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GRATIS VERSPREIDING IN SINT-MARIABURG EN OMGEVING - AFGIFTEKANTOOR 2950 KAPELLEN CENTRUM - DRIEMAANDELIJKS - WIJKWERKING MARIABURG V.Z.W.
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P.P. - P.B.

BC 30446

      

Dirk Bauwens
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat

Tel.: 03-665 05 83 - bauwens@argenta.be
CBFA nr. 60702

VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO

Werkten mee aan dit nummer: Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, 
Walter Deijnckens, Willy De Laet, Marc Elseviers, Mathias Hackert, 
Guy Mahieu, Guy Mathijns, Iris Sybers, Ludo Van Bouwel, Guy Van Look, 
Marc Wouters.

Verantwoordelijke uitgever : Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 
2950 Kapellen, Tel. 03/605 73 61, gsm 0476/ 59 22 78
e-mail: hippopress@skynet.be.

WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer: 979-0804545-32

IBAN  BE90 979 8045 4532

Bezoek ons op www.mariaburg.be

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave van 
Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in herfst, winter, lente en zomer. 

Het eeuwfeest van de neogotische kerk van Sint-

Mariaburg heeft ook in 2011 al memorabele momenten 

gekend. Zowel het orgelconcert van Mario Sarrechia 

met sopraan Annelies Brants als het concert van 

David Van Bouwel (klavecimbel) met Jivka Kaltcheva 

(viool) maakte duidelijk welk een prachtige akoes-

tiek dit waardevol gebouw heeft. Een grote massa 

muziekliefhebbers genoten begin april van een 

gevarieerd kerkconcert dat door De Melando’s 

(accordeon en zang), Eric Verhaeghen (trompet), 

Marc Meersman (bariton), Bobby Prins, Yvann en 

Lissa werd gebracht. Bedoeling van al deze concerten 

was ook een financieel steuntje te geven voor de 

restauratiewerken die verder moeten uitgevoerd 

worden. Na de verwarming, de elektriciteit en de 

toren komt nu het dak met de zoldergewelven aan de 

beurt en nadien nog de buitenmuren. De Kerkfabriek 

krijgt voor deze werken van overheidswege een deel 

subsidies, maar moet toch zelf nog een groot bedrag 

ophoesten dat niet kan verkregen worden door wat 

tijdens de weekends door trouwe kerkgangers in de 

mandjes wordt geworpen. Milde weldoeners zijn 

nog steeds welkom en mogen een gift overschrijven 

op rekeningnummer 320-0035860-40 van Kerkfabriek 

Sint-Mariaburg.

Het feestcomité dat bestaat uit leden van de Wijkwerking Mariaburg vzw, het Parochieteam en de Kerkraad plant als 
volgende activiteit een tentoonstelling van plans, foto’s en documenten in de kerk zelf op de volgende data:

v DONDERDAG 2 JUNI (Hemelvaart) van 11.30 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 u.

v VRIJDAG 3 JUNI van 10 tot 12 en van 14 tot 17.30 u. (indien geen uitvaarten)

v ZATERDAG 4 JUNI van 10 tot 12 en van 14 tot 17.30 u (indien geen uitvaarten of huwelijken)

v ZONDAG 5 JUNI van 11.30 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 u.

v ZATERDAG 11 JUNI van 10 tot 12 en van 14 tot 17.30 u. (indien geen uitvaarten)

v ZONDAG 12 JUNI van 11.30 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 u.

v MAANDAG 13 JUNI van 10 tot 12 en van 14 tot 17.30 u.

Indien voldoende interesse, kan op zondag 5 juni en zondag 12 juni om 14.30 u een bijkomende gidsbeurt in het kerk-
gebouw georganiseerd worden.

In samenwerking met DC Antverpia plant het feestcomité 
tijdens de maanden juli en augustus een grote familiale 
zomerzoektocht in de straten van Sint-Mariaburg. Meer 
bepaald worden de straten tussen het eerste kerkje op het 
Mariaplein en de huidige kerk op het Van de Weyngaert-
plein de locatie van de boeiende zoektocht.

Reglement en inschrijvingen bij D.C. Antverpia tijdens de 
openingsuren van maandag t/m vrijdag. Meer info ook in 
de brochure DC-nieuws van juni.

Over de 25e Mariaburgse Feesten, die eveneens in het teken 
van “100 jaar kerkgebouw” zullen staan, meer info in nr. 110 
en 111 van de Gazet vh Nieuw Kwartier.

VERANTWOORDELIJK UITGEVER 
Gazet van het Nieuw Kwartier

•	 TAAKOMSCHRIJVING
- Advertentiebeheer: aanwerven, factureren, betalingen opvolgen
- Controleren dat teksten en foto’s tijdig bij lay-out gerakenControleren dat teksten en foto’s tijdig bij lay-out gerakenC
- Als lay-out gebeurd is, drukkerij contacteren en ophalen kranten organiseren
- Opgehaalde kranten (laten) verpakken voor de bussersOpgehaalde kranten (laten) verpakken voor de bussersO
- Zorgen dat pakken tijdig  bij bussers gerakenZorgen dat pakken tijdig  bij bussers gerakenZ
- Opvolgen dat gazetjes snel en efficiënt gebust wordenOpvolgen dat gazetjes snel en efficiënt gebust wordenO
- Postabonnementen in orde maken en naar postkantoor brengenPostabonnementen in orde maken en naar postkantoor brengenP
•	 VEREISTEN
- Vlot sociaal contactVlot sociaal contactV
- Zin voor organisatie en stiptheidZin voor organisatie en stiptheidZ
- Viermaal per jaar tijd vrij hebben voor deze functieViermaal per jaar tijd vrij hebben voor deze functieV
•	 BELONING
- Respect van duizenden lezersRespect van duizenden lezersR
- Uitnodigingen voor recepties van allerlei organisatiesUitnodigingen voor recepties van allerlei organisatiesU

Kandidatuur met ‘curriculum vitae’ bezorgen aan:
Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen of per e-mail: hippopress@skynet.be

Jubileumjaar 
halfweg

ZOMERZOEKTOCHT  
TUSSEN EERSTE EN TWEEDE KERK

100 jaar kerk
sint mariaburgsint mariaburgsint mariaburg

1911-2011

De rondleidingen die Marc Elseviers en Ludo Van Bouwel begeleidden in de kerk kregen ook ruim respons en velen vroegen 
reeds om bijkomende verkenningen van het kerkgebouw te organiseren.

TENTOONSTELLING TIJDENS HEMELVAART- EN PINKSTERWEEKEND



Dag- en weekbladenDag- en weekbladen
Lotto loterij bingoal
Belgische tierce
Grote keuze in wenskaarten
Kopie & faxservice, etc…

Openingsuren:
Ma. 05.45 - 1230u.

Di. - Vr. 05.45 - 1230 en 
  13.30 - 18.00u

Za 06.30 - 16.00u

Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren

Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox @skynet.be
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MENSEN

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken
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o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Paula Van Rompaey
(12/11/1924 – 6/12/2010)

Op 6 december, het naamfeest van Sint Niklaas – een feest 
waarnaar kleine kinderen zo verlangen – is juffrouw Paula 
overleden. Meer dan 30 jaar was ze een lieve en toegewijde 
kleuterjuf in de school aan de Frans Standaertlei. Zij was 
geboren in Antwerpen en werd op het einde van Wereldoorlog 
II in Sint-Mariaburg benoemd. Dagelijks spoorde ze met de trein 
van Heide-Kalmthout naar hier. Later verhuisde het gezin Van 
Rompaey naar de Leo Vermandellei, waar ze bijna 20 jaar met 
haar familie heeft gewoond.

Toen ze al op rust was en haar broer Jan benoemd werd als 
pastoor in Berlaar verhuisde ze samen met haar zus Mia, die 
enkele maanden voor haar is gestorven, naar Berlaar bij haar 
broer. Ze kreeg een eerste hersenbloeding, waarvan ze dank 
zij grote wilskracht redelijk goed herstelde. Hoewel afhankelijk 
van derden, bleef ze toch steeds optilmist. Een tweede zware 
hersenbloeding werd haar fataal. Vele Mariaburgers die als 
kleuter bij haar in de klas gezeten hebben, zullen nog dikwijls 
met een gelukkig gevoel terugdenken aan deze warme, lieve juf.

