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Binnenbezoek van twee beschermde gebouwen, symbolen van traditie en vernieuwing 

In Sint-Pancratius en zijn romaanse toren, zijn gotische koor en zijn in 1770 voltooide beuk reist u 
door de eeuwen heen. De St Anthony’s Parish  voert u terug naar de bruisende sfeer van Expo '58 en 
"Vrolijk België": in 1958 vertegenwoordigde deze kapel de futuristische architectuur.  
 
 

 
 
 
N: zondag 3 oktober 2021 (gids Luc Maes, mail luc.maes3@telenet.be , tel. 0468 14 15 32 ) 
FR: zondag 10 en 24 oktober 2021 (gids Colette Storms, mail colette.storms@skynet.be, tel. 0477 64 
91 18)  
 
Ontmoetingspunt: Sint-Pancratius om 15.00 uur. Meld u ten laatste 48u op voorhand aan door een 
e-mail of sms naar uw gids te sturen. Gratis.  Max. 12 personen. 

We hebben slechts toestemming gekregen voor drie data. Als u boekt vragen we u effectief aanwezig 
te zijn.  Als u niet kunt komen, laat het ons dan van tevoren weten zodat iemand anders uw plaats 
kan innemen. Dank u ! 

 

Tweetalige lezing met powerpoint over de tuinwijk Bouvier-Washer door Martine KUHN 
(Bouvier-Washerwijk) en Colette STORMS (Discover Kraainem).   
Op maandag 8 november  in zaal AGORA, Patronaatstraat 9, om 19:30. Prijs: 7€.   

Reservatie verplicht: mail discoverkraainem@gmail.com en storting van 7€ op BE94 0689 3772 6814 
(Discover Kraainem). 



 

 

De Bouvier-Washerwijk, deze charmante tuinwijk in cottagestijl die werd ontworpen voor 
oorlogsinvaliden (gelegen tussen de Jules Adantstraat, Korenbloemstraat en de supermarkten langs de 
Wezembeeklaan), viert in 2023 zijn honderdjarig bestaan. De wijk  behoort tot het vastgesteld erfgoed. 
We weten echter heel weinig over deze buurt.  

Wie waren Bouvier-Washer, welke rol speelden zij en wat was hun motivatie? Was er echt een 
"Association sans but lucratif au profit des mutilés de guerre" zoals wordt beweerd ? Waarom 
zijn er herdenkingsplaten op sommige huizen en niet op andere, en wat vertellen deze platen 
ons? Werden al deze huizen oorspronkelijk bewoond door oorlogsinvaliden? Wat weten we 
over deze invaliden? Kennen we de architect van deze kleine tuinwijk ? Wat is het verband met 
de huizen in de Langestraat nrs 91-97? 

Dit zijn enkele van de vragen die bij ons opkwamen. Intens onderzoek en de ontdekking van 
onontgonnen archieffondsen hebben nu geleid tot nieuwe inzichten en veel preciezere gegevens. 

De Agorazaal is uitgerust met een uitstekend ventilatiesysteem waar iedereen covidveilig kan zitten. 
De zaal beschikt over een geluidsinstallatie en een groot scherm. 

 

KERSTMARKT IN KRAAINEM OP 12 DECEMBER: een stand Discover Kraainem ! 

                                     

Een  uitgelezen kans om onze projecten te ontdekken, van gedachten te wisselen en een paar 
Kerstaankoopjes te doen !  Bij die gelegenheid verkopen we: 
 
--- het boek van Luc Maes, Kraainem Revisited.  Prijs: 20€   

--- wenskaarten 2022 met drietalige tekst en foto’s van de mooiste erfgoedgebouwen van Kraainem.  
Prijs: 4€ voor 5 kaarten ; 7€ voor 10 kaarten 

--- een drietalige kalender om op uw werktafel te plaatsen, met bekende en vooral minder bekende 
erfgoedparels !   Prijs: 15€ 

Bestelling mogelijk tot 20 november voor levering tijdens de Kerstmarkt : vul onderstaand formulier 
in en stort het verschuldigde bedrag op rekening van Discover Kraainem. 

 

 



 
FORMULIER IN TE VULLEN EN TE BEZORGEN via mail discoverkraainem@gmail.com  of deponeren 
op het adres van de zetel van Discover Kraainem, Esdoornenhof 14, 1950 Kraainem. 

NAAM, VOORNAAM ………………………..……………………………………………………………. 

Mail: ………………………………………………………………………  Tel: ………………………………………….. 

Ik bestel : 

........ exemplaar/exemplaren van het boek Kraainem Revisited  (20€)              ................. 

........ 5 wenskaarten 2022 (drietalige tekst) aan 4€/pak                          ................. 

........ 10 wenskaarten 2022 (drietalige tekst) aan 7€/pak                                          ..................                 

.......  kalender(s) aan 15€                                  ................ 
     
TOTAAL te storten op bankrekening BE94 0689 3772 6814 van Discover Kraainem       ................. 

□ Ik kom mijn aankopen ophalen tijdens de Kerstmarkt op 12 december (uiterste datum om te 

bestellen en te storten : 20 november 2021) 

□ Ik kom mijn aankopen ophalen bij Discover Kraainem, Esdoornenhof 14, 1950 Kraainem op 

woensdag 15 december tussen 16u en 21u  (uiterste datum om te bestellen en te storten : 20 
november 2021) 

□ Ik kom mijn aankopen ophalen bij Discover Kraainem, Esdoornenhof 14, 1950 Kraainem op 

woensdag 15 december tussen 16u en 21u  (uiterste datum om te bestellen en te storten : 10 
december 2021). 

 

DATUM EN HANDTEKENING 


