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In de kijker 

 

Dinsdag 6 december :  

- Sint ontbijt vanaf 8u30 in Café Biart 

Er zijn dit jaar geen stoute bewoners zoals de Sint zou zeggen. Dit vieren we met 

een lekker verwenontbijt ter ere van Sinterklaas.  

 

- SCHOENENVERKOOP VAGO 14u in de Nottebohmzaal 

VAGO: twee generaties kwaliteitsschoenen sinds 1955 

Uw voeten moeten zich niet aanpassen 

aan uw schoenen, uw schoenen moeten 

zich kunnen aanpassen aan uw voeten. 

Voor elke voet hebben wij een passende 

schoen! 

Woensdag 14 december : Winterzonnewende om 14u30. 

Binnenkort wordt het winter op donderdag 21 december  

De kortste dag van het jaar, waarna het elke dag wat eerder licht wordt. Wij nodigen 

de bewoners uit voor een gezellig samenzijn.  

We vertellen over de winterzonnewende, brengen sfeerbeelden, poëzie, muziek en 

we toasten op de terugkeer van het licht.  

Op de kortste dag 

zijn je dromen het langste 

over zomertijd 

Bij kale takken 

werken piepkleine knoppen 

aan een nieuw begin 



 

Woensdag 14 december 2022, om 14u.30 in de Nottebohmzaal. 

Inschrijven via Team wonen en Leven ( Freya , Wannes , Inge of Yasmin ) 

Georganiseerd door Vrijzinnig Humanistische Consulenten  

   

Kerstmarkt Antwerpen 2022 :  

Vrijdag 16 december en Dinsdag 20 december om 14u 

Een lekkere warme choco aan het steen of schaatsen op de groenplaats ? 

Ga dan zeker mee naar de Kerstmarkt van Antwerpen.  

 

Zaterdag 17 december : Winter markt 

vanaf 14u 

Verkoop warme wafels, bitterballen, 

jenever, warme wijn, chocolade melk,  

kleine kerstgeschenken, marsepein en 

andere lekkernijen, steun met de aankoop 

van een snoepzakje een goed doel … 

Waar : In de Brabozaal en café Biart ,  

                                                                      allen welkom !! 

Vrijdag 23 december : Senioren koor 

kersteditie 

Senioren koor uit Deurne brengt kerstliedjes op 

een heel ander level. Om 14u30 in café Biart. 

 

Zaterdag 24 december : Kerstvertelling met kerststronk 

Kom naar een hedendaags kerstverhaal luisteren met nadien een lekker 

stukje kerstgebak. Om 15u00 in café Biart. 

 



 

Zondag 25 december : Kerst diner vanaf 11u30 met familie 

Op kerstdag kunt u zich inschrijven voor het kerstdiner samen met max. 4 

familieleden ( in plaats van 6 pers. ). Dit zodat iedereen de kans krijgt om kerst 

samen met zijn naasten te vieren. Indien je graag toch een extra persoon of meer 

inschrijft kan dit natuurlijk door op de wachtlijst te staan, bij voldoende plaatsen is 

het dan mogelijk om dan alsnog aan te sluiten aan het diner.  

Welkom vanaf 11u30 in de café Biart. Inschrijven bij het onthaal  

tot uiterlijk 17 december. 

 

 

 

 

KERSTMENU 2022 

Aperitief 

*** 

Visterinne met zijn begeleiding 

*** 

Toscaanse tomatensoep 

*** 

Varkenshaasje 

Wintergroenten 

graanmosterdroomsaus 

kroketjes 

*** 

zoet bordje 

koffie en /of thee 

 

 



 

Dinsdag 27 december : Kerst QUIZ in de Nottebohmzaal 

Kom je kerstkennis testen om 14u30 , gezellig met een lekker tasje koffie. 

 

Vrijdag 30 december : André Rieu kerst special in de Nottebohmzaal 

Dit jaar heeft André een speciaal kerstcadeau voor je: zijn prachtige 

kerstprogramma 'Home for Christmas'. Kom mee genieten om 14u30. 

 

Zaterdag 31 december : Oudjaar concert 18+ band 

Om 2022 in glorie af te sluiten , brengen wij u de 18+ band. 

18+ is in tegenstelling tot wat enige deugnieterij doet vermoeden de 

groepsnaam die verwijst naar het aantal snaren dat wordt bespeeld in 

onze band met de stembanden als "extra". 

Sven Van Stayen soleert en begeleidt op mandoline of gipsy-swing-

gitaar. Caro Chapelle ondersteunt met cello en bijstem. Herman Dils is 

uw zanger van dienst en begeleidt met gitaar. 

Chanson, easy listening en instrumentale stukken staan op't menu. 

 



 

Theatervoorstelling "Mistig Land" 

zaterdag 10 december 

Mistig Land wordt wegens groot succes herhaald. Dat we dit kunnen doen hebben 

we te danken aan District Berchem die hier hun buurtcultuurbudget voor willen 

inzetten. 

