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De Kaeck
en verder
Tijdens de Spaanse griep in 1918 in Mill Valley, Californië, USA.
Draag een masker of je vliegt in den bak".

In Corona-tijden
Corona heeft van de ene dag op de andere het leven van de mensen veranderd, hier en
over de hele wereld. Van een ver van mijn bed show in het verre China eind december
werd het, sneller en veel ingrijpender dan ooit gedacht, een dagdagelijkse realiteit en
nachtmerrie. Terugdenkend aan de Spaanse griep van 1918-1919 hadden we beter kunnen
weten. President Trump van de Verenigde Staten mag niet zeggen dat we niet
gewaarschuwd waren. De gevolgen van de pandemie en de quarantaine zijn ver van
duidelijk. Zal dit ons leven en de wijze waarop we omgaan met ons milieu, het snel
veranderende klimaat en de anderen (ook ver van ons) wijzigen?
DE WAARSCHUWINGEN
De Spaanse griep van 1918-1919
De voornaamste waarschuwing komt
uit een wat verder verleden. De
zogenaamde Spaanse Griep van
1918-1919. Die naam kreeg de ziekte
omdat het Spaanse kranten waren
die daarover het eerst berichtten.
Spanje was niet betrokken bij
Wereldoorlog I en zo konden de
kranten daar vrij, zonder militaire
censuur, berichten over een nieuwe
dodelijke ziekte die al snel een
pandemie werd. Een eerste opstoot
begin 1918 en een tweede na het
einde van de oorlog in november
1918 toen de soldaten
gedemobiliseerd werden. Zij brachten
het virus de hele wereld rond.
Minstens een kwart van de

wereldbevolking raakte toen besmet
met naar schatting 50 tot 100 miljoen
doden, vooral onder de
jongvolwassenen. In België stierven
toen haast 300.000 mensen. De
ziekte spaarde niemand, ook niet de
prominenten zoals kardinaal Mercier,
prins Leopold en Stijn Streuvels.
De grieppandemie van 1957-58 en
1960-63
De grieppandemie van 1957-58
begon midden april 1957 in
Hongkong. In juni bereikte ze
Amerika, waar in het najaar veel
tieners stierven. Maar in januarimaart 1958 volgde een tweede golf
en in het begin van 1960 en 1963
waren er door een griepvirus
opnieuw pieken van oversterfte
(meer sterfte dan gemiddeld in
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normale jaren). In 2003 met de
uitbraak van SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome) bleek hoe
gevaarlijk die variant van het
coronavirus is voor mensen.
De waarschuwingen van mensen
met invloed
Mensen als voormalig Microsoftbaas
Bill Gates hebben bij herhaling
verkondigd dat een desastreuze
grieppandemie met zekerheid de
wereld zou treffen als we niet zouden
gewapend zijn met een vaccin en
geneesmiddelen (TED-talk van 2015
‘The next outbreak? We’re not ready').
Zij vroegen om een wereldwijde,
gecoördineerde actie om vaccins en
geneesmiddelen te ontwikkelen.

