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Heeft u zelf een interessant weetje of wil u zelf een artikel schrijven voor onze
krant? Laat het ons dan zeker weten.
Speciaal verzoek vanwege Olga, Russische balletdanseres uit de
Albertlei, geïnterviewd voor de Hertoghe Actueel september 2020.
Als Belgisch staatsburger met Russische roots geef ik zonder enige twijfel een thuis aan een
Oekraïense familie, vrouw met 2 kinderen van 8 en 4 jaar oud. Het gezin heeft Annex 15 al
gekregen, dit is een officiële toestemming om in België (Antwerpen) te blijven tot het
moment waarop de situatie in Oekraïne zal wijzigen.
De kinderen gaan intussen naar school, en de hoog opgeleide vrouw zoekt intussen werk. Zij
willen graag in deze buurt een appartement huren voor een jaar. Heeft iemand kennis van
een appartement te huur, laat het ons dan graag weten.
de redactie,
Nelly, Alex, Inge

Voorwoord Buurtkring Hertoghe
Door de vele reacties op onze buurtkrant merkt de redactie dat de digitale edities
grondig gelezen worden. De Hertoghe Actueel tot het einde lezen op een klein scherm,
vereist wat meer energie dan lezen op een tablet, een groot scherm is natuurlijk ideaal. Men
meldt ons ook dat de papieren versies worden doorgegeven aan niet-abonnees. Dit doet ons
natuurlijk deugd. Er is dan ook voor elk wat wils.
Waar kunt u naar uitkijken in deze editie?
Informatie over buurtaktiviteiten en meer. Inge schrijft.
Met Armeense Arivik uit de Markgravelei vragen ook andere buren zich soms af “wat is de
geschiedenis van het domein Hertoghe”, “stonden hier vroeger huizen, want ik zie sporen
daarvan”.
De sluier wordt opgelicht. We hebben in de buurt een voormalige bewoner gevonden.
Doppio Zeroo – zie het artikel over deze winkel in de Biartstraat in de vorige Hertoghe
Actueel editie – gaf aanleiding tot een babbeltje over drankjes.
Onze stadsgids Alex Elaut tovert steeds weer interessante teksten tevoorschijn over het
verre en recent verleden. Zijn parate kennis is al enorm, maar hij breidt deze nog dagelijks
uit door rond te snuffelen in archieven, op zoek te gaan naar documenten en foto’s bij

particulieren en daarmee verbanden te leggen. ‘Chapeau’ en een dikke merci voor zijn inzet
voor onze krant.
Wederom, veel leesplezier.
Voor Kernteam Hertoghe: Nelly Bongers

Nieuws van de Buurtcoach
Drukke dagen waren het: taartjes eten, borrelen, vergaderen,
etentje, infodag Ringpark Zuid, nog wat meer vergaderen om de
gegidste wandeling en nog meer activiteiten te organiseren, nog wat taartjes eten en meer borrelen.
Vol bewondering sta ik te kijken van de energie die er aanwezig is in de kleine groep die de kern van
de Buurtkring vormt. Lachend stel ik soms voor een flat in de tuin van Nottebohm te reserveren om
er vrijwilligers die zeer vaak aanwezig zijn te laten overnachten. Kristin, Monique, Berthy, Nelly, Lea,
Annemie en Marcel. Het is een klein maar hecht team geworden die elkaar aanvullen waar nodig.
Dankbaar deel uit te maken van dit fijne clubje.
Naast deze georganiseerde ontmoetingen vang ik ook veel info op over goed buurschap hier in de
wijk. Buren zorgen voor elkaar: een klusje in de tuin, dagelijkse hulp na een val, boodschappen, hulp
bij de administratie, vervoer,... Het geeft me een heel fijn gevoel.
Ook in Nottebohm zaten we niet stil. de dag van de zorg was een succes. Met beweging en
valpreventie in dagcentrum De Meander, werd het belang van preventief werken benadrukt.
Daarnaast was het weer ons gunstig gezind en werd het een gezellig ontmoeten in Café Biart en op
het terras. Huispianist Raf Stroobants zorgde doorlopend voor fijne muziek terwijl er van koffie en
gebak of een glas cava werd genoten.
Op het infopunt zorgde Els voor een luisterend oor en advies.
Hieronder enkele fotootjes.
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Kan ik u verder nog met iets helpen? Bel me even op of stuur een mail.
Beste groet,
Inge Melis, Buurtcoach Hertoghe
0485 23 05 31 (tijdens kantooruren)
inge.melis@nottebohm.be

Activiteiten Buurtkring Hertoghe
Voor de maand juni hebben we weer heel wat activiteiten georganiseerd.
Voor het etentje en de natuurwandeling is snel inschrijven de boodschap.
In de maand juli nemen we even pauze, maar vanaf augustus organiseren we weer volop. Hierover
meer in de volgende krant die eind juli in uw mailbox valt.

