
Cadeautjes wisselen
Dit nummer, het tachtigste in de rij, is het 
eindejaarsgeschenk van de Wijkwerking Mariaburg 
voor alle lezers. Geniet ervan. Verder wenst de 
redactie u vredige kerstdagen en een gezond en zo 
gelukkig mogelijk 2004 met allen die u dierbaar zijn! 
Algemene waardering voor de “Gazet van het Nieuw 
Kwartier”, die viemaal per jaar gratis in alle bussen 
Sint-Mariaburg en van De Sterre wordt bedeeld, is 
voor de redactieploeg de beste aanmoediging om 
door te zetten en voort te doen.  Bemoedigende 
woorden zijn uw geschenk. Echt gemeend hartelijk 
dank ervoor.
Maar u kan ons nog meer steunen: mits overschrijving 
van minimum 5 euro op rekening nr. 979-0804545-
32 van Wijkwerking Mariaburg vzw met vermelding 
“Vrienden van het Nieuw Kwartier”, krijgt u een 
lidkaart voor 2004.
Een simpel rekensommetje leert dat - als van de 
4000 families die onze gazet krijgen, 25 procent 
5 euro zou sponsoren - we zonder zorgen twee 
jaargangen van “De Gazet van het Nieuw Kwartier” 
kunnen financieren. 
Oprecht dank ook aan onze adverteerders, die 
praktisch allemaal weer bereid waren hun publiciteit 
te verlengen. Heel erkentelijk zijn we voor de subsidie 
die we van de gemeente Kapellen ontvangen, omdat 
de Gazet een sociale rol vervult in de wijk de Sterre. 
We dromen ervan dat het voorbeeld van het Kapels 
gemeentebestuur ook de beleidsvoerders van  
Brasschaat en Antwerpen/Ekeren zal inspireren…
LVB

EDITORIAALZesde cultuurhistorische wandeling
van het kerkhof naar de Glazen Villa
Parel van modernisme door
Abt Bosschaerts ontworpen

Om 14 uur worden de deelnemers 
verwacht aan de ingang van de 
begraafplaats in de Alfredlei. 
Gids Anne-Mie Havermans 
zal diverse kenmerken van de 
graven uitleggen en Ludo Van 
Bouwel zal aanwijzen waar 
bekende Mariaburgers hun 
laatste rustplaats kregen.
Nadien worden enkele 
opvallende huizen bekeken, 
typische voorbeelden van het 
modernisme dat in het interbellum 
opgang maakte. Eén van de 
opmerkelijkste creaties is de 
Glazen Villa of Hoekenburg van 
de familie Kok. Jo Van Bouwel, 
directeur van de Academie 
voor Beeldende Kunsten van 
Brasschaat, werkte 10 jaar 
geleden mee aan de publicatie 
“Modern Bouwen in Brasschaat 
1920-1940”. Samen met Guido 
Geysens, Georges Goffin, Jan 
Moereels, Nel Lernout en Peter 
Renard koos hij een dertigtal 
modernistische gebouwen 
in Brasschaat. Architecturaal 

waardevolle voorbeelden van 
deze belangrijke stijlperiode. Hij 
getuigt:

Eén van de opmerkelijkste 
woningen die we selecteerden, 
is woning Kok, door de buurt 
ook wel de ‘glazen villa’ of 
‘Hoekenburg’ genoemd. Ze is 
gelegen op de Kapelsesteenweg 
248 (hoek Louislei) en werd in 
1929 ontworpen door architect 
Bosschaerts.
In de biografie van de architecten, 
achteraan in het boek, staat 
niets over Bosschaerts vermeld, 
zelfs geen voornaam; alleen 
dat hij woonde in Koningshof-
Schoten…

Godsdienstig gastprogramma 
Braambos
Heel groot was onze 
verwondering dan ook toen op 
zondag 27 juli ll. het programma 
“Braambos” van KTRC volledig 
gewijd was aan de Vlaamse 
monnik, theoloog, kunstenaar 
en vernieuwer Abt Constantinius 
M. Bosschaerts, in 1889 te 
Antwerpen geboren als Arthur 
Bosschaerts.
In een tijdsspanne van een 
half uur kregen we een pak 
informatie over deze veelzijdige 
man, waarover we in geen enkel 
architectuurtijdschrift een woord 
gevonden hadden.