 

CAFETARIA GESLOTEN OP DEZE DAG 



 

Bewonersnieuws 

 

We vieren de verjaardag van:  

3/12 Dhr Wouters Herman 

4/12 Mevr. Palmans Irene 

5/12 Mevr. Van Lier Margareta 

8/12 Dhr Jean Jenné 

8/12 Dhr Vermeulen Hugo 

5/12 Mevr. Van Dooren Lucienne  

5/12 Mevr. Embrechts Evelien  

17/12 Mevr. Van de Wiele Paula 

27/12 Mevr. Demilie Hugette 

29/12 Dhr Lanssens Raymond 

 

 

 

 



 

Overlijdens :  

Mevr. Hilda Mulier is hier overleden op dinsdag 1 november 2022. Mevrouw 

woonde sinds september 2021 in de leefgroep 2A. Ze was 93 jaar. 

De Vos Antoine is overleden in Nottebohm op zaterdag 5 november 2022. Meneer 

woonde in de leefgroep van het gelijkvloers sinds oktober. 

Mevr. Schits Mery is in het ziekenhuis overleden op maandag 7 november 2022. 

Mevrouw verbleef hier sinds april 2014 in de leefgroep van het gelijkvloers. 

Zij werd  93 jaar. 

Dhr. Raoul Gevers is hier overleden op 15 november 2022. Hij is 90 jaar geworden. 

Raoul woonde hier samen met zijn vrouw Mathilde sinds 23 april 2021 . 

Mevr. Marcella Derniest is hier overleden in de nacht van donderdag 17 november 

2022 .Zij woonde in de leefgroep van 1AB sinds augustus 2015. Marcella was 99 

jaar. Iedereen kende Marcella goed en ze was zeer geliefd. Ze kwam naar alle 

activiteiten , Bingo was haar favoriet en welness ook. Haar dochter Ann hielp waar 

ze kon in Nottebohm waarvoor onze dank als ook onze oprechte deelneming. 

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Hilda , Antoine , Mery , 

Raoul en Marcella. Het was ons een enorm genoegen hen te mogen kennen. Onze 

oprechte deelneming in deze moeilijke tijd van verlies. 

 



 

Aandacht 

 

10 december , café Biart gesloten. 

14 december , café Biart pas open vanaf 15u !!  

Bewonerskring – 21 december  

 

Om 15u00 in de Nottebohmzaal. 

Even lachen …  

 

 

Handwerk club 

 

  

 



 

Nieuwe collega – Wannes bij Team wonen en leven 

 

Hallo allemaal, ik ben Wannes. Ik ben recent 
afgestudeerd als orthopedagoog en werk nu in team 
wonen en leven als mijn eerste werkervaring. Ik sta 
vooral op gelijkvloers, maar als je me tegenkomt en een 
vraag hebt of nood aan een babbel mag je me altijd 
aanspreken. Ik weet nog niet alles, maar ik help graag 
en zal ervoor zorgen dat uw vraag bij de juiste mensen 
terechtkomt. 

 

 

 

Denkoefeningen  

 

OPLOSSINGEN VORIGE MAAND 

Haring in het land, dokters aan de kant. 

Over koetjes en kalfjes praten. 

Een hazen slaapje houden. 

Daar kwam de aap uit de mouw. 

Hij praat als een kip zonder kop. 

Met de kippen op stok gaan. 

Iemand koeien met gouden horens beloven 

Slapen als een marmot 

Als de kat van huis is , dansen de muizen op tafel. 

Hij loopt als een kip die haar ei niet kwijt kan. 

Als het kalf verdronken is , dempt men de put 

Hij is zo glad als een aal. 

Hij is als een olifant in de porseleinkast 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

DE OPLOSSING KRIJG JE VOLGENDE MAAND 

 



 

Stafke heeft voor u gelezen 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

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.  

Activiteitenkalender : 

 

 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1-dec 2-dec

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

5-dec 6-dec 7-dec 8-dec 9-dec

Voorstelling Rubens deel 2 Bewegen met Chantal

Sint verhaal via groot scherm Verjaardag vieren Herman + Sintontbijt   Smul (speculoos) + adventkrans maken Verjaardag vieren Jean Kerstboom zetten

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

12-dec 13-dec 14-dec 15-dec 16-dec

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

19-dec 20-dec 21-dec 22-dec 23-dec

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

26-dec 27-dec 28-dec 29-dec 30-dec

Reminicentie van Kerstverhalen Koken met Jordy Sjoelen Bowlingen Klinken op het nieuwe jaar

Knutselen > kerstversiering Smul (chocoladecake) + kerstversiering Kerstfeest Gebruikersoverleg met koffie Kerstbloemstuk met Chantal

