijk zal geweest zijn. In het 
geval van Trouvé hebben ze het in elk geval goed mis. Ik heb een werkje van 
hem thuis aan de muur hangen. Het heet De mimespeler. Ik heb dat 
aangekocht omdat ik mimespelers haatte toen ik jong was. Ik wou nooit van 
mijn leven een mimespeler zijn. Maar deze heb ik graag leren zien. Elke dag 
weer. Dat heeft Rudy gedaan. 

Een journaliste merkte onlangs tijdens een telefonisch interview op dat Poetin 
ook zeventig is. Er sloop een vaag vraagteken in het einde van haar zin, zodat ik 
gedwee op zoek ging naar een antwoord. ‘Poetin is ook zeventig?’ Ik wist zelfs 
na lang nadenken niet wat te antwoorden. 

De mensen zouden me moeten bezig zien, thuis alleen. Het is 
gewoon ouder worden. Slijtage, falen, haperen … Soms valt er iets 
uit je handen dat je nochtans al jaren stevig in de greep had. Het 
enige wat erop zit, is lachen als je de kans ziet 

 

Ik luister af en toe graag naar Fred Van Hove, en het liefst als er niemand in de 
buurt is. Omdat anders altijd wel iemand vraagt: ‘Wat vind je daar nu aan?!’ En 
op die vraag kan ik met de beste wil van de wereld geen antwoord verzinnen. Of 
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toch. Ik las ooit dat iemand in het noorden van Japan, in Hokaido, een theehuis 
binnenliep. Hokaido is in zeker zin het stilste deel van Japan, vaak 
ingesneeuwd, weinig met de buitenwereld bezig. Toen hij daar binnenstapte, 
hoorde hij Fred Van Hove op de piano. Her en der zaten Japanners voorzichtig 
van een kop hete thee te slurpen, of ze lazen een boek. De baas kwam vragen 
waarmee hij hem van dienst kon zijn. Thee met een taartje. En wijzend naar de 
draaiende platenspeler achter de toog: ‘Fred Van Hove?’ ’s Mans gezicht opende 
zich als een lotusbloem in de vroege ochtend en hij fluisterde eerbiedig: ‘Mister 
Van Hove very important in Japan.’ Niet enkel dat laatste zinnetje van de baas, 
maar de hele scène, is waarschijnlijk het best mogelijke antwoord op de 
hierboven vol ongeloof gestelde vraag. Maar het makkelijkste blijft nog altijd 
hem af en toe te beluisteren als er niemand in de buurt is. 

Ik zou de mevrouw die Omnibionta promoot wel eens levend en wel willen 
tegenkomen. En ik hoop dat ze dan die flitsende gouden hoepel om haar 
heupen heeft, die ervoor zorgt dat alles zo goed met haar gaat. Dat je met zo’n 
gouden hoepel om de lendenen in versneld tempo op allerlei ingewikkelde 
turntoestellen aan de slag kan gaan en nooit rochelend of brakend neervalt, 
interesseert me. Mevrouw heeft al een zekere leeftijd, ik voel verwantschap. 
Maar ik weet nu al heel zeker dat, als ik op gelijkaardige enthousiaste wijze op 
die toestellen aanval, de gouden hoepel mij vooreerst in de keel slaat en er 
vervolgens langs mijn gat weer uitkomt. Dat zou ook een mooi filmpje 
opleveren, maar toch iets minder wervend, vrees ik. 

Bionta is een in onbruik geraakte taxonomische groepsnaam waaronder Lee 
Barker Walton in 1930 alle leven wou samenbrengen. All living things. Alles 
dus. Dat ze er, om het product van een volgens hen gepaste naam te voorzien, 
omni hebben voorgezet, is sprekend voor de marketingwereld. Het was al alles, 
maar dat was niet genoeg, het moest allesalles worden. Kwestie van de 
boodschap duidelijk genoeg te brengen waarschijnlijk. Kwestie van in the 
community een beleving te creëren rond the content. En nu die gouden hoepel 
nog, en the product is geplaced, moeten ze gedacht hebben. 
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Maart in beeld 
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CARNAVAL WIE IS HET  

 

OPLOSSINGEN 

   

                                  Cementa van 1AB                        Sonja van 1AB 

   

                             Sophie van De Meander             Chantal de chauffeur 

   

                       Latifa van 1AB en Meander                Hilde van de Meander 

  

                                    Eric van 2B                                     Ann van 2B 
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                           Jordy van de Meander                    An-Sofie van Animatie 

   

                                  Nancy van 2B                             Yasmin van Animatie 

   

                          Annamarie van het glv             Willem van personeelszaken 

   

