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De Kaeck

en verder

Een zomerse vaart met
de veren op de Schelde
Een deugddoende uitstap, dichtbij huis en op een warme zomerse dag nog verfrissend
ook. Het aanbod van de Vlaamse veren. Langs de Vlaamse waterlopen is het goed
vertoeven het hele jaar door, maar toch vooral tijdens de zomer. Vele mensen maken
daar gretig gebruik van voor hun fietstochten en wandelingen.
De veren, ze zijn vooral aanwezig langs de Schelde en in
de Limburgse Maasvallei. In Vlaanderen zijn ze gratis, in
Nederland betalend. En dat laatste geldt ook voor de
veren op de Maas, die de oversteek mogelijk maken naar
Nederland. Een uitzondering op deze regel is de
Waterbus die altijd betalend is.
We beperken ons hier tot de dichtstbije veren over de
Schelde. Een volledig overzicht van alle veren in België en
Nederland vind je op de site van de Vrienden van de
Vlaamse Veren.
www.vvveren.be of www.veerponten.nl/
Kallebeekveer in Hemiksem
Het Kallebeekveer in Hemiksem is een van de oudste
veren op de Schelde, een rivier die lange tijd de
scheidingslijn was tussen Vlaanderen onder de hoede
van de Franse koning en het Heilig Roomse Rijk der
Duitse Natie. Een gevolg van de opdeling van het rijk van
Karel de Grote na koning Lotharius in 855 in drie delen,
west, midden en oost, waarbij Lotharingen in het midden
begeerd werd zowel door oost als west en zo als
zelfstandig deel al snel van de Europese kaart verdween.
Dit veer heeft dan ook al een lange geschiedenis van
contact- en handelspunt tussen Vlaanderen en Brabant.
In 1232 werd het bediend door Willem van Callebeek, die
aan de kant van Hemiksem eigendommen had aan de

rivier. Callebeek is de naam van een beek. In 1244 werd
in de directe buurt de Sint-Bernardusabdij (Hemiksem)
gebouwd, vlak bij de Callebeek.
De veerboot vaart elk half uur over een weer tussen
Hemiksem en Bazel aan de overkant. Enkel over de
middag is er een langere pauze. Als je met de wagen
komt, kan je die kwijt in de Callebeekstraat. Maar wacht
niet te lang om je wagen daar te parkeren, want op het
einde, net voor het veer, wordt die straat een éénrichtingstraat. Ook in de Scheldestraat is parking voorzien. Info
over de vaartijden vind je op het web:
www.welkombijvloot.be.
Potpolder
In zowat 5 minuten sta je aan de overkant. Vandaar kan
je te voet (een goed half uur) of met de fiets naar Bazel.
Onderweg moet je nog wel een hoge dijk over die de
nieuw gecreëerde potpolder omsluit. Die potpolder van
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde met zijn slikken en
schorren zorgt voor het opvangen van overtollig water
dat anders de stad Antwerpen en de gebieden
stroomafwaarts zou kunnen overstromen. Het is
Vlaanderens grootste overstromingsgebied.
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In zijn eentje maakt dit gecontroleerde
overstromingsgebied Vlaanderen vijf keer veiliger. 600
hectare van die polders zijn omgetoverd tot een
uniek natuurgebied. Onderdeel van het Vlaamse
Sigmaplan en zo een antwoord op de stijging van het
zee- en rivierwater www.sigmaplan.be.
Kasteel van Wissekerke in Bazel
Het kasteel van Wissekerke in Bazel heeft een lange
geschiedenis. In de 10de eeuw stond op de plaats van
het huidige kasteel een waterburcht, die deel
uitmaakte van een versterkingsgordel aan de Schelde.
Het kasteel werd vaak herbouwd en in de 19e eeuw
werd het een van de eerste neogotische kastelen in
ons land. Nu is het kasteel eigendom van de
gemeente Kruibeke. Binnenin geeft het een tijdsbeeld
van de 19de-eeuwse glorieperiode van de vorige
eigenaars, de familie Vilain XIIII.
De wat onderkomen duiventoren van het kasteel
leunt aan bij café-bistro Den Duiventoren. Een plek
waar het goed vertoeven is, maar precies daardoor
ook vaak overvol.
Rond de kerk van Bazel
Bazel is nu een klein dorpje met een charmant
dorpsplein rond de Sint-Petruskerk, een
deelgemeente van Kruibeke. Maar het dorp komt al
voor in de archieven van de 8ste eeuw. Al in 964 had
een eerste godshuis de status van parochiekerk. Een
romaanse kerk werd in 1364 vervangen door een
gotische kruiskerk met een vieringtoren (een
kerktoren midden op de kruising van een kerk). Die
gotische kerk werd in de volgende eeuwen
meermaals uitgebreid en is vaak open voor
bezoekers.
De Waterbus
Met de nieuwe Waterbus, een catamaran, kan je ook
vanuit Hemiksem filevrij in een half uur naar
Antwerpen varen. Aankomst op het Steenplein. Een
leuke watertocht tegen een schappelijke prijs:

Enkele reis: 3 euro en 2,5 euro met reductie, bijv. 65+
en kinderen boven 6 jaar.
Retourticket: 5 euro en 4 euro met reductie.
Kinderen tot 5 jaar varen gratis mee.
De tickets koop je aan boord van de Waterbus.

fietsplezier.

Maar de Waterbus brengt je ook naar andere
plekken
Steenplein - Sint-Anneke
Steenplein - Kallo-sluis
Havenhuis - Brug Houtlaan op het Albertkanaal
De Waterbus is een realisatie van het Antwerps
Havenbedrijf.
Info: https://www.dewaterbus.be/nl
Andere gratis veren over de Schelde, makkelijk
bereikbaar vanuit Wilrijk
Hamme Driegoten
Weert
Hoboken
Kruibeke
Lillo
Doel (enkel op de dag van de Scheldewijding, of in
het beste geval op enkele dagen rond dat
evenement).
Mariekerke
Moerzeke
Rupelmonde
Hingene/Wintam (beperkt verkeer buiten de zomer)
Sint-Amands
Moerzeke
Fietsen
Fietsen gaan gratis mee op alle veerboten, ook op de
Waterbus.
Een rondje fietsen langs drie veerponten.
Kallebeekveer -, veer Rupelmonde - Wintam en vanuit
Wintam met het veer over de Rupel naar Schelle.
Aankomst daar bij het café-resto Tolhuis en van daar
terug naar Hemiksem via de Sint-Bernardusabdij is
echt niet ver meer. Goed voor een dag rustig

© Havenbedrijf Antwerpen

Het kasteel van Wissekerke in Bazel

Onze kinderboerderij
Gazet van Antwerpen meldde op 6 mei
2019 dat de stad Antwerpen van de
rechtbank gelijk heeft gekregen in
haar geschil met uitbater Greenmarx
over de stadsboerderij in Wilrijk. De
erfpachtovereenkomst mag van de
rechtbank ontbonden worden omdat
de firma zich niet heeft gehouden aan

de afspraken.
Maar daarmee hebben we onze
kinderboerderij nog niet terug! Want,
zoals kon worden verwacht, gaat
Greenmarx in beroep tegen dit voor
haar onaanvaardbare vonnis (GVA 07/
05/2019). Ondertussen verkommert de
voormalige kinderboerderij van Wilrijk

verder. Enkel een aantal varkens
houdt daar nu de wacht in een reuze
zandbak.
Bewegingspunt Wilrijk maakte van de
teruggave van die eens zo leuke plek
een punt in haar memorandum voor
de gemeenteraadsverkiezingen van
2018. Een eerste stap is nu gezet,

maar het kan best nog een lange tijd
duren voor we weer naar de
kinderboerderij kunnen: de uitslag van
het beroep afwachten, maar tegelijk
ook al een formule vinden voor de
teruggave van dit terrein en haar
vroegere activiteiten aan de Wilrijkse
gemeenschap.
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François Ilegems

Wilrijkse vluchteling frontstrijder
Nu de grote herdenkingen van het einde van Wereldoorlog I voorbij zijn even
de aandacht voor een Wilrijkenaar, vluchteling naar Nederland en daarna
frontstrijder in het Belgische leger.

Tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog
vluchtten duizenden Belgen naar het neutrale
Nederland voor de oprukkende Duitse vijand.
Velen van hen kwamen in een
vluchtelingenkamp terecht, waaronder
Wilrijkenaar François Ilegems. Hoewel hij
ongetwijfeld niet de enige Wilrijkenaar was die
in 1914 naar onze noorderburen vluchtte,
wekte hij de belangstelling van de heemkring
uit Borne (Twente) toen men - bij toeval - in
het bezit kwam van enkele zeldzame foto’s van
Belgische vluchtelingen in hun dorp. De
heemkringen Boorn & Boerschop (Borne) en
KvH Wilrica sloegen de handen in elkaar en
stelden de levensgeschiedenis van François
Ilegems samen. Het verhaal van een
vluchteling-frontstrijder.
Wanneer Antwerpen en omgeving in de herfst
van 1914 bedreigd wordt door Duitse
bombardementen, zoekt het gezin Ilegems (de
bejaarde vader, moeder, de mindervalide
dochter en de 15-jarige “nakomer” François)
een veilig onderkomen in Nederland. Na
wekenlange omzwervingen worden zij
ondergebracht in een kamp in Borne en enige
tijd later gehuisvest bij particulieren. De vlucht
heeft sporen nagelaten want in 1915, op
enkele maanden tijd, overlijden zowel François’
zuster als de beide ouders. François blijft
alleen in Borne achter en maakt zich
verdienstelijk in een timmerwerkplaats.
In november 1917 is François 18 geworden en
meldt hij zich bij de Franse zaakgelastigde in
Nederland als oorlogsvrijwilliger. Hij wordt
naar het niet-bezette Le Mans “gesmokkeld”
en na een korte opleiding in juli 1918 naar het
IJzerfront gestuurd. Zijn frontervaring heeft
niet lang geduurd want een maand later
wordt hij gekwetst. De oorlog is voorbij
wanneer hij hersteld is. François zendt een

foto, als oorlogsaandenken, naar zijn Bornse
gastheer-timmerman Hermanus Dijk maar van
een verdere correspondentie is niets bekend.
Het contact met Borne gaat geheel verloren.
François Ilegems keert terug naar Wilrijk, volgt
een opleiding als diamantslijper, huwt in 1923
met Constance Van de Put en woont tot aan
zijn overlijden in 1970 in de Koningin
Elisabethstraat. Het gezin blijft kinderloos.
Wij hebben een kort gesprek gehad met de
buurman van François. “De Swa was een
vriendelijke, stilzwijgende man. Onze babbels
kwamen niet verder dan het weer en het
voetbal. Over de oorlog: geen woord.” Een
achternicht memoreert dat zij nonkel Swa nog
heeft gekend maar nooit ook maar iets over
zijn oorlogsverleden heeft vernomen. François
Ilegems, de Wilrijkse vluchteling-frontstrijder
uit de Eerste Wereldoorlog zou zijn
oorlogservaringen mee in zijn graf hebben
genomen. Een opgedoken foto in Borne,
besliste er anders over. Met dank aan Jan
Deckwitz, Boorn & Boerschap, Borne

François Ilegems. Een oorlogsaandenken dat
François zond naar zijn gastheer Hermanus Dijk in
Borne. © KvH Wilrica

De gemeente Borne (landstreek Twente, nabij
Hengelo) kreeg via telegram van de Commissaris
van de Koningin (= onze Provinciegouverneur) van
Overijssel de opdracht 40 Belgische vluchtelingen
onderdak te verschaffen. © KvH Wilrica

