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WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN… 
Victor Deprince, geboren op 23 juli 1998 en overleden op 13 april 2020,  

zoon van Tine Palet en Kris Deprince, Sint-Rochusstraat 42. 
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.  
 

De afscheidsviering heeft in strikte intimiteit plaatsgehad 
op donderdag 16 april in de kerk van Sint-Rochus. 

 
De familie had héél hard gewerkt aan de viering 

en we geven hier de teksten die gelezen werden  
door de papa, de mama en de zus. 
 

Openingsbrief door Kris. 
 

Mijnlieve zoon,  
hoe kan ik afscheid van je nemen? 

In het ochtendgloren van je leven. Jij die de avond niet kent. 
Mijn lieve zoon,  
hoe kan ik afscheid van je nemen? 

In de kracht van je leven. Jij die de ouderdom niet kent. 
Mijn lieve zoon, 

hoe kan ik afscheid van je nemen? 
Met je vele dromen. Jij die ze niet zal kunnen waarmaken. 
Mijn lieve zoon, 

Jij die maandenlang een kruis moest dragen. 
Jij, jij zal in je ochtendgloren, in je kracht van je leven en met 

al je dromen eeuwig in mijn hart blijven leven. 
Amen?. 

Je papa. 
 
Lezing : uit De profeet van Kahil Gibran. 



Je kinderen 
Zijn je kinderen niet 
Zij zijn de zonen en de dochters 
Van de hunkering 
Van het leven naar zichzelf 
Zij komen door jou 
Maar ze zijn niet van jou 
En hoewel ze bij je zijn 
Behoren ze je niet toe 

Je kan hun je liefde geven 
Maar niet je denkbeelden 
Want zij hebben hun eigen denkbeelden 
Je kan hun lichamen herbergen 
Maar niet hun zielen 
Want hun zielen 
Vertoeven in toekomstige regionen 
Die je niet bezoeken kan 
Zelfs niet in je dromen 
Je kan ernaar streven te zijn zoals zij 
Maar je kan hen niet 
Tot je evenbeeld vormen. 

Het levensverhaal van Victor.  Door de mama Tine. 

Lieve Victor 
Op een mooie zomerdag, nu bijna 22 jaar geleden, maakte ik jouw eerste valiesje 
klaar met kleine babykleertjes. Je was zo’n grote sterke kerel, dat je er al niet meer 

in paste toen we je enkele dagen later mee naar huis mochten nemen. 
Je groeide snel en samen met Isabel verhuisden we even later naar een mooi groot 

huis dat papa en opa eigenhandig hebben verbouwd. Je kon nog maar amper lopen 
of je was al druk in de weer om mee te helpen in de bouw met je werkbank en de 
stofzuiger. Je genoot ervan om het mooi en gezellig te maken door de tafel te 

versieren met bloemen en kaarsen. Je hield van lekker eten en feesten en je kon er 
wat van om met je verzameling maskers en pruiken de show te stelen en iedereen 

aan het lachen te maken. 
Jij was heel gehecht aan al het moois dat je voortdurend verzamelde en dus moest ik 

je vaak helpen met het inpakken van je valies. Door de jaren heen reisden allerlei 
spullen met je mee en dan moest ik je helpen om een keuze te maken, want het 
liefst wilde je alles overal mee naartoe nemen. 

Een schopje om in de zandbak te spelen bij oma Jana, een bijl om bomen om te 
hakken bij opa Prince, verjaardagkaarsjes omdat je bijna altijd jarig was op reis. 

Toen je zeven jaar was moest je nog eens verhuizen door de scheiding. Ik stopte 
een kalender in je tas om het overzicht te bewaren als je bij de papa was. Je zus, 

onze huisdieren, twee fietsen, twee gezinnen, twee scholen, twee keer huiswerk, 



twee keer op reis en twee keer nieuwjaar: dat was niet gemakkelijk voor jou. We 

moesten hoe langer hoe meer inpakken en uitpakken omdat je knuffeldekentje al 
lang niet meer volstond. Er kwam een gitaar bij, een gsm en oortjes, rookgerief en 

een hele verzameling indrukwekkende halters. Maar evengoed kon je naast al die 
krachtpatserij ook heel voorzichtig zijn. Zoals die keer dat je een glazen beeldje uit 
Venetië voor me meebracht, gewikkeld in truien en doeken omdat je bang was dat 