Het water lonkt in
de zomer
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Pastoor Raf Van Aken overleden
Kort na Janus (alias Adriaan Claessens) is Raf Van Aken overleden. Twee priesters met grote
verdiensten in Wilrijk. Raf overleed op 27 april 2020, drie dagen na zijn vierentachtigste
verjaardag. Op 1 november 2017 heeft hij zijn laatste viering gedaan in Sint-Bavo. Maar hij
wilde daarna wel graag op de hoogte blijven wat er in Wilrijk reilde en zeilde.
Een bezielend en vernieuwende priester
Raf werd geboren op 24 april 1936 als oudste van vijf in
Loenhout in de Noorderkempen. Op 8 juli 1962 werd hij
door Mgr. Daem tot priester gewijd. Hij hoorde bij de
eerste lichting priesters die in het nieuw opgerichte bisdom
Antwerpen gewijd werden. Als pas gewijd priester werd hij
als onderpastoor gezonden naar de Sint-Bavoparochie in
Wilrijk. Hij zou zijn hele leven in Sint-Bavo dienstbaar zijn.
Bij zijn aankomst in Sint-Bavo, op het kantelpunt van het
concilie Vaticanum II, was het al snel duidelijk dat hij
iemand was die mensen kon bezielen. Een jonge kracht die
onmiddellijk de harten veroverde met zijn frisse creatieve
ideeën.
Van Chiro naar Tombe
Als proost van de Chiro kreeg Raf de zorg voor jongeren
toebedeeld. Toen daar gedacht werd aan het oprichten van
een jeugdhuis werd hij er, ondanks de tegenwind, de grote
bezieler van. Hij zag het als dé manier om meer jongeren
te bereiken. Na twee jaar werking in de Chiro-lokalen in de
school werd de werking verder uitgebouwd in de oude
cinema Renova in de Camillusstraat. Jeugdhuis Tombe werd
zo een van zijn grote verwezenlijkingen. Dansavonden ja,
maar ook sport, muziek (jazz) uitstappen en films waarbij
hij zelf de projector bediende. Later deed hij dat ook voor
Jefi, de jeugdfilmclub.
De Goede Herder
De uitvaartdienst op 2 mei stond in het teken van de
Goede Herder. Bij zijn 50 jarig priesterjubileum in 2012
hebben we hem een stok gegeven. Symbool voor zijn
herder zijn. Soms voor, soms achter, maar vooral tussen de
kudde.
Zijn voorgaan was een voorbeeld van een eenvoudige
toegankelijke liturgie. Kort maar krachtig. Samen als
gemeenschap, gevierd en gezongen. Met een korte, klare,
intelligente preek waarin elk woord nauwkeurig afgewogen
was.

Vervolg van pag. 1
Ook de EU vroeg daarvoor in 2017 de aandacht van
de grote farmabedrijven. Die middelen zijn er nu niet
omdat de groten der aarde de waarschuwingen in
de wind hebben geslagen. Trump heeft zelfs
beweerd dat men niet eens wist dat er zoiets
bedreigend kon afkomen. Het schuldige 'Wir haben
es nicht gewusst ' is hier op zijn plaats.

CORONA IS GROOT
Wetenschappers in Groot-Brittannië gaven in 1968
de naam corona aan een nieuwe groep virussen die
toen vooral huis hield onder dieren. De vorm lijkt op
de corona van de zon. Vandaar de naam. Van alle
virussen die het op mensen gemunt hebben, is het
coronavirus het grootste (150 nanometer in
doorsnee). Met een genoom (de genen van een
organisme) drie keer zo groot als HIV en hepatitis.

DE GEVOLGEN
De gevolgen van die schuldige nonchalance kennen
we nog niet allemaal. Vaccin, geneesmiddel en
groepsimmuniteit die het virus kunnen stoppen zijn
er nog niet. Alvast is duidelijk is dat het dagelijkse
leven van de mensen over de hele wereld onderuit is
gehaald. Dat er ook deze keer een forse oversterfte
is. Dat het economische, sociale en emotionele leven
zwaar verstoord is en dat we er nog lang niet uit
zijn. Zoals bij vorige uitbraken van dit soort
gevaarlijke griep dreigt een tweede uitbraak, vooral
als de waarschuwingen van de virologen en
epidemiologen in de wind worden geslagen door
mensen die zichzelf als het middelpunt van de aarde
wanen en geen aandacht hebben voor de gevolgen
voor anderen. Ernstige gevolgen ook voor wie het al
lastig had om rond te komen hier, maar nog meer in
het Zuiden.

CORONA ENGELS
En we hebben met zijn allen alweer een mondje
Engels bij geleerd.
Lockdown, want ons 'quarantaine' uit het Frans was
blijkbaar niet meer up to date.
Social distancing (al was het eerder physical

Visionair en gemeenschapsvormer
Hij was visionair in zijn kijk op het veranderende
kerkgebeuren. Toen er half de jaren tachtig sprake was van
lekengebedsvoorgangers spoorde hij mensen aan om de
opleiding te volgen. Hij zorgde er vooral voor dat dit ook in
praktijk kon gebracht worden.
Maar parochie was voor hem veel meer dan het
kerkgebeuren. Hij was een meester in het roepen en
zenden van mensen. Medewerkers kregen van hem veel
bewegingsruimte, maar de touwtjes hield hij wel in handen.
Zijn handelen was er altijd op gericht om mensen samen
te brengen. Lang voor de stad Antwerpen via “Opsinjoren”
met buurtwerking startte, lanceerde Raf het idee van het
buurtaperitief. Een simpel concept. Op zoveel mogelijk
plekken in de parochie aan mensen vragen om op
hetzelfde moment een tafeltje buiten te zetten en vanuit de
parochie wat aperitief te voorzien. Raf reed dan met zijn
fietske rond en zag dat het goed was.
Reacties bij zijn overlijden
In de reacties bij zijn overlijden vielen de woorden aimabel,
creatief, gedreven, eigengereid en buitengewoon. Buiten
gewoon ook in de manier waarop hij met zijn koersfietske
de Wilrijkse straten onveilig maakte, in zijn t-shirt en leren
jasje, niet direct wat je van een pastoor zou verwachten en
- inderdaad - soms kleurde hij wel eens buiten de lijntjes.
Maar dan denk ik aan zijn grote voorbeeld, Jezus van
Nazareth, die ook regelmatig in aanvaring kwam met de
gevestigde orde en af en toe eens tegen schenen stampte.