Uit het programma bleek dat we 
met een bijzonder iemand, een 
visionair in de strikte zin van 
het woord, te maken hadden. Hij 
was op allerlei vlakken, ook als 
Benedictijn van het klooster in 
Affligem, zeer vooruitstrevend. 
Hij werd geboren in het Antwerps 
Jodenkwartier; zijn vader 
was huisschilder, zijn moeder 
afkomstig uit Nederland. Als 
monnik was hij vooral begaan 
met de oecumenische gedachte 
en met de rol die iedereen 
heeft in de Kerk: monniken, 
monialen, mannen, vrouwen, 
leken-kunstenaars… Het oude 
richt zich op het individuele, het 
nieuwe op het universele, het 
alles omvattende.
Wegens zijn ideeën – ongewoon 
rond 1920 – was hij niet 
onmiddellijk geliefd bij een 
groot aantal van zijn katholieke 
medebroeders.
Zijn leven is dan ook een tocht 
langs zeer verschillende wegen 
waar de architectuur er één 
van is. Hij maakte niet zoveel 
gebouwen, maar alle gekende 
werken getuigen van een 
vooruitstrevende consequente 
moderne architectuur. Een ander 
voorbeeld, naast woning Kok, is 
de school Vita et Pax in Schoten, 
met een apart ‘poppenhuisje’. 
Voor Koningshof maakte hij 
een urbanisatieplan met in het 
midden een klooster en daarrond 
een villapark waar betrokken 
leken en kunstenaars zouden 
wonen. Vandaar uit zou de idee 
van Vita et Pax, “leven in vrede” 
uitgedragen worden.
In Cockfosters bij Londen 
(omwille van zijn progressieve 
ideeën moest hij even weg 
uit Vlaanderen naar Groot-
Brittannië) bouwde hij een 
klooster gecombineerd met een 
schoolgebouw. 

Dit klooster dat ook de naam 
Vita et Pax draagt en waarvan 
de kapel de Kristus Koning 
(Koningshof) kerk wordt 
genoemd, speelt vandaag nog 
steeds een zeer belangrijke rol in 
het oecumenische gedachtegoed 
van de Kerk.

Origineel en vernieuwend
De in 1929 ontworpen woning 
Kok op de hoek van de 
Kapelsesteenweg en de Louislei 
is door de ontwikkeling van het 
plan één van de meest originele 
en vernieuwende woningen van 
het interbellum in Brasschaat. 
In 1918 studeerde de toen al tot 
monnik gewijde C. Bosschaerts 
aan de academie in Amsterdam 
waar hij kennis maakte met 
de “Stijl” en de belangrijkste 
vertegenwoordigers ervan: 
Gerrit Rietveld, J.J.P. Oud, 
Piet Mondriaan en Theo van 
Doesburg. In woning Kok zijn dan 
ook een aantal stijlkenmerken 
terug te vinden zowel in het 
zuivere verticale en horizontale 
lijnenspel als in het aanwenden 
van het licht. Jammer genoeg 
werden reeds in 1941 
verbouwingswerken aan 
deze woning uitgevoerd. 
De grote glazen luifels aan 
de voorgevel verdwenen 
en het terras boven de 
inkom werd dichtgebouwd. 
De originele tuinafsluiting 
van glazen platen, 
een illustratie van het 
ver doortrekken van 
een concept, werd 
door metalen roosters 
vervangen.  Het 
oorspronkelijk beeld van 
dit landhuis werd door 
de verbouwingen grondig 
gewijzigd, maar het 
geheel blijft tot op vandaag 
opvallend modern.

Dat abt Bosschaerts een 
veelzijdig kunstenaar was, 
bewijzen zijn ontwerpen 
voor de inrichting van de 
kapel van Regina Pacis 
(Schoten), verschillende 
meubelstukken, kazuifels, 
gedachtenisprentjes 
en andere religieuze 
attributen zoals een kelk.

