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In de kijker
Maandag 2 november 2020: Gedenkviering Allerzielen
Wees welkom om 10u45 in de Meander.
De gedenkviering zal dit jaar iets anders zijn
zo zonder bezoek omwille van COVID-19.
Wel trachtten we zo een mooie herdenking
voor de overledenen te organiseren door het
opmaken van een persoonlijk
herdenkingsboekje met teksten en foto’s die
we aan de familie verzonden.

Maandag 2 november: Concert Nils *Café
Biart om 14u30
Mis dit zeker niet. Laat je verrassen door deze fijne
topmuzikant.

Maandag 9 november: Infoteam om 10u30 *
De Meander
Hoog tijd dat we elkaar weer even zien om één en
ander af te stemmen. Heb je interesse om naar de
vergadering te komen? Geef dan je naar door aan Inge.

Concert op groot scherm iedere dinsdag om 14u30 *Café Biart
Dinsdag 3 november: Arvo Pärt kamerorkest Talin
Dinsdag 10 november: Rachmaniov Piano concert °2 – Anna Federova
Dinsdag 17 november: Philippe Herreweghe & Collegium Vocale Gent
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Gespreksspel Quinque : iedere woensdag middag per verdiep
Heb jij behoefte om te praten over jouw leven? Wil je dit
graag doen in groep met medebewoners op een leuke
manier? Dan is het gezelschapsspel Quinque misschien iets
voor jou! Het gespreksspel geeft de gelegenheid om te
praten over wie je bent, wat je graag doet, je talenten,
dromen en ook je kwetsbaarheden. Elien gaat elke woensdag langs per leefgroep
voor degenen die ingeschreven zijn.

Week van de senior 23 tem 27 november 2020
Het programma van de week van de senior is nog onvolledig omdat we rekening
moeten houden met de steeds wijzigende maatregelen. Volg de berichten op de
aanplakplaatsen aan de leefruimte en op het digitaal scherm in Café Biart.
Maandag 23 november: Openingsreceptie in Café Biart om 14u30
Dinsdag 24 november: Ontbijtbuffet in Café Biart om 8u30
Woensdag 25 november: Superbingo om 14u30 in Café Biart
Vrijdag 27 november: Concert Blue Moon in Café Biart om 14u30

Bezoekregeling vanaf maandag 2 november
De regeling is geldig zolang er geen besmettingen zijn, en/of bij nieuwe richtlijnen
van de overheid. Met de families is afgesproken om de maatregelen om de 14 dagen
te evalueren en waar nodig aan te passen in functie van het welzijn van de bewoners
en de wijze waarop bezoekers omgaan met de gemaakte afspraken.

2 vaste bezoekers die om de 14 dagen kunnen wijzigen
•

De namen van deze twee bezoekers moeten vooraf doorgegeven
worden aan de balie of via 03/259.18.00 of info@nottebohm.be
Spreek hierover goed af met alle mogelijke bezoekers zodat iedereen op de
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hoogte is wie er op bezoek kan komen. Als een derde bezoeker zich binnen
dezelfde 14 dagen aanmeldt zal het bezoek immers geweigerd worden.
•

bezoek gaat door op weekdagen tussen 10 tot 18u
in het weekend tussen 14 en 18u

•

meld je aan en ontsmet je handen en draag steeds een chirurgisch
mondmasker (geen stoffen masker)

•

Behoud altijd 1,5 meter afstand. Als deze afstand niet kan gegarandeerd
worden, kom dan apart op bezoek of spreek af in de tuin. Ga niet op bezoek
bij andere bewoners

•

bezoek gaat altijd door in de kamer of de tuin
(nooit in gemeenschappelijke ruimtes)

•

Bezoeker zorgt zelf voor drank/versnapering en brengt zelf het nodige mee
(picknickstyle) en neemt het ook terug mee zodat dit niet vermengd wordt
met materiaal van het Woonzorgcentrum

Kom TWEE WEKEN NIET OP BEZOEK als je:
•
•
•
•

positief getest bent
in de afgelopen 14 dagen symptomen had
een hoog-risicocontact had
met vakantie was in een rode zone