het onderweg zou breken. Je sloot de wereld in je grote hart en kreeg zoveel goede 
vrienden en vriendinnen dat je zelfs aan twee huizen niet genoeg had om spelletjes 

te spelen en te ‘chillen’. Onze hond Nelson heeft de weg naar het andere huis zo 
vaak met je meegelopen dat hij de papa nog altijd blindelings kan terugvinden.  
 Lieve grote jongen, ik heb je zien vechten en vluchten en je weg zoeken doorheen 

je puberteit. Uiteindelijk vond je hem op de Steinerschool, waar je gelukkig was en 
twee jaar geleden afgestudeerd. In de lente van dat jaar kapte je een beeld van 

bijna zestien kilo, dat je de hele weg van school van het station droeg, dan de trein 
op van Lier naar Berchem en dan nog eens te voet naar huis. Het zweet stond op je 

gezicht toen je thuiskwam en glunderde: “Mama dit heb ik voor jou gemaakt.” Alsof 
je toen al wist hoeveel troost het mij zou bieden.  
Je was een man van weinig woorden, maar je kon rekenen als de besten en letterlijk 

tonnen werk verzetten. Geen wonder dat je zo goed paste in het team van het 
Leemniscaat, waar je op je twintigste al een eigen job had gevonden. Het werken 

met het leemkanon was een goede voorbereiding voor je grote droom: 
brandweerman worden en je eigen huis bouwen. Ik was zo trots op jou, maar het 

heeft niet mogen zijn. Het afgelopen jaar heb ik je weer veel moeten helpen met je 
valies, maar deze keer was dat voor het gevecht van je leven, dat je al van meet af 
aan niet kon winnen. Toch bleef je het dapper proberen. Ik ken echt niemand op de 

wereld die zoveel moed heeft getoond. Jij zal ons blijven inspireren, en ik geloof wat 
je zelf hebt gezegd: “Ik zal na mijn dood niet verdwijnen, maak je geen zorgen: alles 

komt goed.” 
 
 

Afscheidsbrief van de zus, Isabel. 
 

Ik leg me neer naast jou, 
en kijk nog even naar de sterren aan de hemel. 

Je blauwe fonkel ogen die nooit rustig waren. 
Ik ga je missen elke dag en elk jaar meer. 
Maar moet je zeggen hoe trots ik op je ben 

en hoe je me in één jaar tijd  
de wijsheid hebt toegebracht die ik in tien jaar 

niet zou geleefd hebben? 
Ik zal je altijd op mijn hart meedragen.  

Geen één strijd lijkt me nog te zwaar na jou harde vechten. 
Ik ga streven naar het beste leven  
zodat je mag neer lachen naar me 

vanuit die zelfde sterrenhemel. 
Ik zie je graag tot aan de maan en terug. 

Je lieve zus. 
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HEILIGE PIUS X 
 

EEN TEKST VAN EDDY DIE ME DEED NADENKEN … 
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WARD SCHREEF OOK WEER EEN MOOI ARTIKEL … 
 

Welkom aan de nieuwe parochianen 
van de Pius X- en Sint-Rochusparochie.  
Wandel in deze coronatijden eens door de nieuwe wijken 

Ik zal er zijn… 

Op 25 oktober 2008  

hield Huub Oosterhuis een lezing in ‘De Vleugel’ in Antwerpen.  

Het was vlak voor Allerheiligen en het thema was: ‘Waar zijn onze doden’.  

Hij sprak indringend over het sterven van zijn vader  

en ontvouwde dan een krachtige Bijbelse bezinning zoals hij dat alleen kan.  

En die mondde uit in deze diepe overtuiging: 

                “Maar ook komt de gedachte op, en die plant zich voort,  

dat de God die wij in dit leven ervaren als bevrijder,  

als schepper van levensruimte dat deze ondenkbare Eeuwige  

die mij raakt met zijn woord hier-nu,  

die tot mij spreekt in mijn geweten…  

dat deze bekende, vreemde, verre god  

wiens Naam luidt ‘Ik zal er zijn, voor jou’   

Dat die met mijn dood niet ophoudt ‘er te zijn’ ‘voor mij’.  