Dom Constantinius 
Bosschaerts overleed op 3 
maart 1950 in Koningshof 
en ligt begraven op het 
kerkhof van Schoten.
Jo Van Bouwel

Na cultuurhistorische wandelingen in vier Mariaburgse kwartieren 
(2002)  en recent in de Sterre (met 75 volwassenen en een 
twintigtal kinderen), pakt het Heemkundig Documentatiecentrum 
van de WWM op zondag 1 februari uit met een zesde wandeling 
in het gebied Alfredlei-Frilinglei-Antoinettalei-Louislei. Voor de 
gemeente Brasschaat behoort deze zone tot de wijk Mariaburg, 
voor het bisdom Antwerpen tot de parochie Donk.

Abt Constantinius 
Bosschaerts

De glazen villa, een opvallend modernistisch 
gebouw op hoek Louislei-Kapelsestenweg

Wandeling zondag 1 februari 2004
Vertrek: aan begraafplaats Alfredlei om 14 uur.
Deelname in de kosten: volwassenen 5 euro, 
kinderen gratis (1 consumptie en gebak 
inbegrepen).
Duur: maximum 2 uur.
Einde: Buurthuis Nieuw Kwartier, Schriek 
360, waar een kleine tentoonstelling over de 
wandeling te bekijken valt en gezellig kan 
nagekaart worden.
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 BM’s verlieten ons

Mariaburgers lusten De Zondag 
Op zondag 19 oktober lag voor het 
eerst een new-look zondagskrant bij de 
warme bakkers. Gazet van Antwerpen 
gaf van twee dorpsgenoten een 
portret in kleur en liet hen commentaar 
leveren op de nieuwe “De Zondag”. 
Eduard Van Bocxelaer prees vooral het 
handig formaat en was vol lof over het 
nieuwe initiatief. Yvette Brusselaers, 
de echtgenote van bakker Hubert Van 

Wesenbeeck, vertelde dat er aan de 
Leopoldlei even paniek uitbrak, omdat 
de nieuwe krant nog niet geleverd was 
toen om 7 uur de winkel openging voor 
de klanten. Maar eens geleverd, ging de 
gratis zondagskrant snel de deur uit. “Ik 
kon er al vlug even doorbladeren en het 
ziet er beter uit, minder reclame en meer 
tekst,” aldus Yvette.
LVB

Josephus Abrath
(Ekeren 26/12/1910 – Sint-
Mariaburg 10/9/2003)
In 2001 vierde Jos Abrath 
samen met echtgenote Lena, 
kinderen en kleinkinderen in de 
Maria Theresialei hun briljanten 
huwelijksjubileum. Deze herfst 
heeft de parochie afscheid 
genomen van de bekende figuur 
die hij in Sint-Mariaburg was: van 
1940 tot 1977 was “Joske”, zoals 
iedereen hem aansprak, het 
gezicht van de Dienst Bevolking 
op het gemeentehuis aan de 
Veltwycklaan. Jarenlang fietste 
hij kwiek door de straten van het 
dorp met steeds een vriendelijke 
groet voor al wie hij tegenkwam.

Maria Van de Plas
(Antwerpen 13/6/1934 
– Edegem 29/9/2003)

De echtgenote van Edward 
Stoffelen, moeder van 5 kinderen, 
woonde in de Henrilei. Ze was als 
lid van KBG en van Ziekenzorg 
Mariaburg actief betrokken bij 
het gemeenschapsleven in 
de wijk. Zij maakte prachtige 
bloemstukken en zette zich sterk 
in voor de parochie. Tijdens een 
prachtige uitvaartdienst in de kerk 
namen vele medeparochianen 
afscheid van deze graag geziene 
vrouw.  

Daniël Ryckx
(Esen/Diksmuide 29/11/1928 
– Kapellen 8/10/2003)
In de Sterre en de parochie 
Zilverenhoek was de echtgenoot 
van mevrouw Renée Van der 
Stuyft een bekende figuur. Als 
kapitein ter lange omvaart was 
hij een echte wereldburger, 
maar het geluk vond hij bij zijn 
gezin in de Kastanjedreef. Zijn 
zeven kinderen (4 zonen en 3 
dochters) waren actief betrokken 
bij het lokale jeugdwerk.  Dochter 
Christiane woont als kinesiste 
nog in de buurt. Vader Ryckx 
sliep thuis in familiekring vredig 
in.