Corona testbeleid en communicatie

Wanneer wordt er getest en wat communiceren wij?
Bewoners:
Testen en maatregelen
1. Vanaf het moment dat er symptomen zijn wordt de huisarts verwittigd.
De huisarts beslist over het al dan niet afnemen van een test.
Zolang de uitslag van de test niet bekend is, blijft de bewoner op de
kamer en is het bezoek beperkt tot één vaste bezoeker.
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Aan de kamerdeur hangt dan de affiche: kamer niet verlaten
Er zijn, naast handhygiëne, mondmasker en afstand verder geen
bijkomende maatregelen nodig.
2. Is de test positief dan blijft de bewoner op de kamer met bijkomende
beschermingsmaatregelen en het bezoek blijft bij één vaste bezoeker
die ook de bijkomende beschermingsmaatregelen (info bij de
medewerkers) in acht neemt.
Deze maatregel geldt voor 14 dagen te tellen vanaf de staalname.
Aan de kamerdeur hangt dan de affiche: “contactdruppelisolatie”.
3. Over verdere preventieve testing bij andere bewoners en/of
medewerkers wordt beslist na analyse van het risico. Met andere
woorden wij gaan na of er risicocontacten zijn geweest, en indien dat
het geval is, gaan wij over tot een breder testafname.
Communicatie
In iedere situatie verwittigen we steeds de direct betrokken
familieleden.
Wij testen nu veel meer preventief dit wordt niet telkens algemeen
gecommuniceerd.
Indien één bewoner positief test, dan nemen wij dat mee in de
nieuwsbrief, zodat iedereen kan volgen hoe het evolueert.
Indien meerdere bewoners positief testen, dan volgt er een directe
algemene communicatie.
De privacy willen we respecteren en gerespecteerd zien, dus, wij
communiceren geen namen van betrokkenen en vragen dat ook niet te
doen mochten jullie weten om wie het gaat.
Medewerkers:
Testen en maatregelen
1. Medewerkers met symptomen worden getest en blijven, bij een
positieve test minstens 7 dagen in quarantaine en men moet 3 dagen
symptoom vrij zijn vooraleer terug te komen werken.
2. Voor medewerkers die een hoog risico contact hebben gehad wordt
een inschatting gemaakt wat de mogelijke risico’s voor bewoners/
collega’s kunnen geweest zijn. En afhankelijk hiervan wordt
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overgegaan tot een preventieve testing
3. Vanaf het moment dat 3 medewerkers positief testen, wordt een
algemene preventieve testing gedaan voor het ganse team en de
bewoners van de leefgroep van dat team
Communicatie
Indien één of twee medewerkers positief testen, dan nemen wij dat mee
in de nieuwsbrief, zodat iedereen ook hiervan kan volgen hoe het
evolueert.
Indien we overgaan tot een algemene preventieve testing, dan volgt er
een directe algemene communicatie;
Ook voor de medewerkers wensen wij de privacy te respecteren en
gerespecteerd te zien, dus, wij communiceren geen namen van
betrokkenen en vragen dat ook niet te doen mochten jullie weten om
wie het gaat.
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Bewonersnieuws
We verwelkomen:
Mevr. Clauwens Joanna K 136
Mevr. Verzwyvell Annie K 211

We vieren de verjaardag van:
1/11 Mevr. Roex Cecile
4/11 Mevr. David-Steiniger
5/11 Dhr. Van Gool Robert
6/11 Mevr. Schroeyers Vera
6/11 Mevr. Byl Lucienne
20/11 Mevr. Molkens Yvette
22/11 Mevr. Jordens Hélène
26/11 Mevr. Floren
28/11 Mevr. Van Drom Christiane
30/11 Mevr Schreiber Viviane
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Gedichtenhoek
Herfstbladeren
Ik dwarrel haast gewichtloos naar beneden
Aangetrokken door de zwaartekracht
Zonder weerstand
Geen verzet
Dans ik met de wind
Cirkelend Verlangen
Goudgelige gedachten bevrijden mij
Geen zorgen
Zonder verlangen
Gewoon in het hier en nu
Niet bang om de grond te raken
- Elien Saey-Van Peteghem –

We strijden samen met elkaar
In goede en kwade dagen
Tegen de koude en het donker
Tegen een tijd waar we niks van begrijpen
Tegen alle onverschilligheid
Samen geraken we erdoor ..
- Yasmin Pieters –