Burenborrel: 3de vrijdag van de maand om 19u
Vrijdag 1 juni - niet in juli - 19 augustus
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 3 juni - niet in juli - 5 augustus
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. 0485 23 05 31
Inschrijven is niet nodig en je mag zeker nog wat vrienden uitnodigen.

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
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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. Is het boeket uitgebloeid? Vul de vaas dan terug op
en geef ze aan iemand uit de buurt.
Komt de vaas bij jou terecht? Maak dan een fotootje dat we kunnen delen via deze
pagina of via onze FB-pagina.

Buurtetentje woensdag 1 juni 2022 om 19.00 uur
Taverne De Grave, Van Schoonbekestraat 186 (tegenover Hof van Leysen)
Inge en Peter stellen u het volgende voor: Aperitiefje
Glaasje cava of een fruitsap
Voorgerecht
Carpacio van gerookte zalm
Of
Garnaalcocktail
Hoofdgerecht
Gratin van kabeljauw met prei
of
Huisgemaakte vol au vent met de hand gesneden
Dessert
Panna cotta met een coulis van rode vruchten
Witte en rode huiswijn en water inbegrepen tijdens het eten
Prijs: 35 euro per persoon
PRAKTISCH:
U kunt zich aanmelden VOOR 28 MEI
met duidelijke vermelding van uw voorkeuren voor voorgerecht en hoofdgerecht EN aantal
personen.
1. (voorkeur): per mail aan brouwermarijkejp@hotmail.com
2. Via Whatsapp op GSM nummer 0473 62 46 63 met vermelding van uw naam en telefoonnummer
Uw inschrijving is definitief als u bevestiging hiervan heeft gekregen.
Beste groet,
Marijke Brouwer en Kris Duchesne
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Duik met een gids de stadsnatuur in!!
zaterdag 18 juni 2022 om 14.00 uur
Stadsnatuur bestaat en we laten je die ontdekken.
Op een wandeling van een tweetal uur in onze wijk verneem je wat er groeit in keldergaten en tussen
stoeptegels. Je hoort er over de dynamiek van het leven en het belang van groen in de stad. Je ziet
wat er vliegt en kruipt. Kortom een boeiende natuurreis in een stukje Antwerpen overgoten met een
vleugje geschiedenis en enkele leuke anekdotes.
Op zaterdag 18 juni om 14u haalt de natuurgids ons op aan de ingang van wzc Nottebohm in de
Biartstraat.
Inschrijven via buurtkringhertoghe@gmail.com
Prijs deelname is 5 euro, te betalen ter plekke.
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Hierboven vind je de foto's genomen tijdens de voorgaande activiteiten
- koffie Hertoghe
- burenborrel
- Hertoghe etentje
- infomoment Ringpark Zuid
- de handwerkclub
- de culturele wandeling onder leiding van Alex Elaut