                   Freya van rugschool en animatie         Veronica stagiaire ergo 

   

                             Serena stagiaire ergo                 Peggy van de keuken 
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                                    Sven chefkok                             Veerle boekhouding 

   

                                  An van de poets                           Hilde logopediste    

   

                               Els van sociale dienst                 Pascal van de poets 

   

                                    Kurt kinesist                      Marleen van het onthaal 

   

                                        Lieve ergo                              Inge van animatie 
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Hayley stagiaire ortho Marina van de poets 

 

Marie van glv 

   

                                Emma van 1AB                             Isabel secretariaat 

   

                           Murielle Zogcoördinator                       Jos de pastoor 

 

Wie had ze allemaal geraden ??  
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In de buurt 

 

Burenborrel: 3de vrijdag van de maand 

om 19u 

Vrijdag 18 maart - 15 april - 20 mei - 17 juni 

En we gaan weer van start met onze 

maandelijkse borrel. 

Ontmoet bekende buren of maak kennis met de buren die je nog niet 

kent. 

Klets gezellig bij of ontdek gezamenlijke interesses. 

Blijf op de hoogte van de buurtnieuwtjes. 

Van harte welkom in Café Biart, Nottebohm Wzc, Biartstraat 2. 

Inschrijven is niet nodig en breng gerust nog wat buren mee. 

   

    

Koffie Hertoghe: 1ste vrijdag van de maand om 15u 

Vrijdag 1 april - 6 mei - 3 juni 

Niks gezelliger in de namiddag dan even 

bijbabbelen bij een kop koffie of thee met 

lekker vers gebak. Hier komen nieuwe 

initiatieven tot leven of krijgen nieuwe 

vriendschappen vorm. 

Wees welkom in de Nottebohmzaal, Nottebohm Wzc, Biartstraat 2. 

Interesse om eens te proberen maar heb je moeilijkheden om hier te 

geraken? Bel me even op en we zoeken samen een oplossing. 

Inschrijven is niet nodig en je mag zeker nog wat vrienden uitnodigen. 
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Handwerkclub elke dinsdag om 15 uur  

Een succesvol initiatief, ontstaan tijdens een koffie Hertoghe.  

Samen handwerken maar vooral ook genieten 

van elkaars gezelschap.  

Breng je eigen handwerk mee of werk hier 

aan één van onze gezamenlijke projecten. 

Je bent zeker ook welkom om ons gewoon gezelschap te houden. 

Elke dinsdagmiddag om 15 uur in de Brabozaal, Nottebohm Wzc, 

Biartstraat 2 

    

Hertoghe Boekenruilkast 

Ook het boekenkastje is reeds veelvuldig gebruikt in maart. 

Heeft u er al een kijkje in genomen? 

Het staat aan de Biartstraat 2 (Nottebohm Wzc) onder het 

afdakje bij de liftingang. 

Neem gerust een boek of doneer er de boeken die je zelf niet 

meer nodig hebt.  Heeft u een mooi boek gelezen uit de kast? Je mag ons 

altijd laten weten, zo kunnen we er iets over publiceren in deze krant. 

De buurtvaas 

De buurtvaas wordt doorgegeven van buur tot buur. Als de vaas bij je 

langskomt dan geniet je van het boeket.  

    
De buurtvaas deed zijn ronde en ging vrolijk gevuld van deur tot deur. 

Wanneer ben jij aan de beurt? 
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Donderdag 7 april om 20 uur 

  

 
STELT VOOR 

 
Beste buurtbewoners, 

Misschien heb je het al gehoord, de Antwerpse Ring is vandaag in volle 

verandering. In het kader van ‘De Grote Verbinding’ zoekt het 

stedenbouwkundig ontwerpteam van Ringpark Zuid naar nieuwe leef- en 

ademruimte tussen de wijken van ‘t Kiel, Antwerpen-Zuid en de 

Brederodewijk. Zo zal de spaghettiknoop plaats ruimen voor drie nieuwe 

buurtparken langs de knoop en zou de tunnel op de Jan De Voslei een 

extra dak krijgen. 

Dit is een project van lange adem, maar we komen het tussentijds al 

graag eens aan jullie voorstellen. Zo hebben jullie een idee van wat jullie 

in de toekomst kunnen verwachten en is er ook de mogelijkheid om input 

te geven op de plannen. 

Want hoewel er al hard gewerkt is aan plannen zijn er nog zeer veel 

vragen onbeantwoord. Daarvoor hebben we onder andere meer 

onderzoek, kennis en inspraak uit de omliggende wijken nodig. 