8

wie laatst overblijft
is geamputeerd,
mist vooral de lichaamstaal

durven omarmen

van warme liefde.

is samen warmte zoeken

Jlb

zonder bijbedoeling.
Jlb

na je aardse tocht
leef je zeker nog verder

eerlijke mensen

in je eigen kroost.

zeggen wat slecht is

Jlb

maar zingen wat goed is.
Jlb

op 't koude kerkhof
roepen warme kaarslichtjes

wie lichaamswarmte voelt

herinneringen op.

smelt van geluk

Jlb

als
sneeuw voor de zon.
Jlb
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VIOOLCONCERTO

vol gevoel
speel ik dan

soms is spreken

dankbaar

aartsmoeilijk

een vioolconcerto

om precies te kunnen uitdrukken

van mozart.

wat mijn liefde
voor jou betekent.

als die snaren
uni solo

daarom zwijg ik

trillen

op dat subliem moment

met die van mijn hart

in alle wereldtalen.

worden woorden
overbodig!

maar...
joz.le bruyn
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lief
uitgenodigd worden
in een gezellige sfeer
op koffie en gebak
door blije bezorgde mensen
wat zou je na een drukke werkweek
nog beter kunnen wensen?
en dat zulk festijn
wordt geapprecieerd hebben we
tussen nog onbekende mensen
die van uur tot uur meer vrienden werden mogen proeven.
bij elk feestje of samen zijn
kan een ongekende verrassing
voor nog meer vuurwerk zorgen.
plots verscheen uit het niets
een blije optimist
die zich gelukkig voelde dat hij met
een kwinkslag, een knipoog en zijn
speciale harmonica
de nottebohmzaal kermisachtig
kon behangen.
er werd gezongen zoals nooit voorheen,
zelf probeerden gasten te dansen.
aanzien geven is belangrijker dan aanzien krijgen.
we vertellen het voort. we kunnen er niet over zwijgen dank iedereen en tot een
volgende keer.
joz. le bruyn
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Zeemansverhalen door Sparks +

Toen Nederland in de 2e wereldoorlog bezet werd door de Duitsers,
moest de koningin en haar regering naar Londen vluchten.
Nu had Nederland in het caraibisch gebied de eilanden Curacao, Aruba en
Bonaire en waarop 2 eilanden grote olieraffinaderijen waren en men was bang
dat de Duitse marine de eilanden wilde bezetten om ze te gebruiken als
steunpunt voor de Duitse onderzeeboten en oorlogsschepen.
De Nederlandse regering vroeg steun aan Amerikaanse regering, nadat een
eerste Duitse aanval met grote moeite afgeslagen kon worden.
Amerika was toen nog niet in oorlog met Duitsland en op Nederlands verzoek
werden er Amerikaanse troepen en oorlogsschepen gestationeerd op Curacao en
in mindere mate op Aruba.
Toen kwamen er honderden jonge mannen op Curacao en men vreesde voor
zedelijk verval en er werd in samenwerking met de Kardinaal van Willemstad,
de Amerikaanse Marine en de Shell een openlucht bordeel opgericht genaamd
“Campo Allegre”.

Foto van het oude kamp
Er werden meisjes uitgenodigd uit Venezuela en Colombia om in het kamp te
werken, ze kregen een tijdelijk arbeidscontract ( 6 maanden) als “Tragomeisjes
Snek” wat een verbastering was in het Papiaments voor dienster in een snackbar,
ze kregen een klein huisje en er was een kampwinkel.
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De meisjes hoefden geen huur te betalen en hadden gratis electriciteit
Er werd een gezondheidscontrole uitgevoerd en iedereen die in het kamp werkte
bleef onder dokterscontrole.
Het kamp lag erg afgelegen, er was geen openbaar vervoer en de taxi’s die er
heen mochten rijden hadden een speciaal kenteken, want de inwoners van
Curacao mochten niet in het kamp komen.

