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NIEUWJAARSRECEPTIE 

Zondag 21 januari  

Wijkwerking Mariaburg VZW houdt van 14 tot 17 uur hun jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie in Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 

2180 Ekeren. Een gezellige babbel met een terugblik op de voorbije 

activiteiten 2017 en een prosit op 2018 met een vooruitblik op de activiteiten. 

Deze receptie wordt opgeluisterd door de groep “Bob, Frank en Zussen “. 

MARIABURGSE FEESTEN 

Vrijdag 28 september 

Zaterdag 29 september 

Zondag 30 september 

De jaarlijkse Mariaburgse Feesten zijn niet meer weg te denken en alle 

traditionele ingrediënten komen weer aan bod tijdens het laatste weekend 

van september – ditmaal reeds de 32e editie - met als start de quiz op vrijdag 

28 september in Elcks Thuys. Uniek dit jaar is een filatelie tentoonstelling in het 

kader van het einde van WOI met uitgave van nieuwe postzegelvellen. Dit 

gaat alles door op zondag 30 september in het Wijkcentrum Mariaburg, Van 

de Weygaertplein 38, 2180 Ekeren doorlopend van 10 tot 18 uur met ook niet 

te vergeten onze wafelenbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTUREEL 

Zaterdag 2 juni / zondag 3 juni : 

“ 40e Zonnefeest VBSM ” 

Wijkwerking Mariaburg VZW organiseert ism. met Vrije Basisschool Sint-

Mariaburg (VBSM) in het Wijkcentrum een tentoonstelling rond “40
e 

Zonnefeest VBSM”.  

Een vrijdag 22 juni, zaterdag 23 juni, zondag 24 juni : 

“ Groepstentoonstelling met vernisage  ” 

Op initiatief van kunstkring Caerde ism. Wijkwerking Mariaburg VZW wordt er 

in het Wijkcentrum Mariaburg een groepstentoonstelling gehouden, met op 

vrijdagavond 22 juni een vernissage en een tentoonstelling op zaterdag 23 

juni en zondag 24 juni doorlopend van 10 tot 18 uur, met als deelnemers 

Michel De Smet, Theo van Stappershoef, Leo Van Hullebusch, Mon Van den 

Broeck. 

Zondag 11 november: 

“ Bezoek aan  fort -en bunkermuseum  “ 

In het kader van het einde van WOI organiseert Wijkwerking Mariaburg VZW 

een bezoek aan fort -en bunkermuseum van Michel Embregts, Schriek 202, 

2180 Ekeren. 

Zondag 18 november :  

“Tentoonstelling  kunstkring Caerde” 

Zoals in 2017 houdt Kunstkring Caerde terug een tentoonstelling van hun 

werken in het Wijkcentrum Mariaburg en dit doorlopend  van 10 tot 18 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONZE GELEIDE WANDELINGEN 

Zondag 11 maart met thema: 

“ Oude Hoeves ” 

Sint-Mariaburg was in een ver verleden rijk aan talrijke hoeves. In onze 1e 

culturele geleide wandeling doen we de locaties aan waar deze ooit 

stonden. Het vertrek is gepland te 14 uur aan Wijkcentrum Mariaburg, Van de 

Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren.  We zijn reeds open vanaf 13 uur en 

iedereen is dan welkom voor een "Knabbel en een Babbel" en dit kan tot 18 

uur. Bijdrage p.p. is € 5,00 met een hapje en drankje inbegrepen na de 

wandeling. 

Zondag 22 april met thema: 

“ Beschermde gebouwen ” 

Tijdens de Erfgoeddag met als thema “ Kiezen voor Erfgoed “ organiseert 

Wijkwerking Mariaburg VZW een 2e culturele geleide wandeling rond de 

verschillende beschermde gebouwen in de wijk. Een 1e vertrek is voorzien te 

10.30 en een 2e te14 uur in Wijkcentrum Mariaburg. Het zal die dag  reeds 

open zijn vanaf 10 uur, waar iedereen welkom is voor een "Knabbel en een 

Babbel" en dit doorlopend tot 18 uur. Bijdrage p.p. is € 5,00 met een hapje en 

drankje inbegrepen na de wandeling. 

Dinsdagavond 14 augustus me thema:  

“ Kroegentocht ” 

De wijk Sint-Mariaburg was destijds een zeer plezante buurt met zijn zeer vele 

cafées. Helaas zijn er niet zoveel meer blijven bestaan. Onze 3e culturele 

geleide wandeling gaat langs de locaties van weleer. Deze maal doen we 

dit in een zomerse avondwandeling.  Het vertrek is gepland te 19 uur in 

Wijkcentrum Mariaburg. Die avond is iedereen reeds welkom vanaf 18 uur 

voor een "Knabbel en een Babbel" en dit tot 22 uur. Bijdrage p.p. is € 5,00 met 

een hapje en drankje inbegrepen na de wandeling. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLEINKUNST MET “ K “ 

Zondag 21 oktober : 

Namiddagmatinéeconcert met de groep Bob, Frank en Zussen in 

Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren. 

Het optreden start te 14 uur. Deuren 13.30 uur. 

Verdere informatie ten gepaste tijde. 

Zondag 2 december : 

“Hans Primusz met Cafée Chantant ” 

Een optreden van Hans Primusz en zijn zus Hannelore zorgt altijd voor 

daverend succes, dit bewees nogmaals de staande ovatie tijdens de 

“Chantons Matinée” van zondag 2 december 2017. Ditmaal komt Hans 

alleen met “ Cafée Chantant “ en brengt liedjes voor jong en oud.  Iedereen 

zal kunnen meevolgen ( en zingen ) via de geprojecteerde  liedjesteksten. 

Weer een initiatief van Dans -en Turnkring Antverpia ism. Wijkwerking 

Mariaburg VZW. Een 1e voorstelling start te 11 uur (deuren 10.30 uur) met 

nadien een aperitief, een 2e voorstelling volgt om 15 uur (deuren 14.30 uur) 

met nadien taarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgebreidere informatie rond voornoemde activiteiten wordt tijdig in de loop 

van het werkjaar 2018 via persmededelingen bekendgemaakt en kan 

uiteraard ook altijd ten gepaste tijde op onze website ‘www.mariaburg.be ‘ 

geraadpleegd worden. 

Met vriendelijke groeten 

Wijkwerking Mariaburg VZW 