Raf, eeuwige kwajongen,
met je hart voor jazz, je hart voor Ierland, je hart voor SintBavo, met je hart voor mensen.
Bedankt voor wat je voor ons betekend hebt.
Raf, het ga je goed.
Luc Beeldens
Namens de Sint-Bavo-parochie

distancing) voor het simpele afstand houden.
Home working al werkten we wel al eerder van thuis
uit.
Flatten the curve over het afvlakken van de boog of
curve van het aantal zieken in de klinieken of het
aantal doden.
Allemaal het gevolg natuurlijk van de contacten van
onze erg verdienstelijke wetenschappers met hun
buitenlandse collega's en de echo's die politici
daaraan gaven. En de Vlaamse minister van
onderwijs wou kennelijk niet onderdoen en kwam af
met preteaching voor afstandsleren. Een pluim
echter voor minister Maggie De Block die kort en
krachtig zei: 'Blijf in uw kot' (als ge u niet goed voelt).

(minder CO2 en minder fijn stof). Je hoorde de stilte.
Vanaf zonsopgang geen geraas van wagens, maar de
zang van vogels. Geen files meer in het spitsuur aan
de Bist. De verkeerslichten konden zelfs op
knipperstand. Je kon haast zonder omkijken de
Heistraat oversteken. Kunnen we niet eens nadenken
over het autoluw maken van het centrum van ons
dorp in plaats van dat oude idee om er nog eens
een dubbel tramspoor door te wurmen? Een vieze
middenvinger voor die kerel die met hels
motorlawaai een wheelie (rijden met het voorwiel van
de grond) maakte in de Doornstraat.

INVESTEREN IN LIEFDE EN
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
WERELD

Een veel te kort DANK U voor al wie ons door deze
coronatijden loodst. Dat is in de eerste plaats het
zorgpersoneel in de klinieken en woonzorgcentra en
de thuisverpleging. We noemen ze nu helden.
Meestal zijn het heldinnen. Al jaren werken ze onder
de druk van het doorgeslagen managementdenken
en de extreme efficiënciebetrachting. Daar hoort een
betere omkadering en verloning bij. Die dank gaat
verder naar de hele medische staf en alle
hulpdiensten en allen die het leven in deze lastige
tijden hebben mogelijk gemaakt, ook de chauffeurs
van De Lijn die bleven rijden met hun haast lege
bussen.

Dat was de Paasboodschap van Inge Vervotte,
voormalig minister en nu hoofd van de zorggroep
Emmaüs. Het mag niet zo zijn dat we na corona
zomaar weer de draad opnemen van voorheen.
Zonder aandacht voor onze voetafdruk op de wereld
waarbij we de levensruimte van andere levende
wezens inpalmen tot hun ziekten ons bereiken. De
klimaatproblematiek is een nog grotere uitdaging
dan corona. Meer nadruk op solidariteit hier en met
het Zuiden, waar corona een veel grotere menselijke
en sociale ravage aanricht. Klemtoon op
duurzaamheid en korte keten met producten van
eigen bodem. Meer aandacht en zorg voor de
ouderen, die voor de welvaart van vandaag hebben
gezorgd. En toch gingen er stemmen op in Zweden
maar ook hier en elders om die door corona sterk
bedreigde groep dan maar op te offeren om zo de
economie niet te moeten platleggen. Maar mensen
houden niet van veranderingen en willen zo snel als
mogelijk weer het vroegere normaal opzoeken.
Terugkeer naar het vroegere normaal én
verandering verzoenen dat wordt dé uitdaging.