Wat lacht ze lief hè.
Natuurlijk ging (bijna) iedere zeeman die op Curacao kwam ook naar het kamp
en bij de ingang werd je gecontroleerd (niet voor corona hoor) maar voor
kwalen aan de hangende delen.
Het was nogal druk bij de controle en een van onze collega’s ging met z’n witte
uniform op een pas geschilderde rode vensterbank zitten, het stond wel
aangegeven, maar helaas in het spaans en het papiaments en dat kon hij niet
lezen.
Het leverde hem een rode kont op in z’n witte uniformbroek en de bijnaam
“baviaan”.
Maar aan alles komt een einde en toevallig las ik in een Nederlandse krant dat
“Campo Allegre” na bijna 80 jaar om corona maatregelingen gesloten wordt.
- Sparks+ -
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Intussen in De Meander

De Meander is sinds oktober 3 dagen per week geopend. Er worden corona
proof activiteiten georganiseerd zoals je hieronder kunt zien.

Hier een kleine cartoon gestuurd door Jean Jenné

Wafels bakken , pannenkoeken en schilderen
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Geschiedenis van de wijk – Alex Elaut
Alex Elaut, is buurman,
stadsgids, auteur van enkele
mooie naslagwerken op wandel
door de Belle Epoque, Jules
Hoffman. Hij schreef ook een
fietsgids en gaf hier al enkele
lezingen waarbij eenieder aan
zijn lippen hing en gidste enkele
rondleidingen in de buurt.
Hij schrijft een maandelijkse rubriek in de buurtkrant Hertoghe Actueel
waarvan hier afschrift.

DE GENERAAL LEMANSTRAAT
Van landelijke uitvalsweg tot stadsautosnelweg.
Voor sommige bewoners misschien geen mooie titel, maar ik denk dat het de
realiteit is. De flitspaal op de hoek met de Desguinlei is al een paar keer
terugbetaald door te snelle chauffeurs of erger nog door het rode licht te
negeren. We duiken even de geschiedenis in van deze merkwaardige uitvalsweg
die al heel wat gedaanteveranderingen heeft ondergaan.
Wie was Generaal Leman
Gérard Mathieu J.G. Leman was een Belgisch generaal.
Hij is geboren te Luik in 1851 en op 17 oktober 1920 (dus
nu 100 jaar geleden) overleden te Luik. Voor WOI was hij
mee verantwoordelijk voor de militaire opleiding van
Koning Albert I. In het begin van WOI heeft hij met 3000
manschappen geprobeerd weerstand te bieden aan de
Duitse invasie. Het was een taaie verdediging van 12 forten
rond Luik. Hij zette 18000 Luikse arbeiders in om het
verdedigingswerk op te richten. Op 8 augustus 1914
beginnen de Duitsers de forten te bombarderen. Hiervoor wordt de “Dikke
Bertha” ingezet. Voor dergelijk zwaar geschut waren onze nog niet volledig
voltooide forten bestand. Bij het bombardement van het Fort van Loncin
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geraakt generaal Leman gewond. Hij wordt bewusteloos van onder het puin
gehaald door de vijand en in gevangenschap afgevoerd naar de citadel van
Maagdenburg. Zo’n 500 km van Luik. Hier zal hij verblijven tot 1918.
Reeds op 14 augustus 1914 wordt door een collegiaal besluit de straatnaam
veranderd in Generaal Lemanstraat. Wel merkwaardig, zo snel al. Ook in
Leopoldsburg, Assebroek, Blankenberge, Hasselt, Menen en Etterbeek bestaat
er een Generaal Lemanstraat. In Ans wordt er een Militair Kwartier naar hem
genoemd. Op internet is er heel wat te lezen over deze held van Luik.
Links: De Heer Kreglinger
van het kasteel Den Brandt
met zijn hoofdhovenier.
Rechts: Nog bestaande poort
van Hof van Peten
Tot 1912 lag dit intra-murosgedeelte van de Oude Mechelse baan volledig op
Berchems grondgebied. Ingevolge de wet van 9 mei van dat jaar werd de
Antwerps-Berchemse grens verlegd naar de Karel Oomsstraat. Al van 1400 of
zelfs vroeger was Mechelen door twee wegen met Antwerpen verbonden: de ’s
Herenstraat die door het dorp van Berchem liep en de Oude (Mechelse) baan die
wegens haar lage ligging reeds in de 15 en 16de eeuw haar voorrang verloor.
Sinds 1914 noemt ze binnen de Brialmontomwalling Generaal Lemanstraat en
buiten de omwalling sinds 1920-1922 de Floraliënlaan.100 jaar geleden hadden
op het Kiel en omgeving de Olympiadefeesten plaats. In de buurt van de
Koloniale Hogeschool was er een bloemententoonstelling: de Antwerpse
Floraliën. De kasteelheren uit de omgeving deden hieraan mee. Op de
Floraliënlaan lag het Hof Ter Schriek, ook wel Hof van Peten genoemd (jammer
genoeg vernield door een V-bom).
De poort van de oude toegangsweg bestaat nog. De naam Peten gaan we in de
Generaal Lemanstraat ook terug tegenkomen.
De Generaal Lemanstraat was een middeleeuwse heirbaan, de oudste straat van
Berchem en tot een heel eind in de 19de eeuw ook de breedste. Al vanaf de 16de
eeuw was het een brede dreef met bomen beplant. Rond 1840 werd ze
opmerkelijk versmald en in 1887 terug verbreed. De huidige pare zijde heeft
lang onbebouwd geweest.
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18de eeuwse kaart (1758 Stynen)
van de omgeving.
Onderaan Den Driehoeck