Nawoord: De vlucht van de familie Ilegems is
exemplarisch. Toen in oktober 1914
Antwerpen door de Duitsers werd ingenomen,
kwam er een enorme vluchtelingenstroom
naar het neutrale Nederland op gang. Geschat
wordt dat één miljoen Belgen de grens
overstaken. Eén jaar later keerden de meesten
huiswaarts. Een tienduizendtal Antwerpenaren
bleef bij onze noorderburen tot na het einde
van de oorlog. Hoeveel Wilrijkse inwoners is
niet bekend.
Lees meer: Belgische vluchtelingen in
Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog –
Wikipedia.
Gilbert Van Nuffel
Kring voor Heemkunde Wilrica vzw

Borne deed een beroep op haar inwoners om
vluchtelingen te helpen.© KvH Wilrica

Taxicheques, mogelijk iets voor u?
De stad Antwerpen stelt taxicheques ter beschikking aan (tijdelijk) minder mobiele 65-plussers en aan personen met een handicap.
Zo kunnen zij taxiritten betalen aan een fors verminderde prijs.
Fors verminderde prijs
Een taxicheque is 5 euro waard. U betaalt hiervan
2,75 euro.
Een taxicheque is geldig tot 31 december van het
volgende jaar.
Men kan maximaal 144 taxicheques per jaar kopen.
Wie kan taxicheques bestellen?
Senioren (65+)
Die in Antwerpen wonen.
65 jaar of ouder zijn.
Met een verklaring van een arts bewijzen dat u
(tijdelijk) minder mobiel bent.
Met een kleefbriefje van uw mutualiteit bewijzen dat u
recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.
Personen met een handicap
In Antwerpen wonen.
Een attest van de FOD Sociale Zekerheid hebben met
vermelding van een invaliditeitspercentage van
minimaal 80% (of minimaal 12 punten met betrekking
tot vermindering van zelfredzaamheid) of een
invaliditeitspercentage van minimaal 50% van de
onderste ledematen).

Hoe vraagt u uw 'recht op taxicheques' aan?
Vul het aanvraagformulier 'recht op taxicheques' in.
Dat formulier vindt u op de website of kan u afhalen
op het districtshuis.
1. Geef het ingevulde formulier af in een
Stadsloket (districtshuis) of stuur het naar:
Stad AntwerpenSD/Taxicheques Grote Markt
12000 Antwerpen
2. U krijgt een brief van de stad met de
bevestiging van uw recht op taxicheques. U
kan dan taxicheques bestellen. Als u geen
recht op taxicheques heeft, krijgt u een brief
waarin de stad uitlegt waarom u geen recht
op taxicheques heeft.

Hoe gebruikt u taxicheques?
Op de achterzijde van een taxicheque staan de
gegevens van bedrijven die deze cheques aanvaarden.
U kan deze bedrijven contacteren om een taxirit te
bestellen. U betaalt de taxichauffeur met taxicheques.
Toon ook uw identiteitskaart.

Hoe bestelt u taxicheques?
Digitaal
Telefonisch
Via stadsloket in het districtshuis, met of zonder
afspraak.

Meer info
Stedelijk contactcenter
Tel. 03 22 11 333
E-mail: info@stad.antwerpen.be
Website: www.antwerpen.be/ Zoek op taxi cheques.

Terugbetaling taxicheques
In drie welbepaalde gevallen worden taxicheques
terugbetaald: bij overlijden van de rechthebbende, bij
verhuis buiten Antwerpen of wanneer om medische
reden de rechthebbende geen taxi meer kan
gebruiken.