DANK U

Hou het voorzichtig, want dit virus is niet meteen
weer weg. Volg de instructies van de virologen en
epidemiologen en we zien u dan graag terug op een
van onze volgende activiteiten.

WILRIJK IN CORONATIJDEN
Mensen op wandel zegden al eens dag, zomaar
tussen onbekenden. De lucht was veel zuiverder

Corona-redacteur
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Het water wenkt in de zomer
We mogen weer een beetje uit ons kot, maar de kans is groot dat velen van ons deze zomervakantie in eigen regio zullen
doorbrengen. Een kans voor zacht toerisme in eigen streek. Je vindt hieronder een aantal uitstappen naar Schelde en Rupel
te voet of per fiets met of zonder veerboot.
SCHELDELAND JOUW VAKANTIELAND
Het rijk geschakeerde Scheldeland biedt veel
mogelijkheden voor toerisme hier. In coronatijden
moeten we daarbij rekening houden met de
beschikbaarheid van de veren over het water (minder
passagiers en mondmaskers dragen). Bij drukte zullen
de veren (niet de Waterbus) mogelijk frequenter
overvaren. Een overzicht vind je op de website van de
Vrienden van de Vlaamse Veren www.vvveren.be.

MET DE WATERBUS NAAR FORT LIEFKENSHOEK
De Waterbus brengt je in een uurtje van Hemiksem
met enkele tussenstops naar Fort Liefkenshoek in het
Noorden (https://www.dewaterbus.be). Een rustige,
ontspannen vaart waarbij de potpolder van Bazel en
Kruibeke, de Hobokense Polder, de stad en het
havengebied aan jou voorbij glijden. Na een bezoek
aan Liefkenshoek kan je ook naar Lillo aan de
overkant van de Schelde varen.

Het Fort Liefkenshoek is een militair bouwwerk uit
eind 16e eeuw ter bescherming van de stad en de
haven van Antwerpen tegen de oprukkende Spaanse
troepen. Twee eeuwen lang was het in handen van de
Hollanders. De oudste gebouwen die je er nu kan
zien dateren uit de Napoleontische periode (18101811). Nu is het fascinerende gebouw een gratis
bezoekers- en belevingscentrum dat in het teken staat
van de eeuwenlange strijd van de mens tegen het
water. Je kan er je boterham opeten of tegen
schappelijke prijzen wat eten en drinken in de
Taverne. www.fortliefkenshoek.be.

ZONDER OVERZET
Maar er zijn ook tal van mogelijkheden aan deze kant
van Schelde en Rupel.

Het fort is gesloten op maandag en dinsdag (behalve
op feestdagen).

MET HET VEER NAAR BAZEL EN DE
WATERVALLEN VAN KRUIBEKE
Met het gewone veer kan je gratis de Schelde
oversteken richting Bazel. Aan de overkant kan je
ofwel rechtdoor richting Bazel of rechts afslaan naar
de watervallen van Kruibeke. Te voet of met de fiets.

't Geleeg - Steenbakkerijmuseum van de
Rupelstreek in Noeveren (Boom-Schelle)
www.hetgeleeg.be
Noeveren 196, 2850 Boom.

Bazel
Bazel is een oude oversteekplaats op de Schelde
tussen Vlaanderen, leendomein van de Franse koning,
en Hemiksem onder de hertogen van Brabant en dus
onderdeel van het Heilig-Roomse Rijk. En je ziet ook
vandaag nog in Bazel dat dit een belangrijke plek
was: een grote kerk met vieringtoren in het midden
van de kerk, enkele statige herenhuizen en het
voormalig kasteel van de Gentse familie Vilain XIIII.
Het dorp heeft enkele eet- en drinkgelegenheden.
De Interescautsite in Schelle aan de
samenvloeiing van Rupel en Schelde (den
Escaut in de volksmond).
Interescautlaan 100, 2627 Schelle

Kasteel Vilain XIIII in Bazel. Nu cultureel centrum..

In tegenstelling tot de andere Vlaamse veren is die
vaart niet gratis. Tarieven Van Hemiksem naar
Liefkenshoek retour: gratis voor kinderen tot 5 jaar,
standaard tarief: 10 eur en 8 eur voor jongeren van 6
tot 24 jaar en 65+. Voor de overtocht van
Liefkenshoek naar Lillo betaal je 1 eur extra.