Film op groot scherm Koken met Jordy Smul (poffertjes) + gezelschapspelletjes Bewegen met Chantal Seniorenkoor



 

Enkele sfeerbeelden :  

  

   

  

   



 

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 12 december 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 :  

 

  
 

 

 

 

 

 



 

ANTWERPEN – HET STEEN 

 

 
Het Steen in Antwerpen (archiefbeeld). © Lucid 

 

Het Steen wint erfgoedprijs ondanks felle kritiek: “De 

oude burcht heeft een nieuw, toegankelijk elan 

gekregen” 

ANTWERPEN Het Steen in Antwerpen heeft de Onroerenderfgoedprijs 2022 

gewonnen. Opvallend, gezien de nieuwe, moderne grijze aanbouw aan het iconische 

gebouw eerder felle kritiek opwekte. “De herbestemming van het Steen zorgt dat het 

gebouw een nieuw elan heeft gekregen”, zei Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Onroerend Erfgoed, vrijdagavond tijdens de uitreiking. 

Lien Verlinden, Sander Bral 07-10-22, 21:51 Laatste update: 08-10-22, 11:09 Bron: Belga 

De Onroerenderfgoedprijs beloont recente realisaties op het vlak van 

monumentenzorg, landschapszorg en archeologie. De zevende editie van de prijs 

stond in het teken van erfgoed dat publiek toegankelijk is. Uit 38 kandidaten 

nomineerde een externe jury het Steen in Antwerpen, de Sint-Odulphuskerk van 

Borgloon en de oude stadsfeestzaal van Mechelen als laureaten. Elke laureaat wint 

een bedrag van 2.500 euro. De winnaar ontvangt daarbovenop 12.500 euro, dus 

15.000 euro in totaal. 

Het Steen is het oudste en naast de kathedraal wellicht het meest iconische gebouw 

van Antwerpen. Gebouwd in het begin van de dertiende eeuw domineert de burcht 

https://www.hln.be/antwerpen/het-steen-wint-erfgoedprijs-ondanks-felle-kritiek-de-oude-burcht-heeft-een-nieuw-toegankelijk-elan-gekregen~af38bb85/220692457/
https://www.hln.be/antwerpen/het-steen-wint-erfgoedprijs-ondanks-felle-kritiek-de-oude-burcht-heeft-een-nieuw-toegankelijk-elan-gekregen~af38bb85/220692457/
https://www.hln.be/binnenland/antwerps-bouwmeester-verdedigt-bijgebouw-aan-het-steen-ondanks-felle-kritiek-we-bouwen-in-de-21ste-eeuw-niet-meer-in-de-12de-eeuw~a42c884ee/


 

al eeuwenlang de oevers van de Schelde. Vandaag is het Steen herrezen als het 

toeristisch onthaalcentrum van de stad, waar bewoners en bezoekers terechtkunnen 

voor informatie, boekingen, tentoonstellingen en een belevingsparcours. “Het 

monument is nu op laagdrempelige wijze open voor iedereen, ook voor de minder 

mobiele bezoeker”, aldus minister Diependaele. 

Kritiek 

De herbestemming van het Steen en het nieuwe moderne grijze bijgebouw wekten 

bij de inwoners van Antwerpen nochtans veel kritiek op. Zo noemde stadsgids 

Tanguy Ottomer de nieuwbouw een “tang op een varken” en ondertekenden meer 

dan 18.000 mensen de online petitie ‘Breek de koterij aan het Steen onverwijld 

terug af’. Diependaele erkent dat de herbestemming een dossier is dat veel polemiek 

veroorzaakte. “Maar dat is goed, het voedt het maatschappelijke debat over hoe we 

vandaag kunnen en willen omgaan met monumenten en begrippen als stijl, 

authenticiteit en esthetiek”, benadrukte de Vlaamse minister. 

 

De 'blokkendoos' kreeg heel wat kritiek te verduren. © Klaas De Scheirder 

De Sint-Odulphuskerk in Borgloon won vrijdagavond de publieksprijs. 

Tegenwoordig is de kerk naast een vrij toegankelijk gebedshuis ook een 

ontmoetingsplaats, een vergader- en tentoonstellingsruimte, een plaats voor 

bezinning en cultuur. Marc Elsen, die de drijvende kracht is achter de restauratie van 

de wijnmuur in Wezemaal, ontving een eervolle vermelding. “Hij zorgde 

eigenhandig voor het behoud en de restauratie van een deel van een historische 

muur, gebouwd met droog gestapelde ijzerzandsteen”, aldus de jury. 