Céline De Cock
(18/9/1921 – 6/1/2011)

De weduwe van Bob Stuyck overleed te Kapellen op het feest 
van Driekoningen. Zij speelde vele jaren een actieve rol in het 
Mariaburgs gemeenschapsleven. Haar drie kinderen, dertien 
kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen blijven dankbaar aan 
haar terugdenken als een rustige en fiere moeder, nauwgezet, 
een luisterend oor, een helpende hand. 

Tijdens de sfeervolle uitvaartplechtigheid in de parochiekerk 
getuigden ze hoe moeder Stuyck blijft voortleven omwille 
van de veilige warmte die ze bood, de sfeer die ze kon creëren 
bij het spel, de gezelligheid die feesten aan de mooi gedekte 
tafel onvergetelijk maakten, de creativiteit waarmee ze kleren, 
verkleedkostuums, poppenkleertjes, gordijnen, kussenslopen, 
enz. vervaardigde. Handig repareerde ze tenten, tuinstoelen, 
parasols.

Jos Deckx
(23/8/1925 – 3/2/201)

In A.Z. Klina overleed Jos Deckx nadat de ziekte van deze tijd hem 
fataal werd. De enorm sportieve en sociale echtgenoot van Maria 
Sevenans had zich de laatste 25 jaar - na een loopbaan als 
vertegenwoordiger - ontpopt tot een ‘nieuwe man’. Hij engageerde 
zich 200% in het huishouden terwijl zijn echtgenote meer en meer 
hulpbehoevend werd. Hij was destijds delegué van de Mariaburgse 
voetbalclub en bleef een ruime sportinteresse tonen. Jos was ook, 
bestuurslid van de Neos seniorenwerking en werd ook daar erg 
gewaardeerd. In de Mariaburgse Okra en Ziekenzorg was hij een 
trouw en heel aangenaam lid. Jos hield van de natuur, was een tijd 
actief bij Wielewaal, onderhield met veel zorg zijn tuin. Maar vooral 
was hij een geweldige vader en grootvader. Zijn dochters en hun 
kinderen plus de kleinkinderen zullen hem erg missen. Maar ze 
zorgden voor een aangrijpende uitvaardienst in de parochiekerk en 
verwoordden prachtig hoe Jos bij hen voortleeft: “De fietser droomt 
niet, de fietser let op de weg. Een weg met en naar vrienden, een 
weg met en naar familie en geliefden, een weg naar een weerzien.”  

Charles Koeken
(13/9/1919 – 15/3/2011)

Met het vrij onverwacht overlijden van Charles Koeken, echtgenoot 
van Marie-Louise Bormans,  in ZNA Jan Palfijn te Merksem verdwijnt 
één van de laatste vertrouwde Mariaburgse figuren die elk jaar in de 
processie één van de prachtige vaandels torsten.

Hij was intens betrokken bij het dorpsleven (KAJ, KWB) als zoon 
van Georges Koeken, die in de Katholieke Vereniging, de Vlaamse 
Kring en als medestichter van de gepensioneerdenbond ook zijn 
stempel drukte op het parochieleven. Zonen Jan en Peter alsook 
dochter Lieve zijn eveneens vertrouwde figuren in de wijk. In 
2007 vierde het echtpaar nog hun zestigjarig huwelijksjubi-
leum in hun woning aan de Gezondheidslei.  De uitvaartliturgie 
vond plaats in de kapel van het Allerheiligste Sacrament aan de 
Hemelstraat in Antwerpen. 

Willy Janssens
(25/9/1932 – 28/3/2011)

De echtgenoot van Imelda Gommeren woonde jarenlang in de fraaie 
woning op de hoek van Gerarduslei en Nijverheidslei. Hij was een 
nakomeling van de bekende molenaarsfamilie Janssens, de laatste 
uitbaters van de Katerheidemolen. Als en goede echtgenoot en vader 
heeft hij heel zijn leven als graanhandelaar  hard gewerkt voor zijn 
gezin, maar hij kon ook genieten van het leven. Hij blijft ons bij als 
een sterke en gezonde man, altijd klaar om een helpende hand toe 
te steken. Hij veroverde een plaatsje in het hart van zijn kinderen en 
kleinkinderen, die tijdens de uitvaartdienst getuigden: “We zullen 
steeds aan je blijven denken”. Vele dorpsgenoten kwamen op 
zaterdag 2 april in de parochiekerk afscheid van hem nemen.

Jacqueline Keulemans
(27/11/1924 – 15/4/2011)

Omringd door haar dierbare familieleden is Jacqueline Keulemans 
zachtjes ingeslapen in AZ Klina te Brasschaat, Weinigen wisten dat 
ze al een jaar ernstig ziek was. Haar jeugd bracht Jacky door in de 
Leopoldlei 74 als lid van het grote gezin Keulemans, waarvan nu 
nog drie dochters leven. Na een handelsopleiding werkte ze als 
bediende bij Antverpia. Uit haar huwelijk met Kapelse graanhandelaar 
Eduard Verbist had ze drie kinderen: Anita, Jan en Lutgarde. In 1955 
werd ze jong weduwe en kwam terug naar Sint-Mariaburg. In 1961 
huwde ze daar met Charles Soffers en kreeg  nog een dochter Hilde. 
Ze koesterde haar gezin met veel liefde en was een bijzonder lieve 
tante voor al haar neefjes en nichtjes. Ze was bijzonder trots op haar 
kinderen en hun gezinnen, telde tien kleinkinderen en bij haar over-
lijden was het elfde achterkleinkind op komst. In een overvolle kerk 
droegen al haar dierbaren op Goede Vrijdag bij tot een aangrijpende 
uitvaartdienst. ”Je lach en je kracht om door te gaan zullen er altijd 
zijn” schreef dochter Lutgarde op het mooie doodsprentje. 

Rita Delbon 
(28/6/1952 – 15/11/2010)

In vorige editie ontbrak ons de ruimte om te melden dat de 
dochter van Jos Delbon en Elza Janssens overleed in Nursing 
Home Sint-Maria te Berchem. Zij was de levensgezellin van Luc 
Schoonjans. Haar zoon Maria Sarrechia speelde op het orgel in 
de parochiekerk en verzorgde nog een mooi concert in februari. 

BM’s 
verlieten ons...

Onze trouwe bussers Nicole en Gerard Fissers-Bogaerts vierden 
begin januari hun gouden huwe-lijksjubileum. Ze zijn getrouwd 
op 7 januari 1961 in het kerkje van Hoogboom. Beiden zijn  
Kapellenaars van origine:  Nicole was van Hoogboom,  Gerard is 
geboren in Putte.

In 1964 kochten ze hun huisje in de Mariettalei 30, waar ze nog 
steeds wonen. En dat ze nog altijd met veel liefde verzorgen en  
versieren, een voorbeeld voor de buurt. Petanque is hun hobby 
en passie. In deze sporttak hebben ze vele bekers veroverd.