Endeavour werkt binnen Ringpark Zuid aan de communicatie en 

participatie van en naar (buurt)bewoners. 

Daarom zouden we je willen uitnodigen op onze infoavond op donderdag 

7 april van 20u-22u. 

Deze zal doorgaan in Café Biart, Nottebohm Wzc, Biartstraat 2, 2018 

Antwerpen. 

Iedereen is welkom. Het is niet nodig om op voorhand in te schrijven. 

De avond start met een korte introductie en nadien is er de kans om het 

project te verkennen en vragen te stellen. 

Wij kijken er alvast naar uit ! 

Caroline, Jakob en Tim 

Endeavours – Ontwerpteam Ringpark Zuid 

caroline@endeavours.eu 

mailto:caroline@endeavours.eu
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Zaterdag 14 mei om 10 of 14 uur  

Buurtwandeling onder leiding van Alex Elaut en Guy Saen  

Van DUITSE HOEK naar Nottebohm Hospitaal 

In de rubriek Geschiedenis van de Wijk van Hertoghe Actueel hebben we 

al heel wat geschreven over de geschiedenis van de 

omgeving van het Hertoghe Park. 

Het wordt nu tijd om eens op verkenning te gaan. 

Vertrek is om 10.00 uur en 14.00 uur  in het 

Harmoniepark aan de hoofdingang van het 

Districtshuis. Afhankelijk van de inschrijvingen 

worden er één of twee groepen gevormd. 

Er wordt verteld over de geschiedenis van het 

Harmoniepark, Albertpark, Prins Albertlei. Via de 

Kardinaal Mercierlei naar de Merodelei. Onder 

voorbehoud wordt de Basiliek bezocht. 

Via de tuin van het nieuwe Provinciehuis wandelen 

we naar de Jan Van Rijswijcklaan, de Karel 

Oomsstraat met de restanten van de Minerva-autofabriek. 

Einde is voorzien in de cafétaria of tuin van het Woonzorgcentrum 

Nottebohm. Daar is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken 

over 120 jaar Nottebohm. 

Inschrijven verplicht via buurtkringhertoghe@gmail.com of  

Inge Melis 0485 23 05 31 

Prijs: 10 euro, - 1 consumptie in Café Biart achteraf inbegrepen. 

Vergeet niet duidelijk te vermelden of je de wandeling om 10u of om 14u 

wilt volgen 

 

Beste leeftijds- en andere genoten – ingezonden door Noella Annys 

 

Ik heb net ontdekt dat ik tot een hippe leeftijdsgroep behoor! 

Ik ben een "Seenager". (Senior teenager). 

Wat is daar mooi aan? 

 

Ik heb alles wat ik ooit wilde als tiener (weliswaar pas 50-60 jaar later). 

Ik hoef niet naar school of naar mijn werk te gaan. 

Ik krijg elke maand een uitkering(ske). 

http://buurtkringhertoghe@gmail.com/
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Ik heb een rijbewijs en een eigen auto. 

Mijn identiteitskaart laat mij toe in alle bars en wijnwinkels binnen te 

stappen om alcoholische dranken te kopen. 

 

Alleen laat mijn pensioentje dat niet toe. Mijn lever evenmin... 

 

De mensen met wie ik uitga hoeven niet meer bang te zijn om zwanger te 

worden. 

De meesten zijn nergens nog bang voor, ze hebben al geluk zo lang te 

leven. Ze denken dat het geluk nog wel even aan hun kant zal staan. 

Ik heb geen acne meer. 

Het leven is goed! 

 

Ook zal jij je intelligenter voelen na het lezen van deze tekst, als je zelf 

een Seenager bent. 

Mijn hersenen zijn wat trager omdat ze zoveel weten, een beetje zoals 

een pc waar je (te) veel in opgeslagen hebt. 

Wetenschappers geloven dat al deze kennis je slechthorend maakt door 

de druk dat dit veroorzaakt op je binnenoor. 

Ze zouden beter uitzoeken hoe ze hoorapparaten minder duur kunnen 

maken. 

 

Soms ga ik naar een andere kamer om iets te halen en als ik er ben, 

denk ik alweer aan iets anders en weet ik niet meer waarvoor ik hier 

kwam. 

Het is geen echt geheugenprobleem, het is een manier van de natuur om 

ouderen meer te doen stappen. 

Stappen is goed voor de gezondheid zegt mijn dokter. 

 

Ik heb wel meer vrienden waar ik dit naartoe zou sturen, 

maar nu kan ik me even al hun namen niet meer herinneren. 