Dit is uw buur
Ik ontmoet gepensioneerde jurist Etienne Groetaers,
“een kind uit de buurt” en met namen als Hertoghe, Belpaire en
Teichmann in zijn stamboom, een telg uit vooraanstaande families van Vlaanderen.
Margravelei nummer 162 t/m 176
Domein Hertoghe geeft meer en meer zijn geheimen prijs. Door de
droogte en intensiever gebruik komen niet alleen de wortels van de
bomen bloot te liggen, sporen van bewoning verschijnen.
Anders dan u misschien dacht stonden de woningen aan de
Markgravelei en niet parallel aan de Jan Van Rijswijcklaan. Daar
stonden andere bouwsels.
Het domein was 2 maal zo groot als nu. Stel u voor: geen Vivium, geen Ramada, geen
Mercator, geen Residentie Hertoghepark. En, ten zuiden van het domein: geen Singel, geen
Wezenberg zwembad, geen Ring.
Als 8-jarige herinnert Etienne zich een grote tuin om tussen de bomen en struiken in te
verdwalen, een boerderij, een moestuin, een tennisveld. Hospitaal Louise-Marie was in
aanbouw, omringd door open velden met uitzicht op een berg - waar nu het conservatorium
staat.
Lief, verpleegster in het Louise-Marie hospitaal (zie Hertoghe Actueel juni 2021), vond het
jammer dat ze het domein Hertoghe nooit in konden om hun boterham op te eten. Het was
aan het oog onttrokken door een hoge muur, restanten waarvan nog te zien zijn aan de kant
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van de Karel Oomstraat. Ze maakte ook melding van veel tocht. Daar hebben de architecten
van de nieuwe bouw ook iets op moeten vinden.
Etienne opent zijn fotoalbum voor ons. Met deze
sfeerbeelden in gedachten zal een wandeling in
het park nooit meer hetzelfde zijn.
Er waren broeikassen en een orangerie achter de
Jan Van Rijswijcklaan – hoveniers werkten eraan.
Met fruitbomen en een moestuin was er voedsel
genoeg uit eigen tuin. Bijen zorgden voor honing.
Etienne kon als enige pronken met mispels op
school. Er waren prieeltjes, rode beuken -die het
zakken van het grondwaterpeil i.v.m.
bouwactiviteiten niet overleefd hebben. De
huizen waren niet van elkaar gescheiden en alle
kinderen konden vrij in de grote tuin ravotten. Of
ook: over de kasseiweg lopen naar het
Nachtegalenpark, spelen in het scoutslokaal in de
Biartstraat, schaatsen in de winter op het
tennisveld…….

Groepsfoto - 1942

1962 - Etienne staat vóór zijn grootvader, Antoine
Hertoghe.
Tot zijn 8ste jaar woonde Etienne in nummer 168
Markgravelei. Zijn moeder was Marie-Rose
Hertoghe (1926-2021), oudste van 14 kinderen.
Zijn vader groeide op tegenover de SintLaurentiuskerk in de Markgravelei. In Etienne’s
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huis en in de andere zeven huizen, 162 t/m 176, was hij omringd door familieleden.
Grootouders, ouders, ooms en tantes en dus ook veel neven en nichten. Veel generaties vóór
hen werden de meesterhuizen al bevolkt door Belpaire’s en Teichmann’s.
Het waren families met grote fortuinen, industriëlen en met hooggeplaatste maatschappelijke
functies. Waar kwam het fortuin vandaan? Mimi Cooppal was getrouwd met Theodoor
Teichmann en erfde in 1838, als enig kind, een buskruitfabriek, die door haar grootvader in
1778 was opgericht. Het is nu Recticel.
Met namen als Juffrouw Marie-Elisabeth Belpaire (1853-1948), een nicht van Etienne’s
overgrootmoeder, (met eretitels als moeder van de Vlaamse beweging, wijze vrouw van
Vlaanderen, oftewel “Mamieke”, een van de invloedrijkste vrouwen in Vlaanderen) en
Constance Teichmann, haar tante, (de engel van Antwerpen) is er genoeg stof over deze
families voor meerdere toekomstige Hertoghe Actueels. Het waren tenslotte onze buren.
Het domein werd verkocht in 1963 a.g.v. onverdeeld eigendom. Werkgroep de Lei heeft met
succes een bouwaanvraag van 1972 voor bewoning weten tegen te houden “Handen af van
Hertoghe”, waardoor wij nu van het overgebleven park kunnen genieten. Etienne heeft uit
goede bronnen vernomen dat er plannen zijn voor een standbeeld van “Mamieke” bij de
ingang van het park.
Tot slot de bekende vragen:
Wat ligt er op het nachtkastje?
“De trein der traagheid” van Johan Daisne
Bucket list?
Reis naar Griekenland, m.n. Kreta
Guilty pleasure?
Oude films van de jaren ’50 en
(hier moest zijn vrouw Kristina helpen),
het aanschaffen van CDs en DVDs
opgetekend door uw vliegende reporter, Nelly Bongers
uw vliegende reporter, Nelly Bongers.