 

https://www.hln.be/antwerpen/het-steen-wint-erfgoedprijs-ondanks-felle-kritiek-de-oude-burcht-heeft-een-nieuw-toegankelijk-elan-gekregen~af38bb85/212158257/
https://www.hln.be/antwerpen/het-steen-wint-erfgoedprijs-ondanks-felle-kritiek-de-oude-burcht-heeft-een-nieuw-toegankelijk-elan-gekregen~af38bb85/212158257/


 

In de buurt 

 

 

Hieronder vind je enkele foto's terug van de recente activiteiten 

- lezing over de tijd - Frank Mahieu 

- handwerkclub 

- koffie Hertoghe 

- Burenborrel 

- Concert Au Bal Mystique 

 

  

 

  

 

  



 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 



 

Geschiedenis van de wijk 

 

 

 

Kunstschilder Nicaise De Keyser (1813-1887) 

 

Moest u aan voorbijgangers op de Antwerpse De Keyserlei vragen, wie De 

Keyser zou kunnen zijn, dan denk ik dat er weinigen een link zouden leggen 

naar de kunstschilder Nicaise De Keyser die na zijn dood wat in de vergeethoek 

is geraakt. In de 19de eeuw noemde men hem de keizer van de Antwerpse 

schilders. Een standbeeld heeft hij nooit gekregen, daar was geen geld voor, 

maar wel een chique straat. 

 

 

 

 

portret Nicaise de Keyser 

 



 

 

Nu het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten na 11 jaar sluiting terug de 

deuren heeft geopend is het misschien wel eens de moeite na te gaan of er een 

link is tussen het museum en de omgeving van Domein Hertoghe. 

Het museum is gebouwd in 1884 en ontworpen door de architecten Frans Van 

Dijk en Jean-Jacques Winders. Twee bewoners van het Zuid. De 

bouwmeesterswoning van Winders in de Tolstraat is nog altijd een pareltje van 

neo-Vlaamse-renaissancestijl.  Frans Van Dijk heeft in de Van Putlei 33A, 31, 

Jan Van Rijswijcklaan 128 en Warandestraat 14 (afgebroken) ook prachtige 

herenhuizen ontworpen.  En dan nog zoveel gebouwen op Zurenborg, Grote 

Markt en Leysstraat. Een gedeelte van de originele bouwplannen van het 

museum zijn in oktober laatstleden nog geveild bij Bernaerts. Zij waren nog in 

het bezit van de familie Van Dijk. Gelukkig heeft de Vlaamse Overheid en het 

Vlaams Architectuurinstituut ze kunnen inkopen voor 4000 euro. De timing 

was natuurlijk goed om de bouwplannen nu naar buiten te brengen.  Ook Pol 

De Mont, woonachtig op de hoek van de Jan Van Rijswijcklaan en 

Markgravelei (nu bruidswinkel) was van 1904 tot 1919 conservator van het 

museum. 

Als je het museum binnen wandelt, word je onmiddellijk geconfronteerd met de 

indrukwekkende portretten van de Antwerpse schildersschool.  Dit groots 

spektakel is het werk van Nicaise De Keyser. Oorspronkelijk geschilderd voor 

het eerste museum aan de Academie. 

   

 

 



 
 

 

De  Roem van de Antwerpse schildersschool  

 

In de Warandestraat nr. 15 (nu Karel Oomsstraat 24 en de Kunsthumaniora) 

koopt Nicaise De Keyser een 19de eeuws landhuis. In 1875 laat hij het 

verbouwen in neo-Vlaamse-renaissancestijl door architect Joseph Schadde, ons 

bekend van de heropbouw van de Antwerpse handelsbeurs en de verbouwing 

van veel kastelen in Vlaanderen en rond Brussel. In 1882 wordt het koetshuis 

verbouwd tot schildersatelier voor Nicaise De Keyser door aannemer August 

Vermeulen. 

  

Van schaapsherder tot portretschilder van de elite 

  

Over de ontdekking van kunstschilder N. De Keyser zijn de bronnen nogal 

uiteenlopend. Hij is geboren te Zandvliet in 1813 als landbouwerszoon. Een 

van zijn belangrijkste taken was het hoeden van de schapen en koeien.  Dan zal 

er wel tijd geweest zijn om te tekenen.  De laatste jaren is er terug wat 

onderzoek gebeurd naar de jeugdjaren van Nicaise in Zandvliet en Antwerpen.  

Het was de Antwerpse schilder Joseph Jacops die op bezoek was bij zijn nonkel 

pastoor in Zandvliet die de kleine Nicaise aan het werk zag met tekenen. 