Albert Goffin
(Merksem 5/2/ 1916 – 23/10/
2003)

We zullen de figuur van de heer 
Goffin uit de Karel De Wintstraat 
missen. Hij stamde uit een 
bekende Merksemse familie.  
Jarenlang was hij lid van het 
Sint-Ceciliakoor en nadien nog 
betrokken bij de Volkszang in 
de parochiekerk. Samen met 
echtgenote mevrouw Jeanne 
Schalckens was hij lid van 

KBG en Ziekenzorg. Ze 
namen actief deel aan alle 
parochiale gebeurtenissen. 
In 1998 werd in intieme kring 
moeder Schalckens-Mertens als 
zevende honderdjarige van de 
wijk gevierd. Het echtpaar Goffin 
kreeg 4 kinderen (een dochter en 
drie zonen) en 7 kleinkinderen.
  
Jozef Hemmerechts
(Antwerpen 23/8/1921 – Sint-
Mariaburg 27/10/2003)
De echtgenoot van mevrouw 
Adrienne Paeshuys overleed na 
een langdurige ziekte thuis in de 
Gezondheidslei. Hij was lid van 
Ziekenzorg en vroeger vervulde 
hij de functie van Adjunct-
Peletonchef van de Civiele 
Bescherming in Brasschaat. 

Rita Moreau
(Wilrijk 22/11/1960 – Edegem 
2/11/2003)
Met verbijstering venamen velen 
het onverwachte heengaan 

van Rita, amper 42 jaar. De 
echtgenote van Erik Verlaet 
en moeder van drie kinderen 
woonde niet meer in onze wijk, 
maar was hier heel bekend 
omdat de familie Moreau 
jarenlang een traiteurszaak had 
aan de Kapelsesteenweg.

Op 11 oktober vierden Gérard 
Maes en Marie-Thérèse 
Jonckheere hun vijftigste 
huwelijksverjaardag. Het 

gouden echtpaar woont sedert 
1960 in de Gezondheidslei 
39. Gérard zag in 1929 het 
levenslicht in Langemark en 
Marie-Thérèse werd in 1934 
geboren te Staden. Gérard 
verdiende als beroepsmilitair 
het brood op de plank voor 
het kroostrijk gezin, want 
Marie-Thérèse schonk 
hem vier dochters en twee 
zonen. Vijf ervan werden in 
West-Vlaanderen geboren, 
de jongste zoon in Sint-
Mariaburg.
In 1986 ging Gérard met 
pensioen. Sedertdien houdt 
hij zich bezig met zijn hobby’s 
imkeren en tuinieren. Beide 
echtelieden willen zoveel 
mogelijk gezond leven met wat 
de natuur biedt. We wensen 
hen nog vele jaren in goede 
gezondheid toe.

Op 25 oktober vierde het 
echtpaar Van de Craen-
Wijnings in de Nijverheidslei 159 
hun gouden huwelijksjubileum. 
Frans Van de Craen en Maria 
Wijnings huwden op 24 oktober 
1953 op de Luchtbal. Ze kregen 
drie dochters en één zoon. 
Sedert 1976 wonen ze in de 
Nijverheidslei, waar ze vanaf 
1975 hun huis bouwden. Frans 
geraakte na een opleiding 
automechaniek uiteindelijk in 
de haven tewerk gesteld. Maria 
werkte in Hotel Keizershof 
(aan de Keyserlei en centraal 

station), al bleef ze wel 
een aantal jaren thuis 
om de kinderen op 
te voeden. Inmiddels 
hebben ze ook acht 
kleinkinderen.  
Hun huis en de 
straat waren die 
zaterdagmorgen 
met ballons versierd 
en als geschenk 
ontvingen ze een 
prachtig doek met hun 
portret, vervaardigd 
door kunstschilderes-
overbuurvrouw 
Suzanne Weynants 
Vrienden en 
kennissen kwamen 
mee feesten en de 
Wijkwerking Mariaburg 
ondersteunde dit 

buurtfeest. Het optreden van 
de Kon. Harmonie Antverpia, 
waarvan Frans spelend lid is, 
werd sterk gewaardeerd. De 
kinderen konden hun energie 
kwijt op een luchtkasteel en 
een muziekbandje bracht 
anderen aan het dansen. Om 
18 uur ging iedereen tevreden 
naar huis. Langs deze weg 
bedankt het echtpaar Van 
de Craen allen die van hun 
gouden huwelijksjubileum zo’n 
feestelijke dag maakten.
ME

Gouden huwelijksjubileum 
Maes-Jonckheere

Gouden bruiloft
echtpaar Van de Craen

Feestelijke muziek stemde 
allen vrolijk die het echtpaar 

Van de Craen-Wijnings 
kwamen feliciteren met hun 

gouden jubileum.