Ze hebben twee kinderen, zoon Dominick en dochter Anne Marie, 
en drie kleinkinderen

We hopen nog vele jaren op hun vrijwillige inzet te mogen  
rekenen om de Gazet bij de bewoners van de bosrijke Maria-
burgse straten te bezorgen. (LVB)

 BUSSERSNIEUWS

Eddy “de facteur”brengt 
al vele jaren de gazetjes 
rond in de buurt waar 
vroeger de Zwemdok 
en Hotel de la Chapelle 
het dorpszicht bepaalden. 
Toen eind november sneeuw 
en ijs de wegen levensgevaarlijk glad maakten, ging 
hij op een morgen aan de Jagersdreef-Fabriekstraat 
onderuit met zijn scooter. Hij kreeg het vehikel op zijn 
been met een gecompliceerde dijbeenbreuk als gevolg. 
Hospitalisatie, operatie, revalidatie, dat alles moest 
hij ondergaan één jaar nadat hij ook al een zware chirur-
gische ingreep had doorstaan om enkele bypassen aan te 
brengen.  Met de beste zorgen omringd door echtgenote 
en kinderen werkt Eddy het kineprogramma af dat hem 
terug vlot moet laten rondlopen. “Ik kijk al uit naar het 
moment dat ik terug de gazetjes zal kunnen ronddragen”, 
verzekert hij. Inmiddels moet hij het gansrijden in de Polder 
missen, waarvan hij medeorganisator was. Maar voor het 
medewerkersetentje in Oud-Antwerpen gaf hij geen forfait! 
(LVB)

het dorpszicht bepaalden. 
Toen eind november sneeuw 
en ijs de wegen levensgevaarlijk glad maakten, ging 

Eddy Bernaerts slachtoffer van 
de harde winterde harde winter

GOUDEN JUBILEUM  
GERARD EN NICOLE FISSERS-BOGAERTS
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Bij het ontstaan van Sint-Mariaburg was dit reeds een 
plek om tot rust te komen en vooral een plek waar 
kunstenaars zich thuis voelden en inspiratie vonden. 
De lijst van artiesten die hier vertoefden, is te lang om 
op te noemen. Momenteel zijn er nieuwe gezichten 
die zich aangemeld hebben als lid van Kunstkring 
Caerde.

Op 18 december 1985 werd kunstkring Caerde  
gesticht, een vereniging die dus iets meer  
dan 25 jaar geleden ontstond met André De Nys 
en Peter Kempenaers als grondleggers. Lucien  
Hendrickx werd voorzitter. Bij de eerste oproep om 
leden te winnen kwamen acht kunstenaars opdagen. 

In 1986 kwamen 1200 bezoekers opdagen voor het 
bewonderen van de werken van een twintigtal le-
den. Tweejaarlijks werd een groepstentoonstelling 
ingericht. In de Katerheidemolen konden de leden 
elk eerste weekend van de maand hun werken expo-
seren. Een luxe die er nu niet meer is. Lucien zorgde 
voor de sturing en groei van de kring. 

In 1995, na het overlijden van Lucien, nam onder-
voorzitter Maria Leenaerts de fakkel over. In 1997 gaf 

Maria de voor-zittershamer reeds door. Carl Van Steene werd even interim-voorzitter. Vanaf 1998 nam Bob 
Clinckx de voorzitterstaak op zich.

In 2005 werd het trekwerk overgenomen door een zeer gedreven Els Moonen. 

Begin dit jaar gaf zij, moe van het trekken, de fakkel door aan Mon Van den Broeck. 

Vele beeldende kunstenaars uit zeer verschillende disciplines hebben de voorbije jaren de faam van Sint-Maria-
burg als kunstenaarsdorp hoog gehouden. Voor het 25-jarige bestaan van hun vereniging, willen actieve en 
oud-leden, dit gebeuren eens extra in de belangstelling brengen van een ruim publiek. 

44 handelszaken hebben zich bereid verklaard, werken van Caerdeleden in hun etalage, te exposeren van  
22 april tot 15 mei 2011. 

Er zullen, van zestien Caerdeleden, werken ten toon staan: 

Bijvoets Alfons, Bories Arlette, Denaeyer Liliane, Dings Myriam, Gysbrechts Ida, Janssens Ivan, Kempenaers  
Peter, Moonen Els, Mulleman Diana, Peeters Maria, Samson Lia, Van den Broeck Mon, Van de Parre Nancy, Van 
Heurck Jeanne, Van Hullebusch Leo. 

Van 26 maart tot 3 april stelden in de zaal  
Antoon Van den Weyngaert zeven kunstenaars 
van ’t Blad hun werk tentoon. Deze actieve  
Brasschaatse kunstgroep kreeg behoorlijk wat 
bezoekers over de vloer, die hun uitverkoren 
werk mochten aanduiden. De uitslag van deze 
poll wordt gepubliceerd in de Brasschaatse Film.

Mady Schippers uit de Molenweg 14 maakte 
sterke indruk met haar 13 werken en zal o.i.  
zeker weer genomineerd worden. Ook Leo Dom 
van de Hoogboomsesteenweg 30 kon ons best 
bekoren. Michel de Smet en Colette Dedyn  
lieten enkele werken bewonderen die aantoonden 
dat de opleiding aan de Tekenacademie Sint-
Michiel tot positief resultaat leidt. 

Op 23, 24 en 25 april namen leden van ’t Blad 
deel aan de WAK (week van de amateurskundten) 
in zaal Antoon Van den Weyngaert. (LVB)

Zelf uw reis boeken is NIET altijd goedkoper.
Vraag vrijblijvend reisadvies.
Wij helpen u met de glimlach.

 
Agent voor:  

Cruises, Anders dan Anders, Escape, Thomas Cook,  
Jet air, Best tours en nog veel meer.

Korte, vlieg, auto, bus, cruise, exotisch, city, tickets, last 
minute vakanties, ...  

voor alles kan u bij ons terecht.

Een uurtje voor jezelf
Wie zich eens goed wil laten verwennen,

weg van de dagelijkse stress,
kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie
o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage)

Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken
Voetmassage

Meditatie in kleine groepjes

Bij vragen of twijfels: neem contact op

CHRISTINA HANSSENS
Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg

Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51
pieters.hanssens@telenet.be

Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73   GSM Eric: 0495 41 37 02

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K

Beste lezer,
Wij zijn voor onze klanten nog altijd op zoek naar huur- of  
koopwoningen.
Neem gerust vrijblijvend contact.

Met vriendelijk groeten,

Gerda Cassauwers
Molenweg 1A,  
2930 Brasschaat
T : 03/664.49.03
F : 03/665.42.41
info@expatimmo.be
www.expatimmo.be

25 JAAR KUNSTKRING CAERDE: 
Kunstgalerij in Sint-Mariaburg

Peter Kempenaers  
blijft bezig

Artiesten van  
’t Blad in Antverpia

25 jaar na de stichting van Kunstkring Caerde blijft Peter 
Kempenaers uit de Maria Theresialei creatief bezig. In het 
Kapelse gemeentepark komt een stilteplek, waar mensen 
even kunnen mediteren. In de rozentuin wordt daarvoor 
een kunstwerk geplaatst en Peter Kempenaers kreeg de 
opdracht dit beeld te maken dat hoop, troost en kwetsbaar-
heid moet uitstralen. In september wordt het onthuld op 
verzoek van de Kankerliga.

In februari nam Peter deel aan de kunsttentoonstelling in 
de Akerzaal van het Ekers Hof, waar Davidsfonds Ekeren ter  
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de lokale  
DF-afdeling 12 kunstenaars uitgenodigd had. Naast Peke 
namen ook ex-Caerdeleden Hugo De Bie, Jeanne Van 
Heurck en Leo Hullebusch deel .

Tot 7 mei exposeert Peke in het cultuurtcentrum de Brouckere  
te Torhout. De tentoonstelling is – behalve op zon- en  
feestdagen – gratis te bezoeken van 10 tot 12 en van 14 tot 
18 uur. (LVB)

Het initiatief zal de deelnemende winkeliers  
zeker meer aanzien geven bij de bevolking. De sfeer 
in de wijk kan er alleen maar beter bij worden, als  
iedereen eens een artistieke wandeling gaat maken,  
gedurende deze periode. Op het eind van de  
drieweekse etalagetentoonstelling wordt deze  
viering afgesloten met een groeps-tentoonstelling 
in het Antverpia gebouw, Sint-Anthoniuslei 95-97 te 
Brasschaat op 14 en 15 mei 2011.

Voor al wie Sint-Mariaburg en de kunst een warm 
hart toedraagt, is de tentoonstelling bij de Maria-
burgse handelaars en in het Antverpia gebouw een 
niet te missen gebeurtenis. (med.)