Vóór de Franse Revolutie waren heel wat
aanliggende gronden eigendom van het klooster van
Terzieken (was gelegen ter hoogte van de
Harmonie).
Pas na de verkavelingen in 1888 van de gronden van de familie De Lescluze en
Terlinck (nu de wijk de Vijfhoek) worden er voornamelijk statige woningen
gebouwd op de Oude Baan. De bouwstijlen kunnen erg verschillend zijn. Van
neo-Vlaamserenaissance tot beaux-artstijl.

Burgerwoningen in verschillende
neostijlen
Schilderij door Jozef Posenaer
van de St-Hubertusstraat met
klokkentoren van
Mgr. De Lescluze (rond 1927)
Monseigneur Jules De Lescluze (°
Brugge 1851 -+Berchem 1935) rector van de basiliek van de Merodelei en
Kamerheer van de Paus liet voor zichzelf een riante herenwoning bouwen met
Klokkentoren (afgebroken in 1939) en huiskapel op de hoek van de StHubertusstraat en de Terlinckstraat. Hij is samen met E.H. Theophiel Roucourt
ook medeoprichter van het St-Stanislascollege in 1903.
Aan de pare zijde of nu de Berchemse kant zijn wel enkele merkwaardige
bouwaanvragen gevonden. Op de hoek met de Merodelei stond een neogotisch
herenhuis met grote toren en belvedère. Het is gebouwd in 1882 door architect
Vermeiren voor Arthur Van der Voort.
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Reeds in 1963 afgebroken voor een hoekappartementsgebouw.

1882 Bouwaanvraag stadsarchief Antwerpen
voor hoekpand de Merodelei – Oude Baan
In 1956 wordt de statige patriciërswoning van de familie Bracht op de hoek van
de Prins Albertlei voor een groots appartementsgebouw afgebroken.

Op de hoek van de St-Hubertusstraat staat een winkelhuis
in art-nouveau uit 1910 ontworpen door de bekende
architect Jacques De Weerdt. Dit pand is zwaar
beschadigd geweest tijdens de beschieting van de
zeppelins op Antwerpen in oktober 1914.
Hoekpand in art-nouveau (1910)
Foto stadsarchief Antwerpen
Een merkwaardige bouwaanvraag is van 1907 voor een garage met
aanhorigheden. De aanvrager is Bosman-Possemiers. Vermoedelijk was de
toonzaal in de Generaal Lemanstraat en de garage in de De Lescluzestraat. Tot
hiertoe nog geen bewijs gevonden of dit mooie ontwerp van architect Wattiez
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ook wel uitgevoerd is. Het huidige appartementsgebouw op nr. 58-60 heeft ook
een achtergevel op dezelfde plaats. Mogelijk heeft het ook daar gestaan.
Ontwerp garage met
aanhorigheden. 1907
architect Wattiez
(gerealiseerd?)

De Generaal Lemanstraat heeft ook heel wat winkels gekend en zeker met de
hoek van de Uitbreidingsstraat en Desguinlei heel veel cafés. De namen werden
aangepast aan de mode van de tijd.