Tijdens het hoeden van de schapen tekende hij voorbijvarende schepen of 



 

dieren in de weide. Joseph Jacops zou ervoor gezorgd hebben dat Nicaise zich 

kon vervolmaken in de Academie van Antwerpen.  Belangrijk is dat vader De 

Keyser de toelating gaf aan zijn zoontje om kunstonderricht te volgen. Het was 

een kostwinnaar minder op de boerderij. Hij zou verbleven hebben in 

Antwerpen  bij Mevrouw Carpentero die als een moeder voor hem zorgde.  Zij 

was de weduwe van de kunstschilder Jan Carpentero (1784-1823) en woonde in 

de Heilige Geeststraat. J. Carpentero heeft mee de smeekbede ondertekend om 

de geroofde Antwerpse schilderijen terug aan de Scheldestad  te bezorgen.  De 

Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polders heeft ook al heel 

wat opzoekingen gedaan omtrent de jeugdjaren van Nicaise De Keyser. In 2013 

hielden zij een Nicaise De Keysertentoonstelling.  Het was 200 jaar geleden dat 

hij geboren werd. Hierbij een stukje tekst uit de voordracht van de heer Hugo 

Vermeiren tijdens de tentoonstelling. 

 

 ‘Het is geweten dat hij als jonge knaap zijn buurman wagenmaker Schroyers 

ging helpen bij het beschilderen van afgewerkte houten karren. De man 

schilderde ze donkergroen en de kleine Nicasius, die in de omgeving Caas of 

Caasje genoemd werd, mocht er kleine versieringen in de vorm van kleurige 

bloemetjes en ander kleine figuurtjes op borstelen. Caasje mocht zelfs 

verfoverschotten meenemen om thuis te oefenen. 

 

Zijn vaardigheid nam zodanig toe dat hij echte schilderijtjes op een plankje of 

glas begon te maken. En om zijn buurvrouw, vermoedelijk in 1827 ter 

gelegenheid van kerstmis plezier te doen, schilderde hij voor haar “Kindje 

Jezus in zijn kribbe “. Dit betekent dat hij als 14-jarige dit tafereeltje 

schilderde. Dit werkje van hem is steeds in de familie van de buurvrouw 

gebleven en nu in het bezit van mensen die in West-Vlaanderen wonen. Op de 

dag van de opening van de De Keysertentoonstelling in het Poldermuseum 

kwamen zij het voorstellen. ‘Wij hebben er een kopie op canvas van mogen 



 

 

laten maken, die voortaan in het Poldermuseum te zien is.’ 

  

 Reeds op 14-jarige leeftijd kan Nicaise De Keyser werkjes verkopen en 

geschenkjes kopen voor zijn zussen. Op 22-jarige leeftijd in 1835 doet hij mee 

aan een tentoonstelling in Gent. Zijn doorbraak is echter het jaar nadien met het 

schilderij ‘Slag der Gulden Sporen’ (11 juli 1302). De Stad Kortrijk koopt het 

werk aan. Naar verluidt zou Hendrik Conscience zijn inspiratie gevonden 

hebben in het schilderij voor het schrijven van het boek ‘De Leeuw van 

Vlaanderen’.  Het originele schilderij is vernietigd door een bombardement 

tijdens WOII op Kortrijk. Gelukkig heeft Nicaise De Keyser er een tweede 

geschilderd op kleiner formaat. Kort na dit succes schildert De Keyser ‘De Slag 

bij Woeringen’. Deze beroemde veldslag op 5 juni 1288 betekende het einde 

van de Limburgse successieoorlog en was heel bepalend voor de vrede in onze 

streken.  Woeringen is momenteel een stadsdeel van Keulen.  De Keyser had 

toen al een atelier met leerlingen op een verdieping van het Vleeshuis. 

Nicaise De Keyser was voornamelijk een Vlaams romantisch schilder en 

historieschilder die ook heel wat portretten gemaakt heeft van de adel en 

koningshuizen.  Een mooi beeld van zijn oeuvre is te zien in het Engelstalig 

filmpje op Youtube.  

 

 



 
 

 

De Slag der Gulden Sporen 11 juli 1302  

 

 

 

 

 

 

filmpje youtube 

Nicaise de Keyser. Master in de 

portretkunst (België 1813-1887) - 

YouTube  

 

 

Het woonhuis van Nicaise De Keyser op de Oudaan 

  

Vooraleer hij het  lusthof in de Warandestraat heeft aangekocht woonden 

Nicaise De Keyser en zijn echtgenote Maria Isabella Telghuys (° Verviers 1815 

- + Antwerpen 1879) op de Oudaan nr. 14. Zij was een oud-leerling van hem en 

https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=b41d254170594b1227d4302dc&id=066481191b&e=787806d74f
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=b41d254170594b1227d4302dc&id=066481191b&e=787806d74f
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=b41d254170594b1227d4302dc&id=066481191b&e=787806d74f


 