Sint-Mariaburg wordt dan weer  
één grote kunstgalerij
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In aanwezigheid van talrijke Mariaburgers werd op ’t Schoon Verdiep in het 
Antwerps stadhuis de nieuwe roman van Ugo Janssens voorgesteld. Witsand 
Uitgevers presenteerde na “De vrouw met de luifelhoed” (maart 2010, thans 
tweede druk) nu deel II van de trilogie Het Oculatum met de originele titel 
“De zon komt op in het westen”. De auteur zelf, die we in vorige edities al 
uitgebreid voorstelden als inwoner van de Floris Verbraekenlei en Willy 
Staeslei en die thans in Grand-Halleux woont, was wegens ziekte weerhouden, 
maar schepen Ludo Van Campenhout, uitgever Dirk Demuynck en Ugo’s 
vrouw Tinne van Acoleyen lichtten de nieuwe roman deskundig toe.
De roman vangt aan in het prille begin van 1981. België bestaat dan een klein 
half jaar. De Duitse prins Leopold von Saksen-Coburg wordt gevraagd om 
koning te worden van de eerste geïndustrialiseerde staat op het Europese 
continent. De Franse wijnhandelaarszoon Antoine Berthier is het hoofdperso-
nage van deze historische roman. Hij heeft met zijn verloofde Ludvine plan-
nen gemaakt om op de eerste lentedag van 1831 te trouwen. Maar hoe mooi 
de toekomstplannen soms ook lijken, vaak is het de mens die wikt, maar het 
lot dat beschikt.

Vooral de situering van de gebeurtenissen in de 
Oude Gracht te Hoogboom, bij de Zijdefabriek, 
aan de molen van Katerheide, in de Mariaburgse 
bossen maakt het voor de lezer extra boeiend.
Een boek dat leest als een trein, een aanrader 
voor al wie van spanning houdt en geïnteres-
seerd is in de plaatselijke geschiedenis.

Johan Pas (1963) uit de Isabellalei, actief als docent, auteur en curator, heeft 
al meer dan 20 jaar zijn hart verloren aan kunstenaarsboeken. Hij selecteerde 
uit zijn verzameling één titel voor elk jaar: “Die ene titel per jaar is een zelf-
opgelegde beperking om de keuze scherp te houden en het verhaal helder”, 
poneert hij. Dat verhaal begint met Yves Klein  en eindigt voorlopig met Vaast 
Colson en Dennis Tyfus. Speciaal voor de tentoonstelling in de prachtige Not-
tebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (11 maat-22 april) 
schreef  Pas het boek Multiple/Readings waarin 51 tentoongestelde boeken 
afgebeeld en uitvoerig besproken worden. Tot de geslecteerde kunstenaars 
behoren Andy Warhol, Marcel Broodthaers, Edward Ruscha, Gerhard Richter, 
Damien Hirst, Anne-Mie Van Kerckhoven, Walter Swennen, John Baldessari, 
Maria Eichhorn, Maurizio Nannucci, …
Johan Pas, Multiple/Readings,   Uitgeverij Mer – Gent,  30 euro

In 1992 publiceerde Pas al het kunstboek ‘Bervoets’ dat de carrière van de 
schilder volgde tot 1990. Recent kwam het vervolg uit: ‘Fred Bervoets prent-
werk 1990-2010’.
Johan Pas, Fred Bervoets prentwerk: 1990-2010, Lannoo, 288 p., 45 euro
(LVB)

Sint-Mariaburg is in de Van de Weyngaertlei weer een 
culturele persoonlijkheid rijker. Met zijn gezin heeft Michaël 
Vandebril van Antwerpen Boekenstad zijn intrek genomen 
in de woning waar in de jaren ’50 architect Jos Leysen 
verbleef.
In de Nieuwe Antwerpenaar legt hij uit dat Antwerpen de 
ambotie heeft eind 2011 de UNESCO-titel “City of Literature” 
te verkrijgen. Na Edinburgh, Melbourne, Iowa en Dublin 
wil Antwerpen zich echt profileren als boekenstad. “Koeken-
stad” is de metropool al langer, maar ongeveer tien jaar 
ijvert Antwerpen ook om “boekenstad” genoemd te wor-
den. Troeven daarbij zijn het Plantin-Moretusmuseum met 
de oudste drukpersen ter wereld, de erfgoedbibliotheek 
Hendrick Conscience , het Letterenhuis met een literair 
archief van onschatbare waarde,  evenementen als Boe-
kenbeurs, Zuiderzinnen, Crossing Border, de stadsdichters. 
Meer info over dit alles: www.antwerpen.be/boekenstad

DE ZON KOMT OP IN HET WESTEN

Johan Pas met Multiple/Readings

Michaël Vandebril van 
Antwerpen Boekenstad 
ook curator van vijfde 
Nacht van de Poëzie

Ugo Janssens met Het Oculatum II:
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Vooral de situering van de gebeurtenissen in de 
Oude Gracht te Hoogboom, bij de Zijdefabriek, 
aan de molen van Katerheide, in de Mariaburgse 
bossen maakt het voor de lezer extra boeiend.
Een boek dat leest als een trein, een aanrader 
voor al wie van spanning houdt en geïnteres
seerd is in de plaatselijke geschiedenis.

Intussen was Michaël Vandebril ook druk in de weer als 
curator van de vijfde Nacht van de Poëzie in de Gentse 
Vooruit. Op 2 april bracht hij Remco Campert, Dirk van 
Bastelaere, Gerrit Komrij, Leonard Nolens, Ramsey Nasr, 
Peter Holvoet-Hansen, Adriaan De Roover, Elvis Peeters, 
Peter Verhelst, Rick De Leeuw, Pat Donnez, Pjeroo Roobjee,  
kortom 50 jonge en oudere poëten samen om hun ding te 
doen op het podium.
 “Het dichtersprogramma dat ik heb samengesteld met 
Willy Tibergien staat garant voor de happening die ik 
beoog. Naast de individuele kwaliteiten van de dichters, 
zowel qua poëzie als qua performance, is ook het totaal-
spektakel van belang. Het opbotsen van persoonlijkheden, 
poëtica’s, klanken, entr’actes, onvoorziene omstandigheden 
en improvisaties. It don’t mean a thing, if it ain’t got that 
swing. Jong staat naast oud, performing poets naast tekst-
dichters, graphic poems naast klassieke verzen, Neder-
landstalig naast Franstalig … Hoewel Herman de Coninck 
indertijd niet zo hoog opliep met de Nacht van de Poëzie, 
deel ik zijn ‘systeemloze liefde voor zoveel mogelijk poëzie 
tegelijkertijd’ en treed ik zijn‘pleidooi om die veelkantig-
heid in godsnaam te laten bestaan’ graag bij. Zo formu-
leerde Michaël het bij de presentatie van de vijfde Nacht 
van de Poëzie. (LVB)

Ugo Janssens, De zon komt 
op in het westen, Witsand 
Uitgevers 2011, 
paperback, 19,95 euro, NUR 
342, ISBN: 978 94 9038 245 2
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Natuurvoedingswinkel

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT

tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92

Open Di-Vr 8.30u tot 18 u
Za 9u tot 17u

Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be

De Groene wijzer

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

In het kader van het eeuwfeest van de kerk was de “Kaas- en Wijn-
avond” op zaterdag 26 februari een groot succes. Een recordaantal 
sympathisanten kwam in Elcks Thuys genieten van een bijzonder 
fraai verzorgd buffet. 