Fort Liefkenshoek.

De Watervallen van Kruibeke
Je kan vanaf de veerboot meteen rechts nemen en
langs de Scheldeboorden stappen of trappen naar de
watervallen van Kruibeke (volg fietsknooppunt 54 tot
aan de watervallen en verder 53). Die watervallen zijn
een overstort van de Schelde bij hoogtij. Wil je dat
water de polder zien instromen moet je rekening
houden met de getijden. Zie daarvoor op het web
onder: getijdetabellen.
Een beetje verder kan je weer de Schelde oversteken
naar punt 42 bij de Titankraan van de voormalige
scheepswerven. Via Fort VIII en Fort VII (rij door de
parkbegraafplaats Schoonselhof) raak je weer in
Wilrijk.

De Sint-Bernardusabdij in Hemiksem met
zijn twee musea.
www.gilliottegelmuseum.be
www.hemiksem.be/vrije-tijd/heemmuseumheymissen
Nijverheidsstraat, Hemiksem

De site van de voormalige Cockerill
scheepswerf met de Titan-kraan, de
Hobokense Polders en Petroleum Zuid.
Boombekelaan, Hoboken.
En verder te voet of per fiets langs de
schilderachtige en hobbelige
Scheldedijkwegel naar de Scheldeboorden.
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Agenda
Een agenda onder voorbehoud vanwege de
coronamaatregelen. Neem vooraf contact met de
verantwoordelijke. Het Dionteater heeft om dezelfde
reden nog geen nieuwe voorstellingen
geprogrammeerd.
CONTACTEN
Femma Wilrijk Centrum: Rita Stevens
Tel. 03 830 00 82
OKRA Trefpunt 55+ Sint-Bavo Wilrijk
https://www.okra.be/trefpunt/wilrijk-sint-bavo
Georges Caulier, 0475 43 19 57
Pasar. Wandelclub Gun je de tijd, 03 827 87 08
Mailadres: gunjedetijd@hotmail.com
ACTIVITEITEN
Zondag 5 juli
Dagwandeling te Mesch – EIJSDEN-MARGRATEN (NL
Limburg)
Wandelclub “Gun je de Tijd”
Zondag 19 juli
½ Dagwandeling te HERENTALS (Snepkensvijver)
Wandelclub “Gun je de Tijd”
Zondag 2 augustus
Dagwandeling te Petergensfeld-RAEREN (Luik)
Wandelclub “Gun je de Tijd”
Zondag 16 augustus
½ Dagwandeling te HOEILAART (Zoniënwoud)
(Vlaams-Brabant)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Zondag 6 september
Dagwandeling te IEPER (West-Vlaanderen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Zaterdag 10 oktober om 9.30 uur
Geleide wandeling in de Wijk Park
Femma Wilrijk Centrum

Dinsdag 8 september om 9.30 uur
Geleid bezoek Groen Kwartier
Femma Wilrijk Centrum

VASTE ACTIVITEITEN

Dinsdag 15 september
Dagreis
OKRA trefpunt 55+ SINT BAVO
Donderdag 17 september om 14 uur
Geleid bezoek aan het trammuseum
Femma Wilrijk Centrum
Woensdag 23 september om 19.30 uur
1ste sessie naaicursus
Femma Wilrijk Centrum
Donderdag 24 september
Bezoek aan de kruidentuin Cook and Herb
Femma Wilrijk Centrum

FEMMA WILRIJK CENTRUM
Elke maandag om 09.30 en om 20 uur Yoga en om
11.15 uur Stoelyoga.
Elke vrijdag om 10 uur Stoelyoga (NIET tijdens de
korte schoolvakanties).
In normale tijden is er geen yoga tijdens de
zomervakantie. Maar nu misschien toch. Deelnemers
krijgen daarover info. Femma Wilrijk Centrum:
Micheline Joos tel. 03 827 32 37 of 0474 45 80 34.
Elke maandag van 10 tot 11 uur (OOK tijdens de
schoolvakanties)
Nordic walking
Elke maandag van 12 tot 13 uur (NIET tijdens de
schoolvakanties)
Zwemmen

Zondag 4 oktober
Dagwandeling te Everbeek-BRAKEL (Oost-Vlaanderen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

OKRA TREFPUNT 55+ SINT BAVO
Elke maandag om 13u
Fietsen onder corona maatregelen (van begin april
tot einde september)