Het echtpaar Maes voor 
hun fraai versierde 

woning aan de 
gezondheidslei 39

Tweemaal vier geslachten

Ze is nog steeds 
bijzonder actief, o.a. als 
vlaggendraagster bij de 
Oustrijders en als lid van 
Ziekenzorg. Regelmatig 
gaat ze nog zwemmen 
met haar vriendinnen en 

zo blijft ze fit om haar 
nageslacht de nodige 
aandacht te kunnen 
schenken. “Bomma” 
voor de kleinkinderen 
en “Bonneke” voor de 
achterkleinkinderen is 

stammoeder van een 
groot gezin: 12 kinderen, 
21 kleinkinderen en 11 
achterkleinkinderen. 
Bovendien ligt ze aan 
de basis van een dubbel 
viergeslacht.         LVB 

Jeanne Calander is trotse overgrootmoeder
Alle echte Mariaburgers kennen Jeanne Calander (78), die nabij 
de kerk in de Van de Weyngaertlei woont. Op 16 mei 1926 werd ze 
in Brasschaat geboren. Als weduwe van Theo Robion, haar eerste 
echtgenoot, huwde ze met Marcel Verhoeven (27/6/1912 – 2/1/1994). 
“Coiffeur” Marcel (foto), zelf weduwnaar van Valentine Spittaels,  had 
zijn kapsalon in de Sint-Antoniuslei en was eveneens een populaire 
figuur in Sint-Mariaburg.

Op de eerste foto 
zien we dochter Gina 
Verhoeven (rechts), 
kleindochter Sabrina 
Jansen, gehuwd 
Eyskens (links) en 
achterkleindochter 
Kiara Eyskens, die op 
6 juni 2003 in Kapellen 
geboren werd.

Op de andere foto is 
Jeanne omringd door 

Jo Robion, gehuwd 
Guido Dutry (links) 

en kleindochter Elke 
Dutry, gehuwd Nito 

Perez (uit Ushuaia = 
Vuurland, Argentinië). 

Op haar schoot heeft ze 
achterkleindochter Luna 

Perez, op 9 september 
2003 in Duffel geboren.

Coiffeur Marcel

Volg de actualiteit in de wijk op
www.mariaburg.be
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Ik las met belangstelling het artikel 
in het Aankondigingsblad van 13 
november onder de titel “Geen fietspad 
langs spoor 12?” Hierin staat dat de 
Fietsersbond geprotesteerd heeft omdat 
de NMBS, bij de ondertunneling van de 
Antwerpsesteenweg te Kapellen, geen 
fietspad voorzien heeft langsheen de 
spoorlijn. Deze route was nochtans door 
het provinciebestuur van Antwerpen 
aangeduid als hoofdfietsroute in 
het fietsknooppuntennetwerk. Deze 
fietsroute tussen Essen en Antwerpen 
zou een serieuze ontlasting van het 
autoverkeer kunnen betekenen, 
volgens de Fietsersbond.
Een fietspad langs spoor 12 zou 
inderdaad geen slecht idee zijn!
Ter hoogte van de wijk Kattenberg in 
Ekeren (nabij Veltwijcklaan) is reeds 
een strook afgegraven die perfect 
kan gebruikt worden als fietspad (en 
dienstweg NMBS). Voor de fietser 
zal het in ieder geval gezonder zijn 
dan op het bestaande fietspad langs 
de Noorderlaan. Daar is tijdens de 
avonspits de stank van de auto’s niet 
te harden. Dit fietspad kan perfact 
aansluiten richting Kapellen ter hoogte 
van het station van Mariaburg. Daar 
is voldoende ruimte naast het spoor 