Binnenkort verdwijnt wellicht de Beneluxtrein Brussel – Amsterdam 
(IC B+). Het actiecomité lijn 12 hield een vergadering op 21 maart 
om na te gaan op welke manier deze trein het best kan vervangen 
worden. Het verslag daarvan evenals enkele powerpointpresenta-
ties staan op de site van voormeld comité (www.lijn12.be).
De vrij gekomen treincapaciteit zal immers niet ongebruikt blijven, 
maar hoe.
Komen er nieuwe goederentreinen bij of een nieuwe passagiers-
trein? En hoe moet die laatste er dan uitzien? 
Eind december gaan de stations Antwerpen-Dam en Antwerpen-
Oost mogelijk voor twee jaar dicht. Wat wordt daar tegenover 
gesteld ?
Het actiecomité wil over deze veranderingen de mening van de 
treingebruikers van lijn 12 en organiseert daarom een bevraging 
bij de mensen die voorheen de petitie voor meer en betere treinen 
op lijn 12 ondertekenden. Deze bevraging dient voor eind april 
ingevuld. De resultaten worden daarna bekend gemaakt.
De lezer/gebruiker van het station Sint-Mariaburg wordt gevraagd 
om problemen te blijven signaleren aan de wijkwerking of recht-
streeks via een mail naar het actiecomité lijn 12 (info@lijn12.be). 
Op de site van het actiecomité lijn 12 (www.lijn12.be), kan de 
petitie nog altijd ondertekend worden.
(GM)

Het is een traditie bij de Wijkwerking Mariaburg vzw dat het nieuwe werkjaar wordt ingezet met een feestmaal voor de bestuurs-
leden en alle medewerkers van de Gazet van het Nieuw Kwartier. Dit feestelijk gebeuren ging door in het bekende zaaltje van taverne 
Oud-Antwerpen en ook nu weer was het “af” en werd het een smaakvolle en gezellige avond.
Wijkwerking-voorzitter Marc Elseviers maakte van de gelegenheid gebruik om alle aanwezigen te danken voor hun inzet in het voorbije 
jaar en tevens lichtte hij al enige plannen toe voor dit jaar. Hij benadrukte dat 2011 een bijzonder jaar wordt met tal van belangrijke 
evenementen. Zo is er onder meer het zilveren jubileum van de Mariaburgse Feesten en tegelijk de viering van het 25-jarig bestaan van 
de Gazet van het Nieuw Kwartier. Niet minder belangrijk is dat dit jaar het eeuwfeest van de kerk van Sint-Mariaburg wordt gevierd. Wat 
dit laatste betreft, zijn een aantal personen reeds verscheidene maanden  actief opzoekingswerk aan het verrichten in het Documentatie-
centrum van Mariaburg. Vooral dan in verband met ontstaan van kerk en parochie van Sint-Mariaburg.
Maar ik wou het over een opmerkelijk man hebben, over een van die mensen uit Ekeren die zich ook met dat opzoekwerk bezig houdt en 
luistert naar de naam Robert Vervoort. Deze man was samen met zijn echtgenote ook op onze feestavond aanwezig, maar eerder toevallig
zou ik hem ’n paar dagen later iets beter leren kennen. 
Op zondag 27 maart werd in het Antwerps Zeemanshuis het boek van Alex Van Haecke “Met de Red Star Line naar Amerika” officieel aan 
pers en publiek voorgesteld. Oorspronkelijk was “De Red Star Line” een groots opgezette theaterproductie, geschreven en geregisseerd 
door Van Haecke (als inwoner van Rustoord een trouwe lezer van de Gazet vh Nieuw Kwartier), met liefst 132 voorstellingen, telkens voor 
een uitverkochte zaal. Nu dus door Alex verwerkt tot een boek van meer dan 400 bladzijden.
Zoals gebruikelijk bij zo’n officiële boekvoorstelling komen auteur en uitgever op het podium een woordje uitleg geven, maar eerder 
verrassend (althans voor mij) was dat Robert Vervoort onmiddellijk op het podium werd gevraagd. Zo kwam ik meteen te weten wie Van 
Haeckes voornaamste inspiratiebron was voor toneelstuk en boek. Op eerder bescheiden wijze, maar wel gekruid met de nodige humor 
vertelde Robert over zijn grote passie: de Red Star Line.
Nader opzoekwerk leerde me dat Robert al sedert 1989 zowat alles verzamelt wat met de Red Star Line te maken heeft. De verzameling 
van deze eminente kenner, meer dan 4000 items ondertussen, is uitgegroeid tot de belangrijkste Red Star Line-collectie ter wereld.
Dankzij Robert Vervoort kwam de geschiedenis van deze Antwerpse rederij, die wat in de vergeethoek was geraakt, weer tot leven. 
Een opmerkelijk man uit eigen contreien, op wie we best fier mogen zijn. Hij heeft trouwens eerder al interessante artikels over Sint-
Mariaburg geschreven, zoals over “Villa Albert” in onze Gazet en over het graf van Antoon Van den Weyngaert in het Jaarboek van de 
Heemkring Ekeren. (WDL)

Maandag 28 februari voerde Ward Smets  het poppenspel het 
spook van d’hei op in dienstencentrum Vesalius. Het werd na 
67 jaar optreden zijn afscheid als poppenspeler. Ook in Sint-
Mariaburg was deze inwoner van Rustoord heel populair en hij 
verzorgde in Elcks Thuys destijds prachtige optredens.
Het gemeentebestuur van Brasschaat huldigde Ward Smets  die 
avond uit dankbaarheid en erkentelijkheid voor zijn jarenlange 
bijdrage aan het Brasschaatse cultuurleven. Hij kreeg een oorkonde
van Cultureel Ambassadeur overhandigd. 

Al vijf jaar zorgen Marcel en Simonne Peeters aan de Floris 
Verbraekenlei 32 voor opvang van vogels en hulpbehoevende 
dieren. Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers hebben ze 
het voorbije lustrum enorm veel gepresteerd. Iedereen kan een 
vleugelsteuntje geven door 10 euro over te schrijven op rekening 
iban: BE38 0014 7712 3272 van VOC Brasschaat en zo lid worden. 
Op 15 mei is iedereen welkom op de Sterhoeve, Holleweg 43 in 
Kapellen, waar het Meander Project wordt voorgesteld. Tussen 
14 en 18 uur is het gratis toegang op de opendeurdag waar VOC 
Brasschaat met een stand present is, boerderijproducten verkocht 
worden en het paardenproject opgestart wordt. (LVB)

Mariaburgers zijn wereldburgers met een grote inzet voor de Derde Wereld. 
Dat bleek eens te meer het laatste weekend van januari toen de medewerkers 
van Damiaanactie op een minimum van tijd al hun etuis viltstiften in Delhaize 
verkochten en zo weer 25 lepra- of tbc-patiënten uit het zuiden konden genezen 
en nieuwe levenskansen bieden aan henzelf en hun families. 
Ziekenzorg gaf op 30 maart Alena Lavrijsen de kans om in Elcks Thuys het 
project voor een schooltje in Lamin (Gambia) voor te stellen. De familie Lavrijsen 
is heel bekend in de wijk en Veerle, dochter van Jan en Viviane Van Looveren, 
is gehuwd met Almamie uit Gambia. Ze wonen in de buurt en hebben drie 
kinderen. Zij willen een klein schooltje in Lamin steunen. Toen ze er op bezoek 
waren zag Alena één lokaal, een hok uit golfplaten. 85 kleine kinderen zaten 
er als haringen in een ton. Twee oude schoolborden, bankjes, geen tafeltjes en 
erger nog, geen sanitaire voorzieningen. “Dat greep ons sterk aan en sindsdien 
willen we ervoor zorgen dat een container gevuld met allerlei schoolmateriaal 
kan verscheept worden”, aldus Alena die vele jaren in de Mariaburgse school 
kleuters onderrichtte. (LVB)

Negende Kaas- en Wijnavond

LIJN 12 Antwerpen – Roosendaal: 
NMBS-station Sint-Mariaburg
Belangrijke veranderingen
op komst

EEN OPMERKELIJK MAN

Ward Smets Cultureel Ambassadeur

Vijf jaar VOC

Mariaburg helpt Gambia
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Zaterdagavond 22 januari was weer een hoogdag voor de 
buurtbewoners van de Floris Verbraekenlei en Vredelei, zij 
vierden namelijk hun tiende gezamenlijke Nieuwjaarsdrink ! 
Marc en Els Van Looveren waren in 2001 de initiatiefnemers. 
Ze stelden hun oprit ter beschikking en boden de buren een 
hapje en een drankje aan. Tot nu toe zijn beiden nog steeds 
de grote bezielers van dit jaarlijks nieuwjaarsfeestje. En hun 
kinderen Koen en Jan tonen zich eveneens enthousiaste me-
dewerkers.
Dat de mensen het blijkbaar héél leuk en sfeervol vinden, 
bewijst de opkomst van 74 buurtbewoners dit jaar ! Naar 
aanleiding van dit tweede lustrum werd door de dankbare 
buurtbewoners via woordvoerder Eric Lemaire een speech 
gehouden en een geschenk aangeboden aan Els en Marc 
voor hun jarenlange inzet. In de late uurtjes werd nog ver-
broederd met de buurtbewoners uit de Boskapellei die op 
dezelfde avond ook een Nieuwjaarsdrink organiseerden! (lc)



