
 

Aan de Bergensesteenweg, 
ter hoogte van de ‘bocht van 
Brukom’, vind je een ingewerkt 
kruis dat gemaakt werd uit arkose, 
een afzettingsgesteente dat 
voornamelijk bestaat uit kwarts. 
Waarschijnlijk dateert het kruis uit 
de 18e eeuw, en gaat het om een 
herinnering aan iemand die hier 
het leven liet. 

De sluitsteen bovenaan deze 
kapel is afkomstig van de vorige 
kapel, die hier vlakbij stond. 
Bovenaan de sluitsteen staat 
een mooie Calvarieberg met 
daaronder het jaartal ‘1794’ 
en de letters ‘HL’. De rest van 
het verhaal kan je aflezen 
op de ingemetste hardsteen: 
‘Kapel herbouwd/ ter eere van/ 
Sint Pieter in de Banden/ die 
patroneert het volk/ en vee en 
landen./ door de zorgen van 
Leon Demeuter en famillie/ 
Audenaken 4 april/ 1794-1927’.

In Ruisbroek vind je een gedenksteen ter 
ere van vier oorlogshelden uit de Tweede 
Wereldoorlog. Op 8 mei vieren we V-Dag, 
ofwel Victory Day: de overwinningsdag 
waarop Duitsland officieel heeft 
gecapituleerd in 1945. Dit plekje eert 
enkele van de vele helden die stierven in 
dit conflict: Felix Dedobbeleer, Guillaume 
Herinckx, Henricus Huygh en Edouard 
Vermeylen.



Er zitten leeuwen in het Negenmanneke! Heb jij ze al 
gespot? Het zijn er maar liefst vijf en ze kijken neer op 
alle passanten. Op de inventaris erfgoed staan weinig 
gebouwen met waardevolle erfgoedkenmerken in het 
Negenmanneke, maar het ‘Leeuwenhuis’ staat er wél 
op. Je vindt het huis in een straal van 250 m rond de kerk.

De lamp verraadt dat hier nog niet zo lang geleden een 
café huisde. Om hier binnen te stappen, moest je over 
een opvallende drempel (zie fototip). De straatnaam 
en het opschrift op het huis aan de overkant maken 
duidelijk welk gebouw hier vroeger nog in de straat 
stond!

‘AU JOURNAL LE SOIR 1925’ of ‘A ERNEST ANDRIGO 1872-
1943’ …
Verschillende namen sieren deze gevel ter bedanking 
van de sponsors van dit instituut. 

Een grote ingemetste steen met de tekst: ‘Bloc Georges 
Hensmans 1933’. De tip om alvast de juiste straat te 
vinden is wel héél duidelijk.Fototip Sint-Laureins-Berchem.