 

dochter van een handelaar.  Dit imposante herenhuis uit de 17de eeuw met een 

grondoppervlakte van 1700 m2 kent een voorname geschiedenis (zie inventaris 

onroerend erfgoed Oudaan nr. 14). Hij heeft dit huis gekocht in 1844 en laat er 

in 1852 verbouwingen uitvoeren door architect Heliodore Leclef - ons bekend 

als architect van het Antwerps Jezuïetencollege op de Frankrijklei en het Sint-

Vincentiusziekenhuis. De Keyser zou tot 1881 op de Oudaan het pand in 

eigendom gehad hebben. De volgende eigenaars verkopen het aan de Stad 

Antwerpen om er een betalende kleuterschool in te richten.  In 1885 en 1905 

zijn er zware verbouwingen door het verbreden van de straat.  Tijdens 

verbouwingen wordt er een grote tekenklas ingericht. De kunstschilder Jozef 

Posenaer heeft de Prijs van de Stad Antwerpen gewonnen en mag voor de 

muren een indrukwekkende reeks maken ‘De Kunstnijverheid door de 

Eeuwen’. Hij heeft hier 8 jaar aan gewerkt. Het was een idee van schepen Frans 

Van Kuyck uit 1897 om deze wedstrijd te organiseren. De opdracht was een 

openbare ruimte te decoreren met roemrijke feiten uit de geschiedenis. 

Momenteel zijn de Posenaerpanelen spoorloos of vernield door een bominslag 

tijdens WOII.  

 

 

 

 

Oudaan nr. 14  



 

 

 

 

tekenklas in 1927 met de schilderijen op doek ‘De kunstnijverheid door 

de Eeuwen’ door Jozef Posenaer.  

 

Directeur van de Academie 

 

Na het ontslag van Gustave Wappers, die naar Parijs vertrok werd De Keyser in 

1855 benoemd als directeur van de Koninklijke Academie van Antwerpen. In 

1856 verlaat hij zijn woning op de Oudaan om in de directeurswoning van de 

Academie te gaan wonen. Een gedenksteen met 1856 in de muur aan de 

tuinzijde zou hier nog aan herinneren.  De directeurswoning bestaat nog langs 

de zijde van de Mutsaardstraat. Hij zou gedurende 25 jaar directeur blijven van 

de Academie. Vanaf 1879 legt hij zich meer toe op zijn werk en gaat wonen in 

zijn landhuis in de Warandestraat.  Van schaapsherder is hij een echte 

gentleman geworden.  De dichter, Theodoor Van Rijswijck (nonkel van 

burgemeester Jan Van Rijswijck) schreef een gedicht over Nicaise De Keyser. 

Hij had ooit gesolliciteerd naar een baantje bij De Keyser maar dat ging niet 

door. 



 

 

  

Eertijds stond hij in de weide 

Met zijn schaapkens aan zijn zijde 

En nu zit hij in de stad 

Voor ‘nen ezel op zijn gat  

 

 

 

 

Directeurswoning van 

de Academie in de 

Mutsaerdstraat 

   

 

 



 
 

 

verbouwingsplan lusthof De Keyser in 1875 door J. Schadde. 

 

Lang heeft Nicaise De Keyser niet kunnen genieten van zijn landhuis waar hij 

met zijn ongehuwde dochter Maria Isabella woonde. Hij overleed op een 

zaterdag om 9 uur ’s avonds op 16 juli 1887. Zijn echtgenote was reeds in 1879 

overleden. Hij kreeg een vorstelijke begrafenis waarbij duizenden mensen 

aanwezig waren. Het oude kerkje van Bourla (St-Laurentius) op de 

Markgravelei was te klein om de kerkgangers een plaats te geven. Na de 

lijkdienst verplaatste de stoet zich naar Zandvliet waar het familiegraf nog 

steeds aanwezig is.  Naar het schijnt waren er twintigduizend mensen op de 

been. 

Op ‘antiqbook’ staan twee foto’s te koop van het schildersatelier van Nicaise 

De Keyser. Ze zijn genomen door de bekende Antwerpse fotograaf Gustave 

Hermans. Op de foto staat het adres Dambruggestraat nr. 98. De fotograaf 



 

 