Dus, stuur dit a.u.b. naar uw vrienden, 

waarschijnlijk zijn ook enkele van mijn vrienden uw vrienden? 
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Activiteitenkalender 

 

Graag een planning van de maand op je kamer? 

Hang deze gerust op om mee te zijn. 

 Of vraag een grote versie bij team wonen en leven. 

 

dag datum uur activiteit 

Maandag  4 april 15u00 Bingo in de Nottebohmzaal 

Dinsdag   5 april 14u30 

14u30 

15u00 

Verdiepingsraad op 2A 

Confituur maken 1AB in de Linde 

Handwerkclub in de Brabo zaal 

Woensdag 6 april 10u30 

14u00 

 

14u30 

Tulpenboeket in de Nottebohmzaal 

Zwemmen in Brecht ( ingeschreven 

bewoners ) 

Smul in café Biart : Kaaskroket 

Donderdag 7 april 10u30 

14u30 

14u30 

14u30 

De Gazettenclub in de Linde 1AB 

Deurhangers Lente maken op 1AB 

Verdiepingsraad op het GLV 

Paaskoekjes bakken op 2A 

Vrijdag 8 april 10u45 

14u30      

Eucharistie in café Biart 

Concert in café Biart : Nadine en Jos  

Maandag 11 april 14u30 Bewegingsgroep in de Nottebohmzaal 

Dinsdag  12 april 14u30 

14u30 

Zaadjes planten *GLV 

Hersengymnastiek in de Linde 1AB 

Woensdag 13 april 10u30 

14u30 

Bewonersraad in de Nottebohmzaal 

Smul in café Biart : Mikado 

Donderdag 14 april 14u30 

14u30 

Paaskoekjes bakken 1AB  

Zaadjes planten *2A 

Vrijdag 15 april 10u45 

14u30 

Eucharistie in café Biart 

Groot scherm in de Brabo zaal :  

De Witte van Zichem 

Maandag 18 april  

10u45 

PAASMAANDAG 

Eucharistie in Café Biart 
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Dinsdag  19 april 10u30 

14u30 

14u30 

15u00   

Bosbessen cake op 1AB in de Linde 

Mandala Raam Vlinders op 2A 

Koffie en gebak in de Linde 

Handwerkclub in de Brabozaal 

 

Woensdag 

 

20 april 10u30 

15u00 

Bewegingsgroep in de Nottebohmzaal 

Smul in café Biart : Croque Monsieur 

Vrijdag  22 april 10u45 

14u30 

14u30 

Geen Eucharistie vandaag!! 

Klei atelier in de Linde op 1AB 

Hersengymnastiek op het GLV 

Zondag 24 april  LENTE FEEST 

Maandag 25 april 14u30  Valpreventie Bingo *Café Biart 

Dinsdag 26 april 14u30 Rolstoel Wash *In de tuin 

Woensdag  27 april 10u30 

14u30 

Beweging: Valpreventie parcours 

Smul in café Biart : Mini Loempia’s 

Vrijdag 29 april 10u45 

14u00 

 

Eucharistie in Café Biart 

Uitstap : Bowling Wommelgem 

( enkel voor ingeschreven bewoners ) 

 

OPGELET :  

De planning kan nog wijzigen.   

Raadpleeg daarom ook de weekkalenders die in 

de leefgroep omhoog hangen. 

 

 

 

Lieve bewoners , er worden op verschillende afdelingen 

activiteiten georganiseerd. Laat dat je zeker niet stoppen om 

elders dus een kijkje te gaan nemen ! Iedereen is overal 

welkom. Hoe meer zielen , hoe meer vreugd 😊 
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Data om reeds in je agenda te zetten 

 

15 mei – Dag van de Zorg - opendeurdag 

25 juni – Zomerfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht : 

 
 

Nu het weer terug beter wordt en de corona cijfers dalen zullen wij meerdere 

uitstappen organiseren en we zoeken hiervoor steeds enthousiastelingen die ons 

helpen om deze uitstappen mogelijk te maken.  

Is dit iets voor jou ? Contacteer dan zeker iemand van Team wonen en leven !  

animatie@nottebohm.be of 03/259.18.05  

Recente geplande uitstappen :  

 

- Vrijdag 29 april : Bowlen in Wommelgem Bowling stones  

- Vrijdag 6 mei : Met de Waterbus over de Schelde 

- Vrijdag 20 mei : Uitstap Nottebohm zaal  

 

Alvast bedankt voor de interesse alvast !!  

 

 

 

 

 

Uw artikel in de Nottebohm Actueel?  

Dat kan! Stuur het naar animatie@nottebohm.be 

 

mailto:animatie@nottebohm.be

