
Het trouwkleed 
van Edithe Crauwels
“Julien en ik trouwden vijftig jaar 

geleden, op 4 mei 1968. Mijn trouw-

kleed heb ik nog steeds, samen met 

de bijhorende mantel en het hoedje. 

Ook mijn schoenen en zelfs mijn 

trouwboeket heb ik altijd bewaard.”

“Ik wilde graag een kort kanten 

kleedje, dat was mode in de jaren van 

de fl owerpower. Maar thuis vonden ze 

dat ik een degelijk kleed moest kiezen, 

dat ik later nog zou kunnen dragen. 

Na mijn trouw deed het alleen nog 

dienst in een schooltoneel van mijn 

zoon die onderwijzer is. (lacht)”

“Mijn trouwkleed is geïnspireerd op 

de look van Twiggy, een Brits model 

dat toen heel populair was. Het is 

gemaakt door de Hobokense naai-

ster Hilda Tas. Het was haar laatste 

kleed. Nadien is ze beginnen werken 

als patroonontwerpster. Ik ken Hilda 

nog steeds.”

“We trouwden in het gemeentehuis 

van Hoboken en daarna was er een 

diner voor de familie. Wij wilden 

eigenlijk ook een receptie voor 

vrienden en vriendinnen, maar daar 

waren onze ouders het niet mee 

eens. Toch heb ik echt genoten van 

onze trouwdag.”

De klok van Karel Van Wassenhove
“Toen ik politieagent was in Wilrijk, 

gebruikten we deze houten klok 

tijdens de nachtdiensten. We zetten 

de klok om 2 uur en om 4 uur, dan 

wisselde onze opdracht.”

“De nachten waren meestal kalm. 

Natuurlijk vielen we tijdens de latere 

uren weleens in slaap. En daarom 

hadden we deze wekker. Die maakte 

een hels kabaal, ook al stond hij in 

een ijzeren kast. Na een tijd kwamen 

de buren vragen waar dat wekkerge-

luid ’s nachts toch vandaan kwam. 

Ik heb dan maar een elektrische 

wekker gekocht.”

Erfgoeddag 
in Hoboken

“Ik werkte heel graag als agent, we 

gingen toen heel kameraadschap-

pelijk met elkaar om. Op een nacht 

in augustus was het enorm warm 

en sprongen we in onze blote in de 

vijver van het park. Natuurlijk kre-

gen we net dan een oproep voor een 

ongeval. Met druipend haar kwamen 

we ter plaatse, die mensen keken 

raar op.”

De loten van Heemkundige 
Kring ‘Hobuechen 1135’
“Onze Heemkundige Kring bezit drie 

loten”, vertel secretaris Rita Pae-

nen-Spies. “Voor 1910 was er geen al-

gemene dienstplicht en bij lottrekking 

werd bepaald welke jongemannen in 

het leger moesten dienen.”

“Met de veldwachter en de harmonie 

vertrok de stoet jongemannen van-

uit Hoboken naar de lottrekking in 

Berchem. Er gingen ook duiven mee, 

die vlogen na de lottrekking meteen 

naar huis met het goede of slechte 

nieuws. Vooraf werd één centraal 

cijfer bepaald. Had men bijvoorbeeld 

honderd soldaten nodig, dan moesten 

de honderd mannen die een lager 

cijfer trokken naar het leger.”

“Wie was ingeloot, mocht ook een 

vervanger naar de kazerne sturen. 

Rijkere families gaven daar vaak veel 

geld voor om te vermijden dat hun 

zoon naar het leger moest. 

De legerdienst duurde toen immers 

drie jaar.”

Deze objecten en nog heel wat andere 

spullen van gewone Hobokenaars 

kan u zelf komen bekijken tijdens de 

Erfgoeddag in kasteel Sorghvliedt.

Kasteel Sorghvliedt

Marnefl aan 3, Hoboken

www.hoboken.be

gratis

zo 22/4 van 10 tot 18 uur
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Erfgoed met een bijzonder verhaal

Denkt u bij ‘erfgoed’ meteen 

aan kunstwerken 

of oude gebouwen? 

Dan toont deze expo 

naar aanleiding van Erfgoeddag 

u een ander plaatje. 

Hier ziet u objecten 

met een bijzonder verhaal, 

zoals u er misschien zelf ook 

op zolder of in de woonkamer 

hebt staan. 

Deze Hobokenaars 

laten u al even voorproeven.
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Hulp bij uw 
belastingaangifte
Ambtenaren van de federale over-

heidsdienst Financiën helpen u bij 

het invullen van uw belastingbrief.

Uw belastingen aangeven is niet 

altijd gemakkelijk. Deze deskundigen 

vullen mee uw aangifte in, registre-

ren alles en bezorgen u meteen een 

bewijs.

Breng volgende documenten mee:

• uw identiteitskaart,

• bewijzen van uw inkomsten uit 

loon, werkloosheid, pensioen of 

arbeidsongeval,

• aftrekposten zoals pensioensparen, 

levensverzekering, kinderopvang, 

beveiliging woning, dienstenche-

ques, energiebesparende uitgaven 

en uw schuldsaldoverzekering.

Als u de aangifte voor iemand anders 

doet, moet u een volmacht en de 

identiteitskaart van de volmachtge-

ver meebrengen.