Hoek de Wittestraat in 1952
Hoek Biartstraat in 1952
de
Op het einde van de 19 eeuw zijn er nog verschillende aanvragen voor
paardenstallen. Tijdens het interbellum zijn het aanvragen voor garages voor
automobielbedrijven. In 1929 gaat de firma Helsmoortel (Citroën) een moderne
garage met hellingen in art Deco bouwen op de onpare zijde. Tot in de jaren
1990 kon je op een afstand van 1 km heel wat showrooms van automerken
vinden in de buurt: Peugeot in de Karel Oomsstraat, Volkswagen in de Onze
Lieve Vrouwstraat, Renault in de Jennevalstraat, Saab op de Mechelse steenweg
en nog even Buga (Fiat,) op het Van Hombeeckplein. Misschien ben ik wel een
automerk vergeten. Nu is het wat verder lopen om te autoshoppen.
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Foto 1952
Zoals reeds eerder vermeld stond op de hoek met de Karel Oomsstraat de
afspanning “Den Driehoeck”. De 16deeeuwse herberg was bekend bij de
Antwerpse burgerij. Men kwam ervoor boterhammen met kaas of platte kaas,
bediend door deftige garçons. Rond 1958-59 werd deherberg afgebroken. Tot
1978 bleef het een braakliggend terrein met de nodige reclameborden.

Na 1973
Achter de herberg werd in 1905 een nieuwe tramloods gebouwd. De trams
reden binnen via de Karel Oomsstraat en konden via de Generaal Lemanstraat
terug naar buiten. Al vanaf 1873 zou er een paardentram gereden hebben vanaf
de Suikerrui tot aan de Wilrijkse Poort (nu Binnensingel). Sinds 1903 was het
een elektrische tram door de Generaal Lemanstraat. Hij reed vanaf de
Groenplaats naar de Dikke Mee. Dit was ook een buitenherberg met dansvloer
op de hoek van de Beukenlaan en de Eglantierlaan. Op de tram zal men wel
gezongen hebben “Gade gij nie mee naar de Dikke Mee? Om te gaan
dansen, om te gaan dansen.” Als er iemand is die er nog mooie herinneringen
aan heeft of foto’s, die mag het altijd melden. De afspanning is ook afgebroken
in 1956 voor een appartementsgebouw. In 1912 wordt het traject verlengd tot
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het centrum van Wilrijk. Tijdens WOII en dit vanaf 15 april 1944 mocht de
tram niet verder rijden dan de tramloods van de” Ortskommandatur”. De
keerlus in de loods kwam dan goed van pas. De laatste exploitatiedag van tram 5
was 31 december 1956. Daar zal in herberg “Den Driehoeck” wel een vaatje
voor opgedronken zijn.