Bron: website stad Antwerpen.
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Hulp bij integratie van nieuwkomers in onze samenleving
Emigreren vanuit een bekende, maar onveilig geworden omgeving naar een totaal nieuw land met een andere taal en cultuur en
volkomen nieuwe arbeidsomstandigheden, het is een lastige en lange weg. Daarbij kunnen we met raad en daad helpen.
Je kan je als vrijwilliger aansluiten bij verschillende
organisaties die immigranten helpen bij hun
integratieproces. De taal van hier leren is er een van,
maar taal is ook ingebed in de cultuur en dat alles
moet leiden tot arbeid, de snelste weg naar integratie
en sociale mobiliteit. Als voorbeeld volgt hier info
over drie van deze organisaties die ook in Antwerpen
actief zijn.
2-Spraak
In 2-Spraak vormt een immigrant een duo met een
Nederlandstalige. Die komen gedurende een jaar elke
week 1 uur samen om Nederlands te praten. Dat kan
in de lokalen van 2-Spraak of elders of thuis. Je kan
ook samen een uitstapje doen of op een mooie dag
een wandeling maken in je eigen omgeving. Je praat
over van alles zolang het maar in het Nederlands is en
de taalkennis vergroot. Zo stijgen ook de kansen op
succesvolle integratie.

Centrum De Wijk - Lange Scholiersstraat 94 - 2060
Antwerpen-Noord
Bel naar 0487 33 44 13
Mail naar tweespraak@ymail.com
Maak een afspraak en kom op maandag tussen 14 en
16u of 19 en 20u langs in Centrum De Wijk (niet
tijdens schoolvakanties).
Cultuurverkenners
Samen met een anderstalige op verkenning gaan in
onze rijke cultuur en daarbij spreek je ook
Nederlands. Zo simpel is dat en en passant verneem
je ook heel wat over de cultuur van die andere (een
buddyproject).
Will je graag meer informatie of starten als
cultuurverkenner? Maak dan een afspraak via:
Tel. 0471 98 26 82 - Mail: cultuurverkenners@
werkvormm.be - www.werkvormm.be

DUO for a JOB
DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een
migratieachtergrond aan 50-plussers, die als
vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te
begeleiden naar werk. Via dit “intergenerationele en
interculturele” mentorschap (coaching) wil DUO for a
JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de
arbeidsmarkt voor iedereen, 50-plussers blijven
valoriseren en sociale cohesie lokaal versterken.
Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de
jongere en de mentor elkaar 1 à 2 uur per week
gedurende 6 maanden. DUO for a JOB zorgt voor de
nodige opleiding, omkadering en matching voor de
duo’s. De organisatie is ook actief in Brussel, OostVlaanderen en Luik.
DUO for a JOB Antwerpen - Eliaertstraat 20/3 - 2140
Borgerhout
antwerpen@duoforajob.be - Tel. 03 231 69 35
www.duoforajob.be/nl/onthaal/

© DUOforaJOB

© Cultuurverkenners

© 2-Spraak

Boekstraat schoolstraat
Sinds 1 april is de Boekstraat twee keer per dag een
schoolstraat. Aan beide zijden van de Boekstraat zet
de school dan voor een halfuurtje een nadarhek op
wieltjes tussen de Sint-Jan Vianneystraat en de
Vuurmolenstraat/Jozef Cuyversstraat (van 8u tot
8.30u en van 15.15u tot 15.45u; op woensdag van 8u
tot 8.30u en van 11.45u tot 12.15u). Zo wordt er aan
het begin en het einde van de schooldag voorrang
gegeven aan schoolgaande kinderen en hun ouders/
begeleiders die zich te voet of met de fiets
verplaatsen. Het is een filterhek want auto’s die op
dat moment al in de straat geparkeerd staan krijgen
stapvoets vrije doorgang. Het was de bedoeling om
die activiteit te laten uitvoeren door de ouders, maar

die zijn in de regel op dat moment van de dag niet
vrij en zo nam de school zelf die extra taak op zich.
Waarvoor veel dank.
Met deze ingreep hopen het Antwerpse
stadsbestuur en het districtsbestuur dat de
verkeersveiligheid voor leerlingen en buurtbewoners
er op vooruit zal gaan. “We zijn blij met deze
tweede Wilrijkse schoolstraat”, zei Hans Ides (CD&V Wilrijks districtsschepen voor Jeugd en Lokale
Onderwijszaken) op de openingsdag: “Samen met de
lokale basisscholen besteden we veel aandacht aan
verkeersveiligheid. De schoolstraat vormt daarbij
samen met de fietsroutekaart een belangrijke
maatregel.” (GVA 01/04/2019).