Dienstencentrum Portugesehof

Portugesestraat 1

gratis

do 17, vr 18 en di 22/5 

van 9 tot 12 uur en 13 tot 15 uur

Tentoonstelling 
over trends in de 
jaren 30
Wat waren de trends voor dames in 

de jaren dertig? Met welke jurken, 

hoeden en accessoires liepen ze in 

die tijd rond? Heemkundige Kring 

‘Hobeuchen 1135’ zocht het uit aan 

de hand van weekbladen uit die 

tijd. Wat ze ontdekten, ziet u tijdens 

de Erfgoeddag in een expo.

In de ingebonden weekbladen ‘De 

Stad’ en ‘ABC’ staan prachtige jur-

ken, hoeden en accessoires. U krijgt 

bovendien foto’s uit de oude doos te 

zien die illustreren wat er leefde in de 

jaren dertig. De wereldtentoonstel-

ling in Antwerpen, het verschijnen 

van Betty Boop, de crash van Wall 

Street, de overstroming in Hoboken 

en de 'rode burcht', … Veel van deze 

oude foto’s zijn nog niet gepubli-

ceerd. Vrouwelijke bezoekers krijgen 

korting op hun drankje.

Kasteel Broydenborg

Broydenborglaan 2

gratis 

zo 22/4 van 10 tot 17 uur

Supporter mee 
voor de marathon-
lopers
De marathon van Antwerpen is niet 
alleen leuk voor de lopers, maar 
ook voor iedereen die komt suppor-
teren. In Hoboken kan u de lopers 
aanmoedigen op het Vinkevelden-
plein of aan sporthal Sorghvliedt.

De lopers passeren door het district 

tussen 9.30 en 11.30 uur. Aan het Vin-

keveldenplein helpen de muzikanten 

van Goebeezigtwee het juiste ritme 

erin te brengen. Aan zwembad 

Sorghvliedt zorgt de Dixieland Street-

band voor sfeer. Pept u de deelne-

mers mee op?

Vinkeveldenplein en sporthal 

Sorghvliedt (Krijgsbaan 20)

zo 22/4 van 9.30 tot 11.30 uur

UiT in
District Hoboken
DOORLOPEND TOT 28 APRIL

Expo Pastellen                     

Kunstenares Liliane Van Royen raakte 

gepassioneerd door pasteltech-

nieken, kleurenleer en materialen 

tijdens haar opleiding in de Academie 

Beeld van Hoboken. 

Bibliotheek Hoboken

Kapelstraat 64

www.gravenhof.org

gratis

tijdens de openingsuren van de bib

DINSDAG 3 APRIL 

Picknick in den hof

Picknicken in het park op fl eurige de-

kentjes, dat is de beste manier om de 

lente in te zetten. U geniet intussen 

van openluchttheater, randanimatie 

en knutselworkshops. Picknickers 

krijgen ook een lekkere traktatie.

Oranjerie

park Sorghvliedt

www.gravenhof.org

gratis | van 12.30 tot 17 uur

VRIJDAG 6 APRIL

Cinema in ’t Gravenhof: Cargo 

Cargo is een Vlaamse fi lm met onder 

andere Josse De Pauw en Mathias 

Sercu. Een rauw verhaal over een fa-

milie die tot de rand van de afgrond 

wordt gedreven.

Gravenhof

Louisalei 7

www.gravenhof.org

3/4 euro | om 14 en 20 uur

ZATERDAG 7 APRIL

Cockerill’s: Rob Tognoni 

De Australiër Rob Tognoni schopte 

het met zijn explosieve gitaarspel en 

unieke bluesrock tot een vaste waar-

de op Europese podia en festivals.

Gravenhof

Louisalei 7

www.gravenhof.org

5/7 euro | 20 uur

ZATERDAG 21 APRIL

Solovoorstelling Tania Poppe 

Ontsnap aan de druk door ermee te 

lachen. Tania Poppe ontrafelt op een 

hilarische manier hoe we onszelf in 

absurde bochten wringen.

Gravenhof

Louisalei 7

www.gravenhof.org

7/9 euro | 20 uur

DONDERDAG 19 APRIL 

Schenking en erfenisrechten 

Notaris Mallentjer licht toe hoe u op 

voorhand uw erfenis kan regelen en 

voor uw kan nabestaanden zorgen.

Dienstencentrum Victor De Bruyne

Paul-Henri Spaaklaan 5

gratis | 18.30 tot 20 uur

VRIJDAG 20 APRIL

Infonamiddag valpreventie

Een gastspreker geeft tips om vallen 

te vermijden. Een interactieve namid-

dag met afwisselend een woordje uit-

leg en trajecten om uit te proberen.

Dienstencentrum Klein Heide, 

A. Nobellaan 7-9

gratis | 14 tot 17 uur

VRIJDAG 20 APRIL

Cockerill’s: Mark Foggo 

De Brit Mark Foggo vormde een mijl-

paal in het ska-genre met zijn – nogal 

harde – album ‘Ska Pig’.

Gravenhof

Louisalei 7

www.gravenhof.org

5/7 euro | 20 uur

MAANDAG 23 APRIL

Slechte voedingsgewoonten 

bij senioren

Wat u eet, heeft een invloed op hoe u 

zich voelt. Dokter Franck legt uit hoe 

u de juiste sto� en opneemt.

Dienstencentrum Portugesehof

Portugesestraat 1

gratis | van 14 tot 15.30 uur

DONDERDAG 26 APRIL

De platenkast van Nico Sturm 

Vlaams acteur en scenarioschrijver 

Nico Sturm stelt u zijn platenkeuze 

voor. Een leuk avondje uit voor al 

wie houdt van verhalen, humor en 

muziek natuurlijk.

Gravenhof

Louisalei 7

www.gravenhof.org

gratis | 20.30 uur
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