beschikbaar. In Kapellen heeft men 
van aan het station reeds een goed 
aangelegd fietspad naar Heide. 
Vandaar kan het eveneens naar Essen 
doorgetrokken worden. Het is duidelijk 
dat dit project ruimer moet gezien 
worden dan alleen het grondgebied 
Kapellen.
In een recent blad van “Natuurpunt 
vzw” staat een oproep voor “Trage 
wegen”. In concreto komt het hierop 
neer dat men bestaande paden 
niet wil laten verdwijnen door grote 
infrastructuurwerken. Zowel het 
gemeentebestuur als een vzw kan 
een project indienen om bestaande 
paden te behouden. Misschien is een 
krachtenbundeling nog doeltreffender?
Een laatste opmerking nog: waarom 
worden in de provincies Limburg, 
Oost- en West-Vlaanderen fietspaden 
aangelegd met steun van de Europese 
Gemeenschap en waarom niet in de 
provincie Antwerpen? Onwetendheid of 
moedwil? Kan uit Europese hoek geen 
geld beschikbaar komen, als overheid 
en NMBS geen interesse tonen? In 
november 2002 publiceerde ik reeds 
een gelijkaardige oproep op de site van 
Maraiburg http://www.mariaburg.be/
spoor12.html.         FJ

Een fietspad langs spoor 12
zou geen slecht idee zijn…

Er is goed nieuws voor veel inwoners 
van Sint-Mariaburg.  Na meer dan vijf 
jaar nagelbijten is het zover: de stoptrein 
van en naar Roosendaal rijdt vanaf 14 
december 2003 terug naar Antwerpen-
Centraal en dit met aankomst op het 
uur.19 en vertrek op het uur.41.
Een aantal onder ons zal minder 
enthousiast zijn, zoals de pendelaars 
die in de buurt van Berchem-station 
werken en de reizigers richting Brussel. 
Laatstgenoemden konden mits een 
flinke spurt en een grote dosis meeval 
de IC-trein naar Charleroi met vertrek 
in Berchem op het uur.25 nog halen. 
Geen nood in geval van een gemiste 
aansluiting: er was nog altijd ‘den 
Amsterdammer’ met vertrek in Berchem 
op het uur.33 of 32 naar gelang van 
het tijdstip.  Vanaf 14 december mag 
de inwoner van Sint-Mariaburg zijn 
aansluiting in Antwerpen-Centraal 
met de trein naar Charleroi (vertrek 
uur.16) vergeten.  Verder komt den 
Amsterdammer niet in Antwerpen-
Centraal. De brave Mariaburgse 
pendelaar naar Brussel zal zich moeten 

reppen om den Amsterdammer in 
Berchem op het uur.33 of 32 naar 
gelang van het tijdstip te halen. Zonder 
al te pessimistisch te zijn, toch deze 
bemerkingen: het voorziene uur van 
aankomst in Antwerpen-Centraal is 
hetzelfde als het uur van aankomst 
voorheen in Berchem. Het aantal keren 
per dag dat de trein op het uur.19 (dus op 
tijd ) arriveerde in Berchem was op één 
hand te tellen.  Naar onze bescheiden 
mening is de afstand tussen Antwerpen-
Oost en Antwerpen-Centraal langer 
dan Antwerpen-Oost en Berchem.  
Het zou een quiz-vraag kunnen zijn: 
hoeveel maal per dag zal ‘onze’ trein 
stipt op het uur.19 Antwerpen-Centraal 
binnenrijden?  De treinen die aansluiting 
zouden kunnen geven in Berchem met 
den Amsterdammer, zijn de L-trein naar 
Brussel-Zuid met vertrek in Antwerpen-
Centraal op het uur.23 en naar Sint-
Niklaas met vertrek op het uur.27. De 
eerstvolgende rechtstreekse IC-trein 
richting Brussel vertrekt op het uur.40.
GM