Mijn dood zal niet het einde zijn van wat wij hebben met elkaar.  

Maar hoe dan? Dat weet ik niet, ik zal wel zien.” 

Eddy 

   



 

Verken eens de nieuwe wijken in onze onmiddellijke omgeving. 
Vuurwerkstraat – Kerkhofweg – Manebruggestraat – Constant Jorislaan 

Hof Nieles – Hugo Van Craenhovestraat – Freddy Damsstraat – 
Theo van den Boschstraat 
 

We starten onze wandeling op de Dascottelei via de Vuurwerkstraat. 
De Vuurwerkstraat verbindt de Dascottelei met de Kerkhofweg. 

 
De Vuurwerkstraat dankt natuurlijk haar naam aan de firma Hendrickx die er vele 
tientallen jaren gevestigd was. 

In 1890 bracht Edmond Eugeen Hendrickx zijn kunstvuurwerkmakerij van Antwerpen 
over naar ’t Eksterlaar. 

In 1920 kregen ze toelating om een hinderlijk bedrijf op te richten en werkplaatsen 
te bouwen voor het vervaardigen van vuurwerk voor een deel op de gronden waar 

nu de nieuwe wijk verrees. 
Toen reeds was het de belangrijkste Belgische onderneming in haar soort. 
Zij stelden ook al heel vroeg vrouwen te werk wat in die tijden ongewoon was. 

Zij zouden ook een internationale reputatie uitbouwen. 
De familie Hendrickx is ook altijd zeer actief betrokken geweest bij ons 

parochieleven. 
In de jaren 1950 – 1960 gingen de tuin- en hoffeesten van Familia door in de 

hovingen van de familie Hendrickx. 
Gans de Familie was en is ook nu nog zeer actief in het kerkkoor van Sint- Rochus. 
Op deze gronden boden ze in 1989 ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan 

van de Sint- Rochusparochie een gratis vuurwerk aan. 
 

In deze straat zijn er ook gebouwen van de Antwerpse sociale 
huisvestingsmaatschappij gelegen.  
Al meer dan honderd jaar zet ze zich in voor goed en betaalbaar wonen in ’t stad. 

In Deurne waren er al vanaf 1921 sociale woningprojecten. 
189 huizen op de Lakborslei en 53 woningen aan de Boterlaarbaan tussen de 

Stevenslei en de Langveldstraat. 
 

Zo bereiken we de Kerkhofweg. 
Op de hoek het wijkschooltje van Andromeda dat ook moet verdwijnen voor 
nieuwbouw. 

 
De Kerkhofweg dankt zijn naam aan het naast gelegen kerkhof. 

In 1885 kocht de gemeente Borgerhout hier een stuk grond van Baron Georges de 
Vinck om er een kerkhof op te richten, het Onze- Lieve- Vrouwkerkhof. 

In de nabijheid van het kerkhof had de familie Sils vele eigendommen. 
Hierdoor kreeg het kerkhof onder de bevolking de benaming van het kerkhof van 
Silsburg. 

 
We volgen de Kerkhofweg richting Manebruggestraat. 

Die bereiken we via een zandweggetje omringd door nog wat groen,  
overblijfselen van de vroegere volkstuintjes. 



Na enkele tientallen meter draaien we rechts  

het nieuwe stuk van de Constant Jorislaan in. 
De Constant Jorislaan is dus nu gelegen tussen de Manebruggestraat  

en het Eksterlaar. 
 
Constant Joris was een diamantbewerker. 

Hij zette zich tijdens de eerste wereldoorlog in voor de hulpbehoevenden. 
Tijdens die oorlog waren er veel werklozen in Deurne. 

Samen met hun gezinnen waren er 7000 
van de toen 15000 inwoners in Deurne bij betrokken. 
Kostwinnaars van veel gezinnen vertoefden aan het front, anderen waren naar 

Duitsland weggevoerd om daar in de fabrieken te werken. 
In 1915 werd het plaatselijk Comiteit voor hulp en voeding opgericht. 

Constant Joris maakte er deel van uit. 
Hij was meer dan 30 jaar actief in de Deurnese politiek  

als gemeenteraadslid voor de socialistische partij. 
 
