175 jaar voetbedevaart Westmalle - Scherpenheuvel
Groepsfoto op p. 52

Groepsfoto te Herselt in 2015. (foto Karin Knaepkens)

50 jaar Ziekenzorg CM Sint-Martinus Westmalle
Foto’s op p. 104

Viering 50-jarig bestaan in 2015. Tentoonstelling. (foto Stanny Correwyn)

Viering 50-jarig bestaan in 2015. Tijdens de receptie vertelde Jeanne Versmissen
enthousiast het verhaal van 50 jaar geschiedenis. (foto Stanny Correwyn)

Café De Wiks te Oostmalle
Kaarten op p. 146

Al in 1772 staat er een huis op de plaats waar nu Muziek-Café Déjà-vu is (zie cirkel).
Vlakbij, rechts, bevindt zich de herberg ‘Pellicaen’, toen in het bezit van Antoni Spirlet,
broer van de schout Natalis. Hij had die gekocht van Jan Mattheussen in 1761. Het
omcirkelde huis is dat van Godfriedus Geerts, gemeentesecretaris in Oostmalle van 1762
tot aan zijn dood. Het tracé van de Antwerpse Steenweg zal later samenvallen met de
dreef die vanaf de kerk recht naar het kasteel leidt.

Detail van het primitieve kadasterplan van Oostmalle: de sectie A (het Dorp) met het
perceel nummer 516, dat later café De Wiks zal worden, en de omliggende huizen. De
‘nieuwe’ Antwerpse Steenweg ligt aan de linkerkant. Onderaan zijn de kerk, het kerkhof en
het begin van de Hoogstraatsebaan te zien. Bovenaan links ligt het begin van de SintLenaartsebaan, rechts van perceel nummer 521. De tekening dateert van ca. 1835, toen
Philip Jozef Geerts de eigenaar was van het huis. Hij was eerst lakenmaker, later
rentmeester van burggraaf du Bus en van 1833 tot 1840 gemeentesecretaris.

Villa Pastourelle te Westmalle

'Het huis van het bospastoorke', geschilderd door Charles Waterkeyn.
(zie Jaarboek 2015, p. 117)
Uiterst rechts is gedeeltelijk de grot met een Mariabeeld te zien, die door
priester Bruylant gebouwd werd. (foto familie Peeters)

In 1930 begon de familie Peeters met grote verbouwingen aan het huis.
Er werd ook een garage bijgebouwd. Bemerk hoe bij de houten stellingen de palen aan
elkaar vastgemaakt werden met touwen, toen de gangbare praktijk. Voor de kinderen
Peeters een gedroomd speelterrein! De gebouwen op de achtergrond zijn woningen aan
de overkant van de Antwerpsesteenweg. (foto familie Peeters)

Originele foto van de tegelmozaïek van de herdersdans. De naam Pastourelle verwijst
naar de Franse dansfiguur ‘pastourelle’. (foto familie Herbots)
De familie Herbots gebruikte deze foto met de tekst 'Pastourelle Westmalle' erop
voor hun visitekaartje. (zie Jaarboek 2015, p. 135)

Plafondbalk met het Latijnse opschrift ‘Tarde Venientibus Ossa’,
‘Voor de laatkomers enkel de beenderen’.
(foto familie Herbots)

Foto genomen vanop het terras met zicht op de tuin en de vijver.
(foto familie Herbots)

De garage en de tuin. (foto familie Herbots)

Luchtfoto uit 1982. De villa werd toen bewoond door de familie Herbots.
(foto familie Herbots)

Pax-biergisttabletten
Vader Herbots richtte eind jaren 60 het bedrijf Labo-Pax op. Eerst startte hij met de
productie van cosmetische producten, daarna produceerde hij vooral de vermaarde Paxtabletten in de villa Pastourelle.
Biergist is rijk aan eiwitten, mineralen en de vitaminen van de B-groep, die een onmisbare
rol spelen in de spijsvertering en de energievoorziening van het lichaam. Ze zijn essentieel
voor de stofwisseling. Daarom is biergist zo belangrijk voor onze gezondheid.

(foto's familie Herbots)