Verkeersveiligheid in heel Wilrijk en vooral rond onze
scholen was een van de aandachtspunten in het
memorandum van Bewegingspunt Wilrijk voor de
gemeentelijke verkiezingen van 2018. We zijn dan
ook blij dat alvast dit punt voor een deel is
gerealiseerd. Toch gaat het maar om een
proefproject dat gedurende negen maanden loopt,
tot 31 december 2019. Daarna wordt het
geëvalueerd. En, ondanks de soepele regeling voor
daar geparkeerde wagens en buurtbewoners, blijken
niet alle automobilisten gediend te zijn met deze
veiligheidsingreep. Zo weten de poortwachters te
vertellen. Koning auto, het kan en moet verkeren in
het verkeer!

AGENDA - Er valt altijd wat te beleven in Wilrijk
Contacten
Dionteater www.dionteater.be/reservaties:
tel. 0468 13 99 95 (woensdag 19.00 - 21.00 uur)
https://www.dionteater.be/

Zondag 18 augustus
Halvedag wandeling te Kruibeke Bazel (OostVlaanderen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Elke maandag om 09.30 en om 20 uur Yoga en om
11.15 uur Stoelyoga
Femma Wilrijk Centrum: Micheline Joos
Tel. 03 827 32 37 of 0474 45 80 34

Femma Wilrijk Centrum: Rita Stevens,
tel. 03 830 00 82

Zondag 1 september
Dagwandeling te Diksmuide (West-Vlaanderen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Elke maandag van 10 tot 11 uur
Ook tijdens de schoolvakanties
Nordic walking
Nachtegalenpark en Den Brandt
Vertrek einde Vijverlaan

Pasar. Wandelclub Gun je de tijd, tel: 03 827 87 08 of
gunjedetijd@hotmail.com
OKRA Trefpunt 55+ Sint-Bavo
https://www.okra.be/trefpunt/wilrijk-sint-bavo
Activiteiten
Zondag 7 juli
Dagwandeling te Bon Secours (Henegouwen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Dinsdag 3 september om 20 uur
Gespreksavond: Wat doet licht met ons lichaam?
Femma Wilrijk Centrum
13, 14 & 20, 21 september om 20.15 uur
Dionteater “Laatste dienst” van Yves Garnier
zondag 15 september
Halvedag wandeling te Overmere (Oost-Vlaanderen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Zondag 21 juli
Halve dag wandeling te Turnhout (Antwerpen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Dinsdag 17 september om 10.30 uur
Bezoek aan de beiaardschool in Mechelen
Femma Wilrijk Centrum

Zondag 4 augustus
Dagwandeling te Gendron (Namen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Vaste activiteiten
Femma Wilrijk Centrum

Elke maandag van 12 tot 13 uur
NIET tijdens de schoolvakanties
Zwemmen
Zwembad Ieperman
Okra Berkenrijs
Bij Okra Berkenrijs is iedereen welkom iedere
woensdag- en zaterdagnamiddag van 14u tot 18u om
te kaarten, sjoelen of petanque (in de zomer).
Een bingonamiddag voor iedereen (lid of geen lid) is
er op 18 sept - 16 okt - 13 nov.
OKRA Trefpunt 55+ Sint Bavo
Elke donderdag 13.00 – 17.00 uur
Gezellig samenzijn
Parochiecentrum, Sint-Camillusstraat 95, Wilrijk

Colofon
Voor info over beweging.net Wilrijk kan je terecht bij Marleen Verbruggen, Schuurveldlaan 45/201, 2610 Wilrijk.
bewegingspuntwilrijk@gmail.com