Dinsdag 6 oktober om 20 uur
Lachyoga
Femma Wilrijk Centrum

Lijndansen onder corona maatregelen
Maar nog geen vaste dag bekend

Woensdag 7 oktober om 19.30 uur
2de sessie naaicursus
Femma Wilrijk Centrum

Elke donderdag om 13u
Gezellige samenzijn met hobby, kaarten, bingo,
rummikub, praten
Elke vrijdag om 13.30u
Petanque: op terreinen KWB

De Olympische Spelen van 1920,
ook in Wilrijk
Het is in deze coronatijd bijna onopgemerkt aan ons voorbijgegaan maar op 20 april was het honderd jaar
geleden dat de Olympische Spelen in Antwerpen begonnen. Een deel van die spelen van 100 jaar geleden liep
over Wilrijkse bodem (fietsen en lopen).
Antwerpen mag de eerste spelen na WO I onder
de nieuwe vlag inrichten
De Olympische Spelen van 1920 waren de eerste na
het einde van Wereldoorlog I. De stad had zich eerder
kandidaat gesteld voor de spelen van 1916, maar die
konden tijdens de oorlog niet plaats vinden. En na de
oorlog vielen de kandidaten Berlijn en Boedapest als
verliezers van de oorlog af. De Olympische vlag met
de vijf gekleurde ringen werd door het Internationaal
Olympisch Comité ingevoerd in 1914, maar werd pas
voor eerste maal gehesen tijdens de spelen in
Antwerpen.
Vijf maanden Olympische Spelen in 1920
De jongste decennia wordt dit grootste mondiaal
sportevenement samengebald in twee weken. In 1920
werden de diverse wedstrijden gespreid over maar
liefst vijf maanden en ze hadden voornamelijk in het
Beerschotstadion plaats.
Een handvol toeschouwers op de Wilrijkse
velodroom
Sinds 1914 stond in de wijk Elsdonk de velodroom
Garden City met 14.000 plaatsen en een cementen
piste van 400m lang en 10m breed. Een ideale locatie
om in augustus de olympische wielerbaanwedstrijden
te laten betwisten te meer omdat alle voorzieningen
al voorhanden waren door de wereldkampioenschappen die een maand vroeger in de velodroom
werden betwist.

En die eerdere kampioenschappen - in een vol huishebben een stok in de wielen gestoken bij de
olympische wedstrijden. De wielerliefhebbers liepen
niet meer warm voor de olympische amateurs na de
spannende wedstrijden voor beroepsrenners enkele
weken voordien. Rond de wielerbaan telde men
meestal niet meer dan 500 toeschouwers die een duur
ticket van 4 frank dienden te betalen (een groot
brood kostte 4 centiemen in 1920).
Ook de Belgische resultaten bleven beneden de
verwachtingen. Ons (toen al) toonaangevend
wielerland behaalde met Henry Georges slechts één
gouden medaille bij de 50km baankoers.

Al in 1925 moest de Garden City voor woningbouw
wijken. Enkel de Garden Citylaan herinnert nog aan
deze wielerbaan.
De marathon over Wilrijk naar Kontich en terug
De marathon, het slot (en nog altijd) van de
olympische atletiekdisciplines, vertrok en arriveerde in
het Beerschotstadion. De eerste kilometers werden
afgelegd langs de Boomsesteenweg. Ter hoogte van
de Hoevelei werd naar het centrum van Aartselaar
afgebogen om via Reet, Rumst en Waarloos naar
Kontich te lopen. De kapel van de Reepkenslei was
het keerpunt en vandaar werd het parcours in
omgekeerde richting afgelegd.
De wedstrijd van 42,75 km. werd gelopen onder koele
omstandigheden met de Vosberg in Rumst en de
Hollebeekstraat in Reet als kuitenbijters. Van de 48
gestarte marathonlopers, haalden er 35 de finish. De
wedstrijd werd gewonnen door de Fin Hannes
Kolehmainen. Onze landgenoot August Broos viel net
buiten het podium met een vierde plaats.
Gilbert Van Nuffel
Kring voor Heemkunde Wilrica vzw.

Op de linkse foto de start van de 50km baankoers op de Wilrijkse velodroom. Op
de rechtse foto de felicitaties door generaal Cabra, militair bevelhebber van
Antwerpen, aan de Belgische overwinnaar Henry Georges.

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