Geschiedenis van de buurt
Beste Lezers,
Voor deze editie, geen historische info over de wijk maar een stukje over de ijsheiligen en een
wandelzoektocht die jullie kunnen doen in de wijk. Alex is immers zeer druk met het finaliseren van
zijn boek over architect Jacques De Weerdt.
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De ijsheiligen
Alex stuurde me een foto van een plots opgedoken 5de ijsheilige - kleinzoon
Bas.
Daarbij volgde onderstaand artikel dat hij had gelezen in 't Halmolentje - de
huiskrant van Woon- en zorghuis Halmolen.
De ijsheiligen, ze zijn de schrik van elke ongeduldige tuinier.
Maar wie waren deze verdrijvers van de nachtvorst die tussen het jaar 300 en
1000 geleefd hebben en nu tussen 11 en 14 mei onze kalender sieren?
Deze periode in mei vormt meestal de overgang van weer met mogelijk nachtvorst naar meer zomers
getint weer. En volgens onze weerman klopt dit ook meestal.
Ze heten Mamertus, Pancratius, Servatius van Maastricht en Bonifatius van Tarsus. Zoals alle heiligen
hadden ze geen gemakkelijk leven.
Mamertus was in de 5de eeuw bisschop van Vienne in Frankrijk. Hij staat
te boek als een eigengereide maar gewaardeerde bisschop. Hij voerde de
kruisdagen in: drie boetedagen in aanloop naar Hemelvaart. Met gebeden
en processies hoopte men gespaard te blijven van noodweer,
hongersnood, ziektes en ander onheil. Hij overleed op 11 mei 477 en wordt
aangeroepen voor ziektes van de ingewanden.
Pancratius is de meest tragische ijsheilige. Hij werd rond
het jaar 290 geboren in het westen van het huidige Turkije
en werd al snel een weeskind. Hij werd geadopteerd door
zijn oom. Samen reisden ze naar Rome toen hij 13 was. Ze lieten zich dopen, net op
het moment dat de christenvervolging daar een hoogtepunt kende. Toen ze beiden
werden opgepakt, weigerden ze hun geloof af te zweren.
Pancratius was amper 14 jaar toen hij met het zwaard onthoofd werd. Hij is
ondermeer de beschermheilige van de plechtige communicantjes en wordt vaak als
jongetje met rozen afgebeeld.
Servatius van Maastricht is de saaiste ijsheilige. Hij was in
de vierde eeuw de eerste bisschop van Tongeren. Hij
maakte een pelgrimsreis naar Rome en overleed rond 384
in Maastricht. Over zin leven is weinig bekend. Zijn grafcrypte bevindt zich in
de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Hij wordt aangeroepen voor
kreupelheid, voetproblemen en tegen ratten en muizen.
Bonifatius van Tarsus leidde in de vierde eeuw na Christus
een liederlijk leven in Rome tot één van zijn maîtresses
hem tot inkeer bracht. Ze stuurde hem met enkele
knechten naar Tarsus (nu Turkije) met de opdracht
relieken van martelaren terug te brengen. Maar Bonifatius werd zelf gevangen
genomen en gemarteld door hem in een kokende vloeistof te werpen. En of het
nog niet erg genoeg was, werd hij dan met zwaarden doorstoken. De knechten
keerden terug met zijn stoffelijk overschot. Zijn maîtresse ging in het klooster en
liet te zijner ere een kapel bouwen.
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Wandelzoektocht
Heeft u de gegidste wandeling vorig weekend gemist of zin in nog meer?
Alex werkte een wandelzoektocht in de buurt uit. Wil u deze zoektocht doen?
Je kan een afgedrukt exemplaar bekomen tijdens de kantooruren op weekdagen aan het Secretariaat
van Nottebohm Wzc.
De oplossingen zullen gepubliceerd worden in de volgende Hertoghe Actueel.
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Aanvullingen of opmerkingen op deze rubriek zijn steeds welkom.
email: Alex.elaut@proximus.be of tel: 0478 311253

