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Leven in tijden van Corona
Met de komst van Covid-19 kwam er
abrupt een tijdelijk einde aan ons zo
geliefde verenigingsleven.

Intussen wordt er uiteraard druk
getelefoneerd, gemaild, en vooral
leerde zowat iedereen via internet
bellen met beeld.

In deze ‘Bruisend Berchem’ dus geen
activiteiten, wel foto’s van het district
Berchem in deze tijden.

Warme groeten
Edwin De Cleyn
Voorzitter beweging.net Berchem

Optredens aan blokken
van sociale woningen
Hierbij enkele foto’s bij wijze van voorbeeld: op 16 mei trad Didier
Lambert op, met als podium het private binnenplein van het
appartementsgebouw aan de Spoorwegstraat.
Hij zong er werkelijk zowat alle types muziek. Van country tot
operettes, slagers en frans chanson… Een bijzonder geslaagd optreden.
Een samenwerking van Posthof, de Ideale Woning en het district
Berchem.

Gelet op de maatregelen die op dat moment van kracht waren een erg
beperkt optreden. De optredens zijn steeds niet op openbaar domein,
en er wordt geen reclame voor gemaakt. Enkel de bewoners mogen
het op voorhand weten.

Foto: Eric Wyns
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Retronautis
Uitzonderlijk vestigen we jullie aandacht eens op een
knappe app. “Verdwaal in historisch Antwerpen” is hun
slogan.

De app Retronautis is een digitale stadsgids waarmee u
terug duikt in het Antwerpen van weleer. De app geeft
met korte teksten, illustraties en foto’s uitleg over
historische plekken in Antwerpen.U navigeert door 3
verschillende kaarten: een hedendaagse kaart, de
Scheepers kaart uit 1880 en de Virgilius Bononiensis
kaart uit 1565. Ze doen u wegdromen én verdwalen in
het oude Antwerpen.

Dankzij Apps From Antwerp ging er voor ontwerper
Tarak Labiad een droom in vervulling: “Ik heb
handelsingenieur gestudeerd aan de Universiteit

Antwerpen en heb een passie voor de geschiedenis van
deze stad." "Mijn grootvader vertelde me vroeger vaak
over het oude Antwerpen en over al die prachtige
stadspaleizen die men had afgebroken. Hij leerde me zo
de wijze les dat verandering niet altijd verbetering
betekent. Ik droomde ervan om het oude Antwerpen
terug tot leven te wekken. Dankzij het winnen van de
wedstrijd Apps From Antwerp is dat nu gelukt.”

Je kan de app Retronautis downloaden via de apple
app store of via goole play store. Hij is gratis.

Hierbij als illustratie het logo van de app, een beeld van
de Middelheimlaan uit 1890 en de dode paarden van het
Frans van Hombeeckplein uit 1914. Allemaal te vinden in
de app.

Districtsraad in
Coronatijden ...
Hoe kom je met 25 raadsleden samen als je
niet bij elkaar mag komen? Digitaal uiteraard!
Een beeld uit de raad van mei.

Optredens aan servicelats en woonzorgcentra
Ook hier, gelet op de maatregelen die op dat moment van kracht waren, steeds erg beperkte
optredens. Het mocht niet op openbaar domein, en er mocht geen reclame voor worden gemaakt.
Enkel de bewoners en medewerkers mochten het op voorhand weten.

Het district Berchem trok geld uit voor deze optredens, aan alle woonzorgcentra en serviceflats die
deelnemen aan het Berchems woonzorg overleg.

Hierbij foto’s van Little Dixie optreden in april aan wzc Nottebohm, en foto’s van het optreden aan Ten
Gaarde.
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AGENDA Er valt altijd iets te beleven in BERCHEM

Op woensdagen 3, 10, 17 en 24 juni trekken we er op uit met onze stokken.
We komen, met de fiets, samen aan het parochiecentrum om 19.45u. We rijden
dan naar een park in de buurt. Met of zonder stokken, je bent van harte
welkom.

Info bij Ria Anthonissen: 03 321 74 00.