Burgemeester Patrtick Janssens  
op bezoek in ons buurthuis
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6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

LUXE DROOGKUIS BEDEER IN TOTAAL VERNIEUWDE ZAAK

Zaterdagmiddag 2 april kwam burgemeester Patrick Janssens samen met schepenen Leen 
Verbist en Monica De Coninck op bezoek in het buurthuis “Nieuw Kwartier” aan de Schriek. 
Bedoeling was tijdens een informeel contact kennis te maken met de Wijkwerking Maria-
burg vzw.
“We kennen een aantal buurtcomités en wijkwerkingen op het grondgebied van Antwer-
pen, omdat ze ons meestal met problemen en klachten bestoken,” aldus de eerste burger van 
Antwerpen die eerlijk toegaf dat hij Sint-Mariaburg alleen kende omdat hij er af en toe met de 
fiets doorbolt als hij vanuit de Rozemaai een fietstocht onderneemt. Voorzitter Marc Elseviers 
ontving hem samen met secretaresse Greta Vienne, penningmeester Willy Bauwens, verant-
woordelijk uitgever van de Gazet vh Nieuw Kwartier Ludo Van Bouwel en diens medewerkers 
van het Heemkundig Documentatiecentrum Walter Deijnckens en Walter Lauriks.
Marc Elseviers lichtte vlot de drie grote pijlers van de Wijkwerking Mariaburg vzw toe: de 
uitgave van  een eigen buurtkrant die de samenhorigheid van de bevolking wil bevorderen; 
de verdere klassering, inventarisering en digitalisering van het uitgebreide Heemkundig 
Documentatiecentrum ten behoeve van de bevolking en de vaak nieuwe inwoners die oude 
huizen willen renoveren; de Mariaburgse Feesten die eind september voor de 25e keer het 
orgelpunt vormen van het sociaal leven in de wijk.
Tijdens geanimeerde gesprekken kwam een grote interesse voor onze wijk tot uiting. Boven-
dien konden ook Monica De Coninck, die zelf in de Bist woont, en Leen Verbist, wiens familie 
in De Sterre woont, met kennis van zaken de diverse onderwerpen mee bespreken.
De verkrotting van het buurthuis konden ze met eigen ogen vaststellen en we hopen dat 
ze bij Vespa stappen zullen ondernemen om de nodige reparaties uit te voeren. Muren vol 
schimmel en plassen water in de middenplaats en achterbouw zijn niet bepaald gunstig 
voor het bewaren van de vele waardevolle documenten. Ook voor betere subsidiëring van 
grootse evenementen zoals de 25e Mariaburgse Feesten bleken de Antwerpse bestuurders 
wel aandacht te hebben. 
Voor de viering van “100 jaar kerkgebouw” en de problematiek van het kerkelijk erfgoed 
kwamen eveneens interessante suggesties naar voren. Een positieve ontmoeting. Voor her-
haling vatbaar! (LVB)
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Vorig jaar mocht Sint-Mariaburg al drinken op de opening van  
zelfwasserij Ideale op de hoek van Bist en Kapelsesteenweg. Zaterdag  
5 maart was het opnieuw feest bij de familie Bedeer, want nu  
werd de Mariaburgse ‘beau monde’ ontvangen op een prachtige  
receptie om de totaal vernieuwde – reeds 40 jaar bestaande – Luxe 
Droogkuis Bedeer te vieren. Ivo en Marleen leidden hun talrijke  
gasten rond in de nieuwe, van de meest moderne technologische 

snufjes voorziene, infrastructuur waar topkwaliteitswerk geleverd 
wordt. In feite omvat het gebouw de vroegere winkels van Stientje 
(later De Langhe-Goeminne), Welvaart Verbist en achterbouw van 
Beenhouwerij Sevenans. Veel befaamde interieurdeskundigen, zoals 
Axel Vervoordt, raden hun klanten aan gordijnen en overgordijnen 
te laten reinigen bij Bedeer aan de Kapelsesteenweg 541. Een betere 
referentie kan men niet dromen. (LVB)

Eduard Bedeer en echtgenote Maria met hun nakomelingen, die de familiezaak succesrijk verder zetten.

Petanquebaan in de Sterre?
Inwoners van de Hindedreef - Schapendreef-Kastanjedreef uit de wijk De Sterre II 
zouden graag een petanquebaan zien aanleggen op het einde van de Schapendreef 
aan het voetpad naar de Hoogboomsesteenweg. “Om de goede verstandhouding 
tussen de bewoners te bevorderen, zou zo’n trefpunt zeker nuttig kunnen zijn. Op 
zomer-avonden en in de weekends samen met de bollen gooien bij een gezellige 
babbel en een goed glas, een beetje leven als God in Frankrijk…” (LVB)

Katerheidemolen waterdicht? 
Op de wijkvergadering die het Brasschaats gemeentebestuur in de nieuwe 
lokalen van GIBO hield, kwam  naast vele vragen over de mobiliteitsproblemen ook 
de Katerheidemolen aan bod. Enkele de romp zal op termijn behouden blijven en 
waterdicht gemaakt. Mogelijk vindt Kind en Gezin er onderdak. De ondergrondse 
parkings zijn enkel bedoeld voor de bewoners van de nieuwe appartementen.
 LVB



In Mariaburg ligt de enige steinerschool van Noord-Antwerpen, namelijk 
De Wingerd. Al meer dan 25 jaar zorgt deze school voor een alternatief voor 
het reguliere basisonderwijs. Een school vol muziek en kleur waar kinderen 
gestimuleerd worden om  zich te ontplooien tot vrije (jong)volwassenen. Een 
kleuter- en lagere school waar een brede basis wordt geboden en vanwaar de 
leerlingen naar de middelbare steinerschool kunnen doorstromen, maar ook 
zonder probleem terecht kunnen in de reguliere, middelbare scholen. Naar 
jaarlijkse gewoonte zet Basisschool De Wingerd op 15 mei haar deuren open 
voor het grote publiek. Om 11u geven de kinderen van de lagere school het 
beste van zichzelf tijdens een toonmoment. Uit elke klas krijgt u dan een aan-
tal didactische activiteiten te zien. Dit geeft de bezoeker een mooi beeld van 
hoe er in een steinerschool gewerkt wordt. Vanaf 12u kan er gesmuld worden 
van (h)eerlijke hapjes en drankjes en gaan de klassen open voor een heuse 
tentoonstelling met werk van de leerlingen. Om 15u vindt er een rondleiding 
plaats doorheen de ganse school. U krijgt dan meer tekst en uitleg bij de ten-
toonstelling. Kom gerust een kijkje nemen en geniet mee van de sfeer. 

Aan de infostand kan u uw kind aanmelden voor een plaatsje in de school. In 
tegenstelling tot de scholen in bijvoorbeeld Ekeren moet u bij deze basisschool 
niet via het centraal aanmeldingsregister (CAR) van de stad Antwerpen, u kan 
zich bij De Wingerd zelf aanmelden en op dat moment start de aannamepro-
cedure voor uw kind. U bent dus zeker van een aanmelding in de school van 
uw keuze. Voor peuters zijn er doorheen het ganse schooljaar kijk- en inloop-
momenten op afspraak. Zo krijgt uw kleine spruit in alle rust een inlooptraject 
op maat. 
Deze basisschool ligt te midden van het groen op meer dan 100m van de 
openbare weg, op een binnenperceel achter de voetbalclub van Mariaburg. 
Er wordt bewust gekozen voor een kleinschalige school waar er van elk leer-
jaar maar één klasgroep is. Ook wordt er jaarlijks flink geïnvesteerd in het 
optimaliseren van de infrastructuur. Zo werden er in de lagere school in alle 
klaslokalen houten parketvloeren gelegd en werd enkele jaren geleden een 
nieuwbouw in gebruik genomen. 
Geïnteresseerde ouders zijn ook van harte welkom op de infoavond van 25 mei 
om 20u30. Tijdens deze avond krijgt u achtergrond informatie en praktische 
toelichting bij het steineronderwijs.  Basisschool De Wingerd, Zwemdoklei 3, 
2930 Brasschaat. Meer info op www.steinerschooldewingerd.be (med)
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SPORT EN JEUGD