© Alex Elaut

Wist je dat?
Wat u nog niet wist over vermout en martini.
en voordeel van ouder worden is dat je gemakkelijker zegt, “dat wist ik niet”. Mijn nieuwsgierigheid
werd gewekt door Negroni in Doppio Zeroo’s krantje. Nooit van gehoord. Tot mijn verbazing merkte
ik dat ik daardoor tot een minderheid behoorde. Google levert 9.990.000 resultaten op! Toegegeven,
dranken hebben trends, Negroni komt niet voor in mijn drankenboek van 1981.
Heeft u ook gemerkt hoe populair cocktails en cocktailbars zijn geworden in Antwerpen en hoe op
veel krijtborden, speciaal bij Italiaanse restaurants, Negroni wordt aangeboden. Vergeet gin & tonic.
Als we de trendwatchers en experts van gerenommeerde horeca vakbladen moeten geloven dan
gaan we deze zomer massaal over op de vermout cocktails. Het is al enkele jaren de favoriet van de
barman maar nu lijkt ook de grote massa te volgen. Maar wat is het nou precies?
Negroni is een vermout cocktail.
Tussen haakjes, het woord cocktail, een alcoholische mixdrank (er zijn tegenwoordig ook “virgin”
cocktails – zonder alcohol) heeft vele origines. Mijn favoriet is een kleurige staartveer (tail) van een
vechthaan (cock), gebruikt als decoratie, door een Ierse barvrouw eind 18de eeuw.
Officieel is een cocktail een drankje waarin ten minste drie verschillende
ingrediënten zijn gemengd. De basis is meestal een sterke drank,
aangevuld met vruchtensap, frisdrank of een mousserende wijn.
Wat is vermout?
Het is geen sterke drank, zoals gin. Het is een versterkte
gearomatiseerde wijn, (toevoeging van alcohol, planten en kruiden). Eén
van de kruiden is altijd alsem, in het Duits Wermut genoemd. Hier komt
de naam vandaan.
Antonio Benedetto Carpano, vond rode wijn niet zo geschikt voor de dames. In 1786 vond hij in
Turijn vermout uit en starte daarmee de Italiaanse aperitief cultuur. In Italië drinken ze vermout als
“Aperitivo”. Het bittere element wekt eetlust op. De Romeinen wisten dit ook al. De meeste
vermouts worden nog steeds in Turijn geproduceerd. Eén producent, Martini & Rossi, is zo bekend
geworden dat voor velen het woord martini zelfs synoniem is aan vermout - Martini is de bekendste
vermout. De cocktail Martini is een mix van gin en vermout. Wodka met vermout, wodka-martini is
bekend gemaakt door 007.
De verschillende soorten vermout variëren in smaak van zoet tot droog. De witte vermout (bianco) is
fruitig en behoorlijk zoet. Rode vermout (rosso) heeft een bitterzoete kruidensmaak. De droge
variant wordt vaak gebruikt in cocktails.
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Het verhaal wil dat de Italiaanse graaf Negroni zijn favoriete cocktail, de
Americano, niet sterk genoeg vond. Het sodawater werd voor hem
vervangen door gin en de Negroni was geboren: een deel gin, een deel
vermout (rosso – half zoet), een deel Campari met een sinaasappelschil en,
“stirred, not shaken”.
Campari zit in alle Negroni’s. Gaspare Campari bedacht zijn beroemde
drank in de buurt van Milaan – hij mixte al drankjes op zijn 14de jaar.
Voor u bij elkaar gesprokkeld door Nelly Bongers
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Cultuur in de wijk
Bezoek de expo PingPong
in het provinciehuis, nog tot 12 augustus
Een nieuwe presentatie met werken uit de kunstcollectie van de provincie Antwerpen is te zien in
het provinciehuis. Kunstenaar Nico Dockx en collectiebeheerder Bob Daems voerden een
conversatie die leidde tot een interventie in Every Collection Hides Another Collection. De
invulling volgde het verloop van een partijtje ping pong. Via associaties kregen een 70-tal werken
zo een plaats in de kunstinstallatie. Individuele bezoekers zijn welkom om de expo te bezoeken
tijdens de openingsuren van het provinciehuis.
Meer info vind je op de webpagina over PingPong.

Fotograaf: Tom Cornille – Copyright: Provincie Antwerpen.
Bob DaemsBeheerder kunstcollectie
kunst@provincieantwerpen.be
M +32 472 98 14 11

Residentie Hertogenpark, Desguinlei 90, 2018 Antwerpen - 0498 30 60 10
Hieronder vindt u de komende concerten.
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Uit in de buurt
Het Hertoghe park begin mei
Zoek er gij zult vinden:
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De vlierstruiken die de meeste zon krijgen produceren al bloemen. Dan volgen normaal gezien de
vlierbessen. Bezoekers met plastic zakken weten de bloemen echter snel te vinden zodat menige
struik niet aan bessen toekomt.
Nelly Bongers

Buurtkring Hertoghe is een initiatief van Nottebohm WZC en kon tot stand komen
met de ondersteuning van Burgerbegroting District Antwerpen, Koning
Boudewijnstichting,steunfonds GZA