tramloods achter afspanning
Den Driehoeck in 1952

Tramlijn 5 vanaf 1903 op
elektrische aandrijving

Het terrein voor de tramloods van ongeveer 3000 m2 was aangekocht van
weduwe Emily Coveliers-Somers. Zij was de kleindochter van JFF Biart (zie
latere afleveringen over de familie Biart) die opdeze grond nog een buitenhuis
begin 19de eeuw had gebouwd. De echtgenoot van Emily, Jacques Coveliers is
burgemeester geweest van Berchem van 1847 tot 1862. De familie Coveliers
was bekend in Berchem voor de uitbouw van de wasdoek of toile-ciréefabriek.
Het Coveliersstraatje aan de Boomgaardstraat is nog een herinnering. De
tramloods en omliggende huizen zijn afgebroken in1973 voor een groot project.
ÉÉN VAN DE EERSTE EN ÉÉN VAN DE LAATSTE “AMELINCKX
BLOKKEN”
Wanneer je deze naam uitspreekt denkt men onmiddellijk aan de grote
appartementsgebouwen langsheen de Ring van Antwerpen of kleinere realisaties
op de boulevards en zijstraten. In de Generaal Lemanstraat zou één van de eerste
appartementsgebouwen van deze bekende bouwfirma opgericht worden in 1933
op het nr. 39 “Résidence Leman”. Een tweede werd gebouwd in 1934 op het nr.
45. Wie waren de opdrachtgevers?
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Generaal Lemanstraat in 1957
(foto Felixarchief)
Résidence Leman uit 1933 (rechts)
foto Felixarchief
Voor deze tekst heb ik mij gebaseerd op de inventaris van erfgoed Vlaanderen
en info over de bouwmaatschappij die nu voornamelijk renovaties doet. Als de
info fout is hoor ik het graag. De twee art-decoappartementsgebouwen zijn
gebouwd in opdracht van vader en zoon Séverin en François Amelinckx.
Architect is Benoit Dupont. Séverin is groothandelaar in boter en eieren.
François richt in 1936 de Entreprises Générales François Amelinckx op. Na
WOII leggen zij zich voornamelijk toe op het bouwen van flatgebouwen voor de
middenklasse. Samen met Etrimo en Finspico worden zij de grootste
bouwpromotors in deze sector. Meer dan 80 000 appartementen in het
Antwerpse staan op hun naam. Voornamelijk in de jaren zestig en zeventig van
vorige eeuw was de bedrijvigheid het grootst. Tijdens de bouw van nr. 39 wordt
ook een groot pakhuis opgericht voor de botergroothandel Amelinckx. Na
WOII wordt het pakhuis omgevormd tot garage met een nieuwe voorgevel. Het
tweede appartementsgebouw staat aan de
andere zijde van dit pakhuis op nr. 45. Het was
de bedoeling na WOII een nieuw
appartementsgebouw op te richten tussen de
nrs. 39 en 45. Dit is echter nooit gerealiseerd.
In 1978 worden de werken stilaan beëindigd
voor een groots appartementsgebouw door
Amelinkx nv. op de plaats van de herberg
“Den Driehoeck” en de tramloods.
De Nieuwe Driehoeck van Amelinckx nv.
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Twaalf verdiepingen op een driehoekige sokkel.
De geschiedenis wordt eer aangedaan door de locatie…. Het is één van de
laatste grote realisaties van deze bouwmaatschappij in de Stad Antwerpen. In
1981 heeft Toerisme Provincie Antwerpen en het depot van het Provinciaal
Fotografiemuseum hier haar intrek genomen. Benedenwas er de showroom van
Citroën.

Foto van vóór 1909. Merk de tuinmuur op tussen de Kardinaal Mercierlei en de
St-Hubertusstraat. Foto Ph. Huijghebaert Hoogstwaarschijnlijk van een lusthof
in de Kard.Mercierlei. (vroeger Kapellei genoemd) Op de onderste foto is deze
tuinmuur ook zichtbaar in de St-Hubertusstraat.
Dit domein is aangeduid met een pijltje op deze
tekening.
Lusttuin tussen de K. Mercierlei en St-Hubertusstraat
(kadasterkaart Popp 1869)
TERUG EVEN NAAR DE LUSTHOVEN VAN
DE 19de EEUW OP DE OUDE BAAN
Om de spanning erin te houden zal dit voor de
volgende aflevering zijn.
Herkomst foto’s: Felixarchief, Heemkundige Kring
Berchem, Ph. Huijghebaert, collectie auteur.
Met vriendelijke groeten,
Alex Elaut
alex.elaut@proximus.be
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Oktober in beeld
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In de buurt

Corona maakt het ons niet gemakkelijk om elkaar te zien en
te werken aan de buurtcohesie. Ik ben ervan overtuigd dat er
heel wat buren zijn die er echt zijn voor elkaar en elkaar
helpen in deze moeilijke periode. Niet iedereen heeft echter het geluk reeds een
goede band met de buren te hebben of de moed hen aan te spreken als ze hulp
nodig hebben.
Vandaar nog eens een oproep om, ook als ze het niet vragen, zelf even te
informeren bij de buren hoe het met ze gaat. In de oprechte interesse voor de
mens naast je deur ligt immers de kiem die aan de basis ligt van een warme,
betrokken buurt.
Daar vaart iedereen wel bij, jong en oud.
We hopen in 2021 terug van start te gaan met ontmoetingsmomenten en
culturele activiteiten. Op dit moment kan daar tot onze spijt nog geen sprake van
zijn. Buurvrouw Kristin is echter volop bezig met het maken van afspraken met
District Antwerpen in het kader van het verworven budget via de
Burgerbegroting van het district Antwerpen voor het verder uitwerken van de
buurtkring.
We laten het niet los en komen daar in de volgende Actueel op terug.
We blijven intussen inzetten op individuele begeleiding bij buren die daar nood
aan hebben, boodschappen, de telefooncirkel en werken nog aan meer
coronaproof manieren om de banden aan te halen en de buurtcohesie te
versterken. Ook voor de buren van de Biartstraat nr. 2 is dit belangrijk.
Inge Melis
Buurcoach Hertoghe
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0485 23 05 31