Beenhouwerij - Charcuterie

Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/664 20 73

MAES - ELEGEERT

Steinerschool De Wingerd  
zet de deur open

Scouts op zoek naar hun geschiedenis
70 JAAR SCOUTS MARIABURG

In 1908 publiceerde Sir Baden-Powell het boek “Scouting for Boys”. In dat jaar ontstond 
in Hampstead de eerste scoutsgroep. In België werden de eerste groepen gesticht in 
1913. De geniale stichter van scouting overleed op 8 januari 1941.
Datzelfde jaar, op 29 juni, kwamen in de garage van de heer L. Van  Bavel aan de Bist 
acht jongens samen: de eerste scouts van Sint-Mariaburg. De zondag daarop waren 
er al tien, nadien volgden er nog. De scouts van Sint-Mariaburg waren gesticht en in 
volle activiteit.
Op 26 augustus 1941 trok de jonge troep o.l.v. verkennerleider Piet Van de Poel en 
assistent-verkennerleider Paul Taeymans met twee volledige patrouilles (Arenden en 
Bevers) voor drie nachten op kamp naar Massenhoven. Nadien kwamen er de Kraaien 
en de Meeuwen bij en Jacques Ceulemans versterkte de leiding. Elke zondag werd er 
vergaderd.
Zo begon het boeiend verhaal dat nu al 70 jaar duurt. Bedoeling van de huidige 
leiding is een zo compleet mogelijke reconstructie van hun geschiedenis te maken 
in woord en beeld. Wie daarbij kan helpen, mag altijd contact opnemen met: 
oudleiding@scoutsmariaburg.be of met de verantwoordelijke uitgever van de oudleiding@scoutsmariaburg.be of met de verantwoordelijke uitgever van de oudleiding@scoutsmariaburg.be
Gazet vh Nieuw Kwartier.

Familie Sybers propageert de 25e Mariaburgse 
Feesten in Oostenrijk

Boogschieten op liggende wip

De familie Sybers uit de Van de Weyngaertlei behoort tot onze trou-
wste medewerkers. Tijdens een skivakantie in Oostenrijk maakten ze 
met het t-shirt van de Mariaburgse Feesten alvast reclame van de 
25e editie op zondag 25 september. Dochter Iris, die bij de Akabe 
scoutsgroep Zonnepinkers in Ekeren actief is als leidster, vroeg na 
haar thuiskomt uit de Somalische wateren om ook even melding te 
maken van Pinkerrock op zaterdag 30 april, een gratis muziekfestival 
in het centrum van Ekeren ten voordele van de groep gehandicapte 
scouts. “Het is de tweede editie in het Hagelkruispark, in de namid-
dag vanaf 13u is het kidshappening met als afsluiter een optreden 
van Jeuk. De inkom is volledig gratis. ’s Avonds begint het program-
ma om 19.30u”, aldus Iris Sybers. (LVB)

Krijgt Sint-Mariaburg terug een schuttersvereniging? Waar is de tijd dat aan de Velodroom “Boog en Pijl” tot de 
beste Belgische boogschuttersverenigingen behoorde? Marie-Louise Wouters kan er boeiend over vertellen.
Tijdens de paasvakantie inviteerde schuttersvereniging Linka de jeugd om op donderdag 14 april in Elcks Thuys te 
komen schieten op liggende wip. Voorzitter Frans Van de Sande zei dat er geen voorkennis nodig was. Een eerste 
kennismaking heeft hopelijk de heropleving van deze volkssport tot gevolg. (LVB)

Traditioneel ontving het bestuur van de Mariaburgse Voetbalclub 
pers, personaliteiten, sponsors en sympathisanten tijdens een 
gezellige nieuwjaarsreceptie in de kantine aan de Zwemdoklei 1. 
De talrijke jeugdploegen presteren knap en ook het fanionteam 
zorgt voor spannende momenten in 2de provinciale. Door de 
goede relaties met de gemeentebesturen van Brasschaat en Kapellen 
voelt het bestuur zich gesteund om aan een brede basiswerking te 
blijven doen. De financiële situatie van de club is gezond en ook aan 
humanitaire acties blijft men meewerken. (LVB)

K.M.V.K. sportief gezond
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Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04

Herentalsebaan 705, 2160 Wommelgem
Tel: 03 485 58 92
Fax: 03 475 90 83

Alle dagen Open van 7.30u tot 19.30u
Zaterdag van 7.30u tot 16uZaterdag van 7.30u tot 16u

MAKEBA QUIZ
Op 28 januari  werd ten voordele van Basketbalclub Makeba een quiz georganiseerd. 33 ploegen 
pijnigden in de vernieuwde eetzaal van het GIBO aan de Annadreef hun hersens om zo goed mogelijk 
te antwoorden. Het was eens te meer een voltreffer. (med)



Gazet van het Nieuw Kwartier 8

ANTVERPIANIEUWS

ALLERLEI
DE KRONIEK VAN BARBARA

Laurent van 
Mariaburg
Neen geachte lezers, de jongste (er-
kende) telg van onze koning heeft een 
andere titel dan “van Mariaburg” en zal 
bijgevolg zijn door een of andere stich-
ting gesponsorde villa in Tervuren niet 
ruilen voor onze plaatselijke contreien. 
Geef toe, dit zou nog eens nieuws zijn, 
een Ferrari scheurend door de Boskapel-
lei. Bij een eventuele controle kan zijn  
uitleg dan zijn: snel rijden is minder 
gevaarlijk dan u denkt, want ik ben dan 
minder lang onderweg…

De prins als hoofd van de stichting 
“duurzame energie” zou dan de voor-
pagina van de Gazet van het Nieuw 
Kwartier kunnen halen wanneer hij het 
voorbeeld geeft bij de ecologische her- 
beplanting van onze lokale Kattekens-
berg, geflankeerd door zijn oud-klas-
titularis van het H. Pius-X-Instituut en 
eindredacteur van de Gazet Ludo Van 
Bouwel en onze plaatselijke mandataris-
sen.

Ik had het er nog over met Julienne, mijn 
pientere buurvrouw, en samen von-
den wij dat Laurent toch wel af en toe 
het nieuws mag halen als hij ongeveer 
1.050.000 oude Belgische franken per 
MAAND incasseert.

Over incasseren gesproken, de verdien-
sten van Boussufa zijnde minimum 10 
miljoen euro’s om drie jaar te sjotten,  
zijn evenmin te versmaden. Veel voet-
ballers zijn overigens niet vies om  
publiciteit te voeren, denk maar aan een 
ex-doelman, en wat te denken van vele 
anderen die dank zij hun tatoeages bijna 
wandelende encyclopedieën zijn.

Arm zal de CEO van Dexia ook niet wor-
den om niettegenstaande de belabberde 
beursprestaties van zijn bank nog meer 
dan 2 miljoen euro’s per jaar uit de brand 
te slepen, hoeveel interest hebben wij op 
onze spaarboekjes?

Wie ook niets te kort mag komen is 
SABAM, mijn overbuurman is truck-
chauffeur en luistert nu dagelijks naar “Je 
hebt me duizendmaal bedrogen” sinds 
zijn baas riskeert te moeten betalen voor 
SABAM. Ooit komt misschien de dag dat 
de argeloze fietser beboet wordt tijdens 
het fluiten van een of ander deuntje…
Dan denk ik terug aan wat mijn groot-
moeder altijd zei: Nemen vult jouw  
handen, geven vult jouw hart.