Wie het graag wat rustiger aan doet verwachten we om 19u op de hoek van
de Apollostraat en Lode Van Berckenlaan aan bakkerij Alexandra.
Info bij Chris Dilles 03 230 10 49.

Ook tijdens de maanden juli en augustus stappen we de woensdagen op
dezelfde manier verder

In de 19de eeuw werden onze streken herhaalde malen door cholera
geteisterd. In 1866 woedde de ziekte bijzonder hevig. De epidemie maakte
meer slachtoffers dan voordien of daarna.

In 1968 wapperde de zwarte vlag in top van scheepsmasten

154 jaar geleden woedde cholera in Berchem

In mei 1866 brak op het Bremerschip “Agnes” de
ziekte uit onder landsverhuizers. De zieken werden te
Antwerpen aan wal gebracht waarna het schip verder
zeilde. Bij Kallo was het verplicht opnieuw voor anker
te gaan; nieuwe ziektegevallen hadden zich
voorgedaan, bemanningsleden bleken eveneens
aangetast.

De regering stelde fort Liefkenshoek ter beschikking
als ziekteverblijf. Onder de eersten die toesnelden, om
hulp te verlenen waren Constance Teichmann en de
pastoor van het St. Elisabethgasthuis van Antwerpen.
Begin juni kwamen de eerste choleragevallen voor
binnen de muren van Antwerpen. De ziekte nam snel
uitbreiding. Zelfs het kindergasthuis aan de Meistraat
diende ontruimd te worden om cholerapatiënten, tot
400 toe, te kunnen herbergen. In juli bereikte de
epidemie een hoogtepunt met 490 sterfgevallen in
één week tijd. De ziekte nam uitbreiding tot buiten
Antwerpen. Berchem bleef evenmin gespaard.

In Berchem deden de eerste gevallen zich voor onder
de werklieden die aan de nieuwe vestiginggordel rond
Antwerpen werkzaam waren. Het bouwen van die
vestinggordel was voor die tijd een gigantisch werk:
hoeven en huizen dienden geslecht, kazernes,
kazematten en poorten opgetrokken, vestinggrachten
gegraven en wallen ontworpen.
Vermits er toen in hoofdzaak beroep werd gedaan op
“Spierkracht” was er een legertje van 12000 arbeiders
werkzaam, d.i. 6000 militairen en evenveel burgers.
Tijdens de zomermaanden werd er gewerkt van 5 u.
tot 19 u. Vele werklieden verkeerden dan ook in de
onmogelijkheid om alle dagen huiswaarts te keren, zij
huisden te Berchem in barakken.
Warm weder en een ophoping van mensen, die het
daarenboven met de hygiëne niet zo nauw namen,
waren factoren om van de barakken broeinesten voor
cholera te maken.
Een kapelaan van St. Willibrordus, Theodoor Solvijns,
trotseerde het besmettingsgevaar en spande zich in
voor de verzorging van de zieken. Hij deelde uit eigen
voorraad voedsel en drank uit, hoorde biecht en stond
stervenden bij. Soms bleef hij dagen en nachten
onafgebroken in touw.
Als Monseigneur overleed Th. Solvijns in 1910 te
Berchem. Wegens zijn grote verdiensten werd op 18/
11/1909 door de gemeenteraad beslist een straat naar
hem te noemen.

Confrerie O.L.Vrouw van Turkeyen
Zeer snel verspreidde de epidemie zich in de rest van
de gemeente Berchem.
Overal waar de cholera woedde zocht de bevolking
toevlucht in het geloof. In navolging van de Sinjoren
trokken die van Berchem naar een bepaald
Mariabeeld om daar in gemeenschappelijk gebed haar
bescherming en vrijwaring van de ziekte af te
smeken.
Op de hoek van de Boomgaardstraat en de Lange St.
Jakobstraat (de huidige Generaal Drubbelstraat) stond
een afspanning “Kleyn Turkeyen” geheten. Aan één
van de bomen, die de aloude afspanning omzoomden,
werd een Mariabeeld geplaatst toegewijd aan O.L.
Vrouw van Barmhartigheid. Het beeldje, in een glazen
kastje geplaatst als bescherming tegen stof en regen,
was één van die typische uitingen van zuivere
volksverering. Onder dit beeldje kwamen de buren en
bedevaarders uit de omtrek samen.
Wanneer de buurschap een genootschap stichtte
kreeg die de naam van “Confrerie van O.L. Vrouw van
Turkeyen”. De leden van de confrerie betaalden een
bijdrage van 10 centiem per week en gingen de
gelofte aan jaarlijks een bedevaart te doen naar O.L.
Vrouw van Scherpenheuvel.