Activiteitenkalender
dag
Zondag
Maandag

datum

uur

Dinsdag

1 november
2 november 10u30
14u30
3 november 14u30

Woensdag

4 november 10u30

10u45
14u30
14u30
14u30
Donderdag 5 november 10u30
10u45
15u00
Vrijdag
6 november 10u45
Maandag
9 november 10u30
14u30
Dinsdag
10 november 14u30
Woensdag 11 november
Donderdag 12 november 10u30
10u45
15u00
Vrijdag
13 november 10u45
Maandag
16 november 10u30
Dinsdag
17 november 14u30

activiteit
Feestdag Allerheiligen
Allerzielen herdenking in de Nottebohmzaal
Optreden Nils in Café Biart
Kamerorkest op groot scherm: Arvo Pärt
Talin in Café Biart
Bloemschikken in de Linde & afwerken crea
kamerdeco winter
Bewegingsgroep GLV
Quinque 2A
Bloemen worden uitgedeeld per kamer
Kaartclub in de Linde
Nieuwsgroepvoorbereiding Café Biart
Bewegingsgroep 1AB
Nieuwsgroep Nottebohmzaal
Eucharistieviering in de Meander
Bewonerskring * De Meander
Pannenkoeken bakken op 2A
Concert op groot scherm: Rachmaniov piano
– concert °2 – Anna Fedorova in Café Biart
Feestdag Wapenstilstand
Nieuwsgroepvoorbereiding Café Biart
Bewegingsgroep 1AB
Nieuwsgroep in de Nottebohmzaal
Eucharistieviering in de Meander
Productieatelier: confituur
Philippe Herreweghe & Collegium Vocale
Gent op groot scherm in Café Biart
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Woensdag

18 november 10u30 Bloemschikken in de Linde & afwerken
kamerdeco winter
10u45 Bewegingsgroep GLV
Woensdag 18 november 14u30 Bloemen worden uitgedeeld per kamer
14u30 Quinque 1AB in de Linde
14u30 Kaartclub eetzaal 1A
Donderdag 19 november 10u30 Nieuwsgroepvoorbereiding Café Biart
10u45 Bewegingsgroep 1AB
15u00 Nieuwsgroep in de nottebohmzaal
Vrijdag
20 november 10u45 Eucharistieviering in de Meander
Maandag
23 november 10u30 Productieatelier: confituur
14u30 Start week van de derde leeftijd: receptie in
Café Biart
Dinsdag
24 november 8u30 Ontbijtbuffet in Café Biart
Woensdag 25 november 10u30 Kookactiviteit: Appelcake bakken
14u30 Superbingo
Donderdag 26 november 9u30 Ontbijtbuffet Foyer
10u30 Kookactiviteit GLV
Vrijdag
27 november 14u30 Concert: Blue Moon in Café Biart
Maandag
30 november 10u30 Productieatelier: confituur
14u30 Crea winterdeco op 2A
De planning kan nog wijzigen. Raadpleeg daarom ook de weekkalenders die in
de leefgroep omhoog hangen. Voor de bewoners van de Foyer is er een ander
activiteitenprogramma, dat u op de afdeling kan raadplegen.

Data om reeds in je agenda te zetten
Sinterklaas zelf komt dit jaar niet naar Nottebohm door
maatregelen ivm COVID-19 maar zal zeker jullie
geschenkje niet vergeten op 6 december.
Zoals ze wel eens zeggen, wie zoet is krijgt lekkers …
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Uw artikel in de Nottebohm Actueel?
Dat kan! Stuur het naar animatie@nottebohm.be
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