Tot volgende keer,

Barbara

Heerlijke asperges

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten

ANTVERPIANIEUWS

Mijn neef Felix Verhagen en ik zijn bezig 
om een vakkundig overzicht te maken over 
het voormalig Antwerps atelier van deco-
ratieve kunst “Gussenhoven & van Wijck 
(G&vW)”. Het gaat daarbij om de glas-in-
lood-werken van dit atelier G&vW.
Wij vermoeden sterk, dat er in de diverse 
woningen/villa’s etc. in de wijk Sint-Maria-
burg zulke glaswerken zijn aangebracht, 
omdat zich  in het hoofdkantoor van  
“Antverpia” en in “Salve” glaswerken 
van G&vW bevinden. Misschien ook in  
woningen/villa’s van medewerkers van 
“Antverpia” die zich in Sint-Mariaburg  
hebben gevestigd. Het gaat dan om de  
periode tussen ca. 1910 en 1945, de periode 
waarin G&vW toch zekere faam hadden in 
het Antwerpse.

De mannen van het Regenboogkoor hebben 
nood aan versterking.
Ze zingen wereldliederen in verschillende ta-
len en oefenen om de 2 weken op zaterdag-
voormiddag van 10 tot 12 uur in de Platanen, 
Hoogboom.
Inl. bij Lutgart Van Puyvelde 03/665 23 26 of 
lutgartvp@telenet.be
Ook mensen die ons willen begeleiden met 
hun instrument zijn welkom.

Dé website die voor senioren een wereld opent!
Doelgroep: leden vanaf 50 tot…
Wat kan u er vinden: mailgroepen, chatboxen, 
forum, maandelijks juridisch advies, zoekertjes. 
Dit is dan nog kort samengevat.
Het gebruik van deze website is volledig gratis.
Graag meer inlichtingen:  trish@seniorennet.be

Midden in het centrum van Ekeren ligt bibliotheek Driehoek.
Een aangename bibliotheek met het gevarieerd aanbod dat 
een districtsbib kan bieden.
De bibliotheek is voor iedereen vrij en gratis toegankelijk  
tijdens volgende openingsuren : 

maandag Voor groepen na afspraak

dinsdag 10-20 uur

woensdag 10-20 uur

donderdag 10-20 uur

vrijdag 10-17 uur

zaterdag 10-17 uur

De bibliotheek heeft een gevarieerd aanbod aan materialen .
Leesboeken in verschillende talen : Nederlands, Frans, Engels, 
Duits, Italiaans, Spaans; taalcursussen; kranten en tijdschrif-
ten; strips: ook voor volwassenen; films en muziek in alle 
genres; computers met internet. De minimum leeftijd om 
gebruik te maken van een pc is 12 jaar. Wilt u boeken, cd’s, 
dvd’s, taalcursussen of tijdschriften ontlenen, dan betaalt u 
vanaf 18 jaar abonnementsgeld. 
Elke derde zaterdag van de maand  wordt voorgelezen in 
bibliotheek van 10.30 uur tot 11.30 uur. Kom naar de bib en 
luister naar de mooiste, grappigste en spannendste verhalen! 
Bij je eerste bezoek krijg je een leuk cadeautje. Meer informa-
tie? Klantendienst bibliotheken, gratis nummer 0800 992 93.
Wist je dat Bib aan Huis de thuisbezorgdienst is van de 
Antwerpse bibliotheken? Vrijwilligers brengen je favoriete 
lectuur, film of muziek bij je thuis. Voor wie? Bent u min-
der mobiel door ouderdom, een handicap of langdurige 
ziekte en daardoor niet in staat de bibliotheek te bezoeken?  
U bent lid van de bibliotheek of u wilt lid worden? Wij helpen 
u graag verder en zorgen ervoor dat u uw lievelingsboeken, 
films of cd’s thuisbezorgd krijgt. Hoe werkt Bib aan Huis?  
U maakt een eerste afspraak en een bibmedewerker komt bij 
u thuis om uw wensen te noteren. Bib aan Huis bezorgt de 
door u gewenste materialen en haalt ze na drie weken weer 
op. Informeer direct bij uw bibliotheek of neem contact met 
de klantendienst van de openbare bibliotheek op het gratis 
nummer 0800 992 93. 

Jaak van Wijck - de compagnon in het atelier “Gussenhoven & van Wijck”  en een groot-
oom van mijn neef en mij - was tevens kunstschilder. Hij was (in 1901) afgestudeerd 
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen/Hooger Gesticht voor 
Schone Kunsten, gespecialiseerd in landschap schilderen. Hij heeft heel veel schilderijen 
gemaakt van o.a. de Kalmhoutse Heide (ook Brasschaat) en van andere locaties in de 
Kempen, langs de Schelde, en van parken in Antwerpen. Hij was vanaf 1923 zeer actief 
bestuurslid van de - tegenwoordig Koninklijke - Vereeniging voor Natuur- en Steden-
schoon, en ook in de “Raad van Uitstappen” van deze Vereniging. Posthuum werd hij in 
ca. 1950 benoemd tot ere-bestuurslid van de Vereniging.  Hij leefde van 1870 tot 1946 en 
is op Schoonselhof begraven.

Ik sluit dus bepaald niet uit, dat hij zijn schilderijen heeft willen/kunnen verkopen juist 
ook aan mensen die zich indertijd in Sint-Mariaburg zijn gaan vestigen, o.m. vanwege het 
groen/de schone lucht/de natuur aldaar; zijn thema “landschappen” zal hen wellicht zeer 
hebben aangesproken. Wellicht hebben de bewoners in Sint-Mariaburg dus schilderijen 
van hem die ik nog niet ken en in mijn overzicht opgenomen kunnen worden.

Aangezien ik een uitgebreid overzicht aan het samenstellen ben van Jaak van Wijck’s 
schilderijen, ben ik nog steeds op zoek naar schilderijen van zijn hand. Enige nadere  
informatie over Jaak van Wijck als kunstschilder kunt u vinden op Wikipedia.nl onder zijn 
naam “Jaak van Wijck.
Reageren kan via e-mail: eykmoesgen@hetnet.nl of op het redactieadres.
Huibert van Eyk

Sinds het gerestaureerde en gerenoveerde Antverpiagebouw aan de Sint-Antoniuslei door Minister Dirk Van Mechelen op  
23 juni 2006  officieel werd geopend, is er enorm veel gebeurd. Vooral het Dienstencentrum en de Academle Noord hebben 
er voor grote bedrijvigheid gezorgd, wat geleid heeft tot een echte ‘revival’ van het openbaar leven in de wijk. Het DC is een 
regelrecht succes geworden onder de bezielende leiding van eerst Marian Mathot  en nadien Nora Augustijns, deskundig  
geassisteerd door  Lindsey Johnston. Met inzet van een grote groep vrijwillige medewerkers wordt er gezorgd voor dagelijks 
heerlijke maaltijden, onthaal en begeleiding van mensen met vragen, pedicure, was, computerruimte en tal van boeiende  
activiteiten, die veel respons krijgen.
Van	maandag	27	juni	tot	vrijdag	1	juli	vindt in het DC Antverpia een feestweek plaats om het vijfjarig bestaan van de 
werking in het Dienstencentrum te vieren. Permanent zullen tentoonstellingen van de groepen ‘aquarel’ en ‘kijken en tekenen’ 
plaats vinden. De groepen Zumba en Linedancing zullen optredens verzorgen. Voor de activiteiten gymnastiek, yoga, tai chi en 
curve bowls worden oefen- en kennismakingsmomenten voorzien. Louis verzorgt een namiddag muziek, zang en dans. Johan 
Bals (Kalifa) treedt eveneens een namiddag op. Verder zullen allerhande infostands duidelijk maken wat er de voorbije 5 jaar 
gebeurde in het centrum en welke de plannen zijn voor de toekomst.
Tevens start deze week de familiezoektocht die tijdens de maanden juli en augustus weer vele mensen op pad zal brengen in de 
wijk Sint-Mariaburg. Ter gelegenheid van het Eeuwfeest van het kerkgebouw zal deze boeiende zoektocht zich situeren tussen 
het eerste (afgebroken) kerkje op het Mariaplein en de huidige kerk op het Van de Weyngaertplein. (LVB) 

OPROEP  
GUSSENHOVEN &  
VAN WIJCK

Waar zitten de mannen 
die graag zingen?

www.seniorennet.be

Welkom in Bibliotheek
Driehoekstraat 43  
2180 Ekeren 

FEESTWEEK VOOR  
EERSTE LUSTRUM DIENSTENCENTRUM

JAARGANG 25  nr.: 109  April 2011