Nu komen we echt in een volledig nieuwe wijk terecht. 

Links twee straten met dezelfde naam, Hof Nieles. 
 

In de periode 1650 – 1780 was Antwerpen nog Heer van Deurne en Borgerhout. 
Er was nog geen democratisch verkiezingsstelsel, de schepenen werden aangesteld 

door de stad. Het verkiezen van gemeenteraadsleden gebeurde voor het eerst op 10 
november 1830. 
De stad kon dus toen als heer van Deurne de schepenbank elk ogenblik vernieuwen 

of omvormen. 
Er waren binnen- en buitenschepenen.  

7De binnen schepenen waren notabelen uit de stad, 
de buitenschepenen lieden van aanzien van uit de gemeenten. 
Sommigen oefenden hun ambt heel lang uit, anderen slechts één jaar. 

De eerste schepen- rechtsgeleerde voerde de titel van president schepen. 
 

Jan Baptist Nieles was president schepen van 1738 tot 1765, dus 27 jaar. 
Hij was ook Opperkerkmeester in Deurne en ijverde voor broodnodige herstellingen 

in die periode aan de Sint- Fredeganduskerk. 
 
Aan de rechterkant hebben we de Freddy Damsstraat. 

Hij was gemeentesecretaris in Deurne van 1963 tot 1982. 
 

We draaien rechts de Hugo van Craenhovestraat in. 
 

De naam is ontleend aan een boek van Hendrik Concience van 1845. 
Het Lantaarnhof werd omstreeks 1519 als lusthuis gebouwd  
voor rekening van de goudsmid Joris Veseleer. 

Beschadigd tijdens de godsdienstoorlogen werd het in de 17de eeuw hersteld. 
Rond 1836 werd het buitenverblijf afgebroken en vervangen door een hoeve. 

Er wordt beweerd dat Hendrik Concience daar inspiratie zocht voor zijn boek: 
Geschiedenis van Graaf Hugo van Craenhove en van zijnen vriend Albulfaragus. 



Hendrik Concience (1812 – 1883) schreef heel wat historische en plattelandsromans. 

Naast schrijver was hij bestuurder, griffier, redacteur, arrondissementscommissaris 
en conservator van musea. 

Voorwaar een bezige bij. 
Ook in de Ekster was de schrijver een vaak geziene gast. 
 

De wijk die we nu gaan verlaten is voor een deel gebouwd op de gronden van de 
vroegere hoveniers Hoes en Vermeulen. 

In de periode rond 1885 waren er in Deurne grote verschuivingen in de 
landbouwsector van graan- en veeteelt naar tuinbouw – hovenierderij.  
Dit leverde meer winst op. 

De producten konden gemakkelijk  
in de winkels en markten in Antwerpen worden afgezet. 

 
Aan het einde van de doodlopende Hugo van Craenhovestraat  

gaan we achter de houten paaltjes naar rechts  
en komen zo in de T - vormige Theo Van den Boschstraat terecht. 
Theo Van den Bosch (1913 – 1995) 

Hij was in de jaren 1940 – 1970 erg populair als komiek  
en gekend voor zijn sketches en als conferencier. 

Jarenlang was Suzy Marleen zijn tegenspeelster. 
Meestal was Theo te zien als een lange slungel,  

met een te korte lange broek met smalle pijpen, een gedeukt hoedje,  
een veel te lange das en een getekend snorretje. 
Hij vertelde grappen in het Antwerps dialect met een uitgestreken gezicht. 

Theo woonde op onze parochie en trad er geregeld op bij Vlaamse kermissen. 
 

Zo komen we in de Van den Hautelei, einde van onze tocht. 
Spijtig dat je dan in de Ekster er genen kunt gaan drinken. 
Maar hopelijk komt dit gauw terug……  

 
Probeer het ook eens! 

Veel wandelgenot! 
 

Ward Wené, 
18 april 2020. 
 

 
VOOR DE PAROCHIEBLADEN VAN DEURNE-ZUID … 

Wens je zelf eens een artikel te schrijven voor het parochieblad. 
Aarzel niet en stuur het naar  

 Fons Houtmeyers  alfons.houtmeyers@gmail.com   
 
Heel veel Dank bij voorbaat !!! 

mailto:alfons.houtmeyers@gmail.com