Opnieuw rechtstreekse 
verbinding met

Antwerpen-Centraal

Hoorzitting over wijk Mariaburg in de Annadreefschool

Het gemeentebestuur van Brasschaat begon in 
september aan een reeks hoorzittingen in de diverse 
wijken. Mariaburg beet de spits af. Er was een grote 
opkomst. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke 
diensten waren sterk vertegenwoordigd. Burgemeester 
Lode Bertels en zijn opvolger, schepen van cultuur 
Dirk De Kort, schepen van communicatie Wim Van 
den Steen, de gemeentelijke landschapsarchitect Jan 
Moereels, politiecommissaris Van Cleuvenbergen en 
wijkagent Seegers, alsook enkele medewerkers van de 
communicatiedienst.
Voor de pauze overliep de burgemeester de belangrijkste 
sterke en zwakke punten in de wijk en de plannen van 
het gemeentebestuur. Uiteraard ging hij uitgebreid in 
(aan de hand van plannen) op de herinrichting van het 
Antverpiagebouw.
Ik heb onthouden dat er een dienstencentrum voor 
bejaarden komt (op gelijkvloers en eerste verdieping), 
de tekenacademie (op tweede en derde verdieping), 
de sterrenwacht in de toren. Ziekenfondsen en Huize 
Maria (thuisverpleging) kunnen gebruik maken van 
lokalen voor het dienstencentrum. De Koninklijke 
Harmonie Antverpia krijgt een repetitielokaal, dat ook 
door andere beginnende muziekgroepen kan en mag 
gebruikt worden. Er komt een eigen parking rond het 
gebouw, al is het niet zeker op de ingang ervan zich aan 
de Vroente zal bevinden of niet. Kunstkring Caerde zal 
zijn tentoonstellingen kunnen houden in de lokalen van 
de tekenacademie.

Overige punten
Hieronder geven we een schematisch verslag van de 
besproken onderwerpen:
• Koninklijke Mariaburg Voetbal Klub: hoeft niet te 
verhuizen; de gemeente investeert mee in een kunststof 
grasmat als ondersteuning van de 22 jeugdploegen.
• Schoolomgeving: de Annadreef, deel van Jacobuslei 
en deel van de Molenweg worden Zone 30.
• Molenweg: de bewoners vragen verkeersremmende 
maatregelen, alsook maatregelen tegen het rijden over 
de voetpaden.
• Cafetaria bij sporthal:  Dit staat op de begroting voor 
2004. Cafetaria en kleedkamers staan ten dienste van 
de sportverenigingen (o.m. basketclub Makeba) en de 
school.
• Simonslei: Deze straat krijgt in 2004 een nieuw 
wegdek. De bomen blijven staan.
• Ongelijke stoepen en vuile straten: de gemeente heeft 
een nieuwe straatkeerder extra aangeworven voor de 
wijken Mariaburg en Maria-ter-Heide. Stoepen worden 
aangepakt via sociale tewerkstellingsprojecten.
• De molen: na de verbouwing van het Antverpiagebouw 
heeft de molen geen functie meer als vergader- of 
expositieruimte. De gemeente overweegt op termijn 
een verkoop mits strenge voorwaarden. De molen is 
het oudste gebouw van Mariaburg, maar niet erkend 
als monument.
• Boskapellei: vragen en klachten over de 
verhaalbelasting van de heraanleg graag individueel op 
het gemeentehuis stellen.

• Heraanleg Sint-Antoniuslei: gevraagd wordt om de 
glasbak te verplaatsen naar het Vrijwilligersplein, zodat 
de zichtbaarheid vergroot. Aan de Jacobuslei, waar 
het kaartersheusje stond, komt een plein met daarop 
het beeld (gecreëerd ter gelegenheid van 100 jaar 
Mariaburg), een schuilhuis voor de buurtbusgebruikers 
en wat banken, struiken en boompjes.
Na de werken wordt bekeken op welke wijze de kermis 
terug kan komen. De heraanleg van het pleintje aan de 
Jacobuslei zal niet gebeuren in functie van het plaatsen 
van de botsauto’s gedurende enkele dagen op een 
jaar. Praktische vragen over de heraanleg stellen de 
bewoners best aan de gemeentelijke conducteur Luc 
Verstraelen.
HM

“Kapelse steenweg wordt
in Mariaburg heraangelegd”
dixit Burgemeester Bertels

“De vernieuwing van de Antwerpsesteenweg 
vanuit Kapellen wordt voortgetrokken en de 
Kapelsesteenweg wordt heraangelegd in Mariaburg 
richting Kleine Barreel.” Dat was één van de meest 
opgemerkte uitspraken van burgemeester Lode 
Bertels op de hoorzitting van de wijk Mariaburg 
op 15 september in Gibo. Bij de diensten van het 
Vlaams Gewest (eigenaar van de steenweg) deden 
we navraag, maar op het kabinet van Minister Dirk 
Van Mechelen konden medewerkers alleen melden 
dat de werken nog niet voor 2004-2005 gepland zijn