woonde op dit adres tussen 1885 en 1892. De foto’s zijn ongeveer te dateren in 

die periode en moeten hoogstwaarschijnlijk in het landhuis van Nicaise De 

Keyser te situeren zijn.  Van de eigenaar heb ik vroeger een zwakke scan 

gekregen die toch al een idee geeft maar niet voor publicatie geschikt is. Het 

zijn wel unieke documenten. Zijn er liefhebbers voor aankoop? (Antiqbook nr 

 6017). Zijn dochter Maria Josepha huwt in 1874 met de journalist Arthur 

Goemaere (1841-1902).  Naar hem wordt de straat genoemd. Hij wordt ook 

schepen van de Stad Antwerpen en is samen met schepen Frans Van Kuyck, 

burgemeester Jan Van Rijswijck, schepen Van den Nest de mede-

initiatiefnemer van de aanleg van de imposante Antwerpse Leysstraat. Ze laten 

zichzelf afbeelden op de gevel van het huisnummer 7. Je kan ze nog alle dagen 

bewonderen. Nicaise De Keyser ligt begraven in Zandvliet achter het hoogkoor 

van de kerk. In 1893 wordt de Wapperslei naar hem genoemd en wordt er ook 

een jaarlijks schilderswedstrijd ‘Nicaise De Keyser’ ingericht door het Comiteit 

‘de vrienden van Nicaise De Keyser’. De prijs wordt gegeven aan leerlingen 

van de Academie die zich de laatste twee jaren van hun studie hebben 

onderscheiden door vlijt en uitslagen. Kunstschilder Jozef Posenaer zal deze 

winnen in 1898 met het indrukwekkende doek ‘Voetwassing bij de Trappisten 

in Westmalle‘. Het schilderij is tijdens WOII geruild voor steenkool (kolen 

Dockx) door weduwe Posenaer. Het is nog steeds bij de familie Dockx.  

 

 



 
 

 

Voetwassing bij de Trappisten in Westmalle 1898 door Jozef Posenaer - 

Nicaise De Keyserprijs. 

Het geboortehuis, gekend als de Nicaise De Keyserhoeve, was gesitueerd 

aan de Zuidhavendijk in Zandvliet. Het is door zijn dochter Maria 

omgevormd tot tehuis voor ‘zwakke‘ kinderen en vakantieoord. In 1975 is 

deze historische hoeve gesloopt in het monumentenjaar 1975.  

 



 
 

 

doodsbrief Nicaise De Keyser  

 

A. Goemaere aan de gevel van de 

Leysstraat nr 7  

 

Kasteel Fester 

Na het overlijden van Nicaise De Keyser wordt het landhuis aangekocht door 

de zakenman en kunstmecenas Henri Dettmar Fester (1849-1939). Hij laat het 

bestaande gebouw vergroten tussen 1892 en 1910 en uitbreiden tot zijn huidige 

vorm in neo-Vlaamsenaissancestijl. Architect is Henri Thielens. Het wordt één 

van de grootste kastelen van de buurt op een grondoppervlakte van 6 240m2. 

De hovenierswoningen waren in de Korte Lozannastraat gelegen en pas  rond 

1985 afgebroken.  Het pas voltooide kasteel met een grote kunstverzameling is 

grotendeels vernield op 8 en 9 oktober 1914. Na de oorlog wordt het kasteel 

weer opgebouwd.  Na de dood van Henry Fester krijgt het de bestemming als 

Rijksinternaat voor Schipperskinderen en vanaf 1984  kennen we het als 



 

 

de!Kunsthumaniora.  

 

 

 

 

Voorgevel kasteel Fester 

 

 

 

Het verwoeste kasteel na het 

bombardement van 8 en 9 oktober.  

 



 

 

 

 

grafzerk familie Fester op het 

Schoonselhof  

 

 

 

 

Karel Oomsstraat rond 1910 ter 

hoogte van het kasteel Fester.  

 



 

 

 

Naast het kasteel komt één van de  beste leerlingen  van Nicaise De Keyser 

wonen, Karel Ooms. Over hem meer in een volgend artikel  wanneer de 

Assisenzaal van het oude Antwerpse gerechtshof is gerestaureerd en 

opengesteld  voor het publiek. Karel Ooms heeft er aan de wandschilderingen 

meegewerkt. 

  

  

Geraadpleegde bronnen:  

• Felixarchief Antwerpen, bouwaanvragen en fotoarchief, Warandestraat-

Karel Oomsstraat 

• Inventaris Onroerend erfgoed, Oudaan, Karel Oomsstraat, 

Mutsaardstraat. 

• Archief Koninklijke Academie Antwerpen. 

• Grafteken Nicaise De Keyser- inventaris onroerend erfgoed. 

• De Roets 2023  het geheugen van de lage landen 

• Uit “Vier uit de Antwerpse polder“ van L. Bredael-Smekens. 

• Tijdschrift Polderheem van de Koninklijke Heemkundige Kring van de 

Antwerpse Polder vzw. 

• Met dank aan: Marcel Windey, Willy Cruysweegs, Danny Aarts, Ludo 

van den Maegdenbergh. 

 

 



 
 

 

 intellectueel hondje door Nicaise De Keyser 

  

De boeken over architect Jules Hofman (herdruk) en Jacques De Weerdt 

kunnen aangekocht worden op het Winterfeest in Nottebohm op zaterdag 17 

december. 

Speciale actiedag prijs van € 20,00 per exemplaar.  

 

 

 

 

 

Aanvullingen of opmerkingen op deze rubriek zijn steeds welkom.  

email: Alex.elaut@proximus.be of tel: 0478 311253    © Alex Elaut 

mailto:Alex.elaut@proximus.be


 

Bistrot Nottebohm 

 

De Bistrot was er eindelijk terug ! En wat een editie. Bedankt aan de 

keukenmedewerkers voor de prachtige menu en alle aanwezige 

helpers waaronder , medewerkers , vrijwilligers en onze eigen 

Directrice Inge. En natuurlijk Inge Melis voor de organisatie en de 

onthaalmedewerkers voor de inschrijvingen en de aanwezige 

deelnemers. Hieronder enkele sfeerbeelden. 