Kapel uit dankbaarheid
In de loop van augustus 1866 bleek de cholera over
het hoogtepunt heen. Het duurde echter tot 20
december 1866 vooraleer de ziekte volledig uitgewoed
was.
Uit dankbaarheid bouwde de confrérie een stenen
kapel, die in 1892 door de pastoor van de parochie St.
Willibrordus, de E.H. Theofiel Rocourt, werd ingewijd.
Het O.L.V. beeldje werd uit de boom gehaald en
boven de ingang van de kapel geplaatst.
Deze kleine, netjes onderhouden kapel, is te vinden
vooraan in de Generaal Drubbelstraat. Alhoewel thans
weerszijden ingebouwd heeft ze haar landelijk uitzicht
behouden. Naast de ingang is er een arduinen plaat
met inschrift: “Langs deze weg zet geen voet of zeg
Maria Weesgegroet”.
Het oude beeldje van O.L. Vrouw van Barmhartigheid,
dat oorspronkelijk aan een boom van “Kleyn Turkeyen”
was vastgehecht, prijkt nog steeds in een
boogvormige nis in de gevel, boven de ingang van de
kapel.
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NOODFONDS

voor Covid 19-acties

WERELDWIJD

Ook in Afrika, Azië en Latijns-Amerika slaat het coronavirus toe.
De partnerorganisaties van WSM, het vroegere
Wereldsolidariteit, zetten concrete acties op voor de vele
mensen die door corona bedreigd worden.

Een tekort aan zorginfrastructuur en medisch materiaal, een gebrek aan
voedsel en drinkwater en een ontoereikende sociale bescherming maken
het in veel landen moeilijk om de crisis te bedwingen.

In de landen proberen de partners van WSM concrete acties te
ondernemen om de bevolking te ondersteunen. ‘Met mobiele klinieken
geven gezondheidsmutualiteiten in Burkina Faso, Benin en Mali
preventieadvies’, vertelt André Kiekens van WSM. ‘Ze verdelen zeep en
mondmaskers en richten de eigen gezondheidscentra zo goed mogelijk in
om extra patiënten op te vangen. Bij lokale overheden dringen ze aan op
duidelijke richtlijnen voor de bevolking. In Bangladesh ontwikkelde
gezondheidsorganisatie GK een betaalbare coronabloedtest. De GK-
gezondheidswerkers werken hard om zo veel mogelijk mensen te

sensibiliseren en verdelen voedselpakketten aan wie op straat komt te
staan. In de Dominicaanse Republiek zetten de organisaties MOSCTHA en
FEI een preventiecampagne op voor Haïtiaanse migranten, ze voorzien
zorgen voor besmette personen en verdelen voedsel. In Guatemala doet
partner MOJOCA hetzelfde voor straatjongeren. En in Nepal bereikten
vakbonden een akkoord met de overheid rond steunmaatregelen voor
werknemers.’

‘Omdat solidariteit verder reikt dan de eigen landsgrenzen, kunnen onze
partners voor de financiering van hun acties rekenen op het speciale
noodfonds van WSM’, geeft André Kiekens nog mee. ‘En uiteraard zijn alle
giften nog altijd welkom. Alleen samen kunnen we een crisis van deze
omvang aanpakken.’

Giften zijn welkom op

rekeningnummer

BE41 8900 1404 3510,

met de mededeling

"Wereldwijd tegen corona"

Alle info over de acties van de WSM-partners:

www.wsm.be/nl/coronanews

Colofon
Voor info over beweging.net Berchem kan je terecht bij:
Edwin De Cleyn, Wapenstilstandlaan 12 bus 7, 2600 Berchem, edwindecleyn@hotmail.com - 0479 43 00 16
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