Zondag 19 februari
Cultuurhistorische wandeling 'Groen Sint-Mariaburg'
Vorig jaar werden door de Wijkwerking Mariaburg vzw drie cultuurhistorische wandelingen
georganiseerd om belangstellenden te laten kennis maken met drie kanten van SintMariaburg: het Nieuw Kwartier, de Schepersvelden en Katerheide. In 2017 komen drie andere
delen van de wijk aan bod: groen Sint-Mariaburg op zondag 19 februari, het Modernisme uit
het Interbellum (Frilinglei, Louislei, Antoinettalei en de Caterslei) op 19 maart en De Sterre
(Sint-Mariaburg over de Kaartse Beek) op 15 oktober.
Zondag 19 februari is om 14 uur het vertrek gepland aan het Wijkcentrum, Van de
Weyngaertplein 38. Met oude foto's en pittige anecdotes wordt de tijd opgeroepen dat SintMariaburg het ontspanningsoord bij uitstek was voor de Antwerpenaars. Voor de Eerste
Wereldoorlog kwamen ze met de trein uit Antwerpen tot Ekeren en werden dan met het lokaal
spoortreintje naar de Zwemdok, de Kattekensberg, de Brusselse Bossen en de grot van
Rustoord gebracht. Nadien voerde tram 65 vele sinjoren in de weekends en de zomermaanden
naar de gezonde Mariabugse buitenlucht. De mastenbossen en de Kattekens- en Hondjesberg
waren tot de jaren '60 van vorige eeuw het speelterrein bij uitstek voor de Antwerpse
jeugdbewegingen.
Het wordt een stevige wandeling naar het gebied achter het imposante Antverpiagebouw.
Foto's van de Zwemdok, Hotel de la Chapelle, Lusthof In den Bastiaen, Café Liefkenshoek,
het kasteel van Zotte Rik (Castel del Vino), de brug van de Kattekensberg, Cremerie Henri,
het Boskapelletjei... roepen herinneringen op aan de gloriejaren van toen. Duidelijk zal
worden welke enorme metamorfose dat Brasschaatse deel van de wijk heeft ondergaan.
Deelnameprijs: 5 euro (een drankje en gebak inbegrepen), te betalen bij het vertrek.
Men kan vooraf inschrijven via wijkcentrum.mariaburg@telenet.be
Vermits 19 februari de derde zondag van de maand is, kan men vanaf 11.30 uur in het
Wijkcentum terecht voor een 'babbel en knabbel'. Ook kunnen liefhebbers komen deelnemen
aan de competitie van tonmaatschappij 'In de slip'.