  

   

  



 

  

  

  

  

  

 

 



 

November in beeld 

 

 

  

  

  

  

  



 

  

   

   

   



 

  

 

    

   



 

   

   

   

   



 

   

   

  

   

   

 



 

   

   

        

    

   



 

Activiteitenkalender 

 

Graag een planning van de maand op je kamer? 

Hang deze gerust op om mee te zijn. 

dag datum uur activiteit  

Donderdag  1 december  10u30 

14u30 

Soep maken 1AB  

Rubens presentatie deel 2 in de 

Nottebohmzaal 

 

Vrijdag  2 december 10u45 

14u30 

Eucharistie in café Biart 

Spelnamiddag in café Biart 

 

Maandag 5 december 10u30 

14u30 

Snoepzakjes vullen in de Linde 1AB 

Crea activiteit in de Linde *1AB 

 

Dinsdag 6 december 8u30 

14u00 

 

15u00 

Sint ontbijt in café Biart  

Schoenenverkoop VAGO in de 

Nottebohmzaal 

Handwerkclub in de brabozaal 

 

Woensdag  7 december 10u30 

14u30 

Bewegingsgroep in de Nottebohmzaal 

Smul : Croque Monsieur  

 

Donderdag 8 december 10u30 

14u30 

Snoepzakjes vullen in de Linde 1AB 

Activiteit glv en 2a 

 

Vrijdag 9 december 10u45 

14u30 

Eucharistie in café Biart 

Koffieklets : Beeldmateriaal oud 

antwerpen  

 

Zaterdag 10 december 14u30 Mistig land  

Maandag  12 december  14u30 Bewegingsgroep  

Dinsdag 13 december  10u30 

14u30 

 

15u00 

Chocoladecake maken 1AB in de Linde 

Koffieklets met verse chocoladecake in de 

Linde * 1AB 

Handwerkclub in de Brabozaal 

 

Woensdag 14 december 10u30 

14u30 

Bewegingsgroep in de Nottebohmzaal 

Winterzonnewende in de Nottebohmzaal 

 

Donderdag 15 december  10u30 

14u30 

Kerstboom zetten cafetaria  

Kerstboom zetten per afdeling 

 

Vrijdag 16 december 10u45 

14u00 

Eucharistie in café Biart 

Kerstmarkt Antwerpen (schaatsen) 

 



 

19u00 Burenborrel 

Zaterdag 17 december 14u00 Wintermarkt   

Maandag 19 december  14u30 Kerstkoekjes maken 2A en gelijkvloers  

Dinsdag 20 december  10u30 

14u00 

15u00 

Kerstkoekjes maken 1AB in de Linde 

Schaatsen op de kerstmarkt 

Handwerkclub in de Brabozaal 

 

Woensdag 21 december 10u30 

14u30 

15u00 

Kerst beweging 

Smul in café Biart : Poffertjes 

Bewonersraad in de Nottebohmzaal 

 

Donderdag  22 december 10u30 

14u30 

Sound of music film deel 1 

Nottebohmzaal 

Sound of music film deel 2 

Nottebohmzaal 

 

Vrijdag 23 december 10u30 

14u30 

Kerstliedjes zingen  

Kersteditie Senioren koor 

 

Zaterdag 24 december 14u30 

 

15u30 

Kerstverhaal in café Biart  

met kerststronk en koffie 

Kerstverhaal in de foyer 

 

Zondag 25 december 11u30 Kerst diner  

Maandag 26 december 10u45 

15u00 

Kerst eucharistie 

Kerst bingo 

 

Dinsdag 27 december 10u30 

14u30 

Soep maken op 1AB 

Kerst Quiz in de Nottebohmzaal 

 

Woensdag 28 december 10u30 

14u30 

Bewegingsgroep in de Nottebohmzaal 

Smul : Kaaskroket 

 

Donderdag 29 december 10u30 

 

14u30  

Koffieklets goede voornemens voor 

volgend jaar in de Nottebohmzaal 

Activiteit 2A en gelijkvloers 

 

Vrijdag 30 december 10u45 

14u30 

Eucharistie in café Biart 

André Rieu kerstspecial 

 

Zaterdag 31 december 14u30 Oudjaar concert 18 + band  

 

OPGELET:   De planning kan nog wijzigen. Raadpleeg daarom ook de 

weekkalenders die in de leefgroep omhoog gehangen.

Uw artikel in de Nottebohm Actueel?  

Dat kan! Stuur het naar animatie@nottebohm.be 

mailto:animatie@nottebohm.be

