Je hebt gekozen voor de audiowandeling. In de brochure staat wanneer je aan een luisterpunt bent.
De muziek tussen de fragmenten duiden aan dat je naar het volgende luisterpunt kan. Pauzeer dan
de muziek en wandel verder. Druk opnieuw op play als je aan het volgende luisterpunt bent.

LUISTERPUNT 3
Je keert op je stappen terug en volgt de Maricollendreef
verder naar beneden.
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Maricollendreef

Je wandelt verder langs de Maricollendreef. Georges die
wandelde hier niet. Hij had een andere manier om zich te
verplaatsen. Hoe? Dat ontdekt je aan dit vierde luisterpunt.

Startpunt (Oud Sint-Agatha-Berchem)

Laat De kroon achter je en steek de Groot-Bijgaardenstraat over (richting parking). Kijk als je daar staat naar
de rij huizen rechts van jou. Je staat nu op het voormalige gemeenteplein van Sint-Agatha-Berchem. Aan de
rechterkant van waar nu het cultureel centrum Archipel
19 is, vond je vroeger ‘Café Viool’. Hier kwamen mensen
tijdens de kermis dansen. Op de foto zie je hoe het café
er destijds uitzag.

LUISTERPUNT 4
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Maricollendreef naar broekstraat
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J. Mertensstraat

De familie van Georges waren bloemenkwekers die hier
gevestigd waren. Je neemt de Broekweg tussen de woonzorgcentra naar de J. Mertensstraat. Om daar te komen,
wandel je eerst ook door de Bloemkwekersstraat. (Geschiedenis ligt vaak voor het rapen in straatnamen.)
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Eindpunt

Bovenaan de J. Mertensstraat sla je rechts de Kerkstraat
in en wandel je richting De kroon. Daar wordt vandaag
gevierd, maar vroeger ging het er hier ook al stevig aan
toe! Op de foto’s zie je café Quasimodo en daar ging onze
gids Georges al eens graag een stapje in de wereld zetten!

Je gaat verder richting het Wilderbos langs de Groendreef . Hier stonden allemaal boerderijen, sommige
staan er nog.
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Als je je omdraait zie je de tuin van de oude pastorij. Op
het heuveltje waar nu een haag groeit zaten vroeger allemaal gaten. Die gaten kan je ook zien op de oude foto
hieronder.
LUISTERPUNT 1

Wilderbos (Keuningsboske)

Je stapt naar boven, op de Groendreef tot je aan de
rechterkant een speeltuin ziet. Daar sla je het Wilderbos in. Volg hier het padje dat naar beneden gaat.
LUISTERPUNT 2
LUISTERPUNT 2
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Europadorp

Je laat het voormalige zwembad achter en wandelt het
Wilderbos uit (zonder naar beneden te gaan, je houdt
links aan en wandelt rechtdoor) de weg slingert een
beetje en brengt je tot op de Maricollendreef. Hier sla
je rechts af naar beneden. Je wandelt verder tot je, vlak
voor de bushalte ‘Maricollen’, links de Europadorpstraat
inslaat.

Langs de Maricollendreef zie je allemaal huisjes in een
gelijkaardige stijl. Op het schilderij zie je een groot veld,
daar staan nu “De Huizekes Van Vanderlick”
LUISTERPUNT 4
LUISTERPUNT 5
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Kasseien

Je wandelt naar boven en langs de
kerk zie je dat de kasseien in een
stervormige figuur liggen. Dat was
het allerlaatste werk van de laatste
kasseier van Sint-Agatha-Berchem.
Hier zie je een foto van kasseier Baptist op zijn laatste werkdag aan het
einde van de jaren tachtig.

Daarmee ben je aan het einde gekomen van deze tocht.
Op de plek waar vroeger café Quasimodo stond, vind je nu
Dkantine, spring gerust binnen om iets te drinken!

Broekstraat x broekweg
(Nonkel Pieje)

Je steekt de Groot-Bijgaardenstraat over en wandelt
rechtdoor. De Maricollendreef gaat over in de Broekstraat.
En die zag er vroeger helemaal anders uit!
Tegenover de rij huisjes van de Broekstraat zie je een
prachtige oude wilg en de boerderij van Pieje Konijn! De
legendarische nonkel van onze wandelgids Georges.
LUISTERPUNT 6
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LUISTERPUNT 7

De audio-file vind je hier terug:
https://soundcloud.com/gcdekroon/
wandelen-met-georges
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Wandelen door
Sint-Agatha-Berchem
én de tijd
Georges Bogaert is vandaag onze gids. Als voorzitter van
de Berchemse wandelclub en lid van de heemkundige
kring kent hij de gemeente als zijn broekzak. Vandaag
neemt hij ons op sleeptouw!

De audio vind je hier: https://soundcloud.com/gcdekroon/wandelen-met-georges
GC De kroon • St.-Agatha-Berchem, JB. Vandendrieschstraat 19 • 1082 Brussel
www.gcdekroon.be • dekroon@vgc.be • 02/482 00 10 • RPR Brussel • 0448.071.704
• v.u. Christina Brunnenkamp

Met dank aan de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Achtenberg en Georges Bogaert in het bijzonder.