Sint-Antoniuslei eindelijk af
Na meer dan zeven maanden mochten uitbaters en 
klanten van café Blueprint het lint doorknippen, dat ze 
over de Sint-Antoniuslei hadden gespannen. De straat 
en de winkels waren weer voor het verkeer bereikbaar. 
De oude kasseien zijn uit het straatbeeld verdwenen. 
Ook de Carolinalei heeft een nieuw kleedje gekregen. 
Laatste fase van de werken is de aanleg van het pleintje 
aan de Velodroom. Het door vandalen beschadigde 
beeld van Philip Aguirre y Otegui bevindt zich in het 
gemeentemagazijn en zal na herstelling terug geplaatst 
worden op het pleintje.
LVB

Een verse bomenrij zorgt voor een rustig 
Velodroompleintje. Voor de botsauto’s zal er tijdens de 

Pinksterkermis hier geen plaats meer zijn…



Dorpsleven 4

Op 5 november nodigde 
Ziekenzorg zijn leden uit op 
een ontmoetingsnamiddag 
in Elcks Thuys. Eerst 
werd een bezinning 
in het teken van de 
overledenen gehouden. 
Na een deugddoende 
kop koffie of thee en een 
versnapering, inviteerde 
Ludo Van Bouwel de 
aanwezigen voor een 

wandeling door een 
stukje Oud-Mariaburg. Hij 
projecteerde een reeks 
oude postkaarten die 
opriepen hoe het leven 
in het Nieuw Kwartier 
anno 1896 verliep. Zo 
gidste hij zijn aandachtige 
toehoorders door Marialei, 
Schoolstraat, Schriek, 
Kerkstraal, Kapelstraat, 
Geestenstraat, 

Fortuinstraat, Bist en 
Korte Bist, zandwegen 
met prachtige gebouwen, 
waarvan er nog behoorlijk 
wat de tand des tijds 
hebben weerstaan.
Ook het publiek kon 
geregeld herinneringen 
ophalen, zodat het een 
deugddoende namiddag 
werd. 
TG

Ziekenzorg op wandel door
een stukje oud-Mariaburg

Pastorij blijft op kerkplein
Ons hart stond bijna 
stil en onze adem 
stokte, toen we de kop 
“Pastoorswoning weg 
voor appartementen” in 
onze krant lazen. Gelukkig 
handelde het stuk over 
Oelegem en niet over het 
Van de Weyngaertplein. 
Maandenlang hebben 
de bewoners daar met 
angst de verkoop van 
de voormalige pastorij 
gevolgd. Het gerucht 
deed de ronde dat 
een bouwpromotor 
het gebouw en de 
achterliggende grond had 
aangekocht om de pastorij 
te slopen en de open 
ruimte vol te zetten met 
appartementen. Gelukkig 
blijkt dit doemscenario 

niet te kloppen en 
komen volgende zomer 
nieuwe bewoners hun 
intrek nemen in het fraai 
gerenoveerde gebouw van 
architect Pierre Backer 
Overbeek, dat sedert 

1941 met kerk, school 
en feestzaal het Van de 
Weyngaertplein tot een 
typisch dorpszicht maakt 
en best als dusdanig zou 
geklasseerd worden. LVB

Jongeren herdenken Wapenstilstand
Op 11 november werd 
in de kerk een dienst 
gehouden met enkele 
leerlingen van de VBSM 
op post. Om 11.30 uur 
begon de plechtigheid 
aan het monument 
in aanwezigheid van 
Districtsvoorzitter 

Christoph Thomas. Maxim 
Sterkens las de namen 
van de gesneuvelde 
Mariaburgers uit de twee 
wereldoorlogen voor, 
waarna Jef Jorissen en 
Bavo Sybers een krans 
neerlegden voor de 
gesneuvelden. Nadien 
bracht de Kon. Harmonie 
Antverpia het Belgisch 

volkslied ten beste. Ook 
de oversten van regionale 
en federale politie waren 
present. De Last Post 
sloot de plechtigheid af, 
waarna de stoet naar café 
Prins Albert trok. Daar 
werden herinneringen 
opgehaald aan de grote 
oorlog.             FJ

Leliënlaan mooi 
bebloemd

Mevrouw Peeters uit de 
Leliënlaan 10 is een van 
de winnaressen van de 
bebloemingswedstrijd 
2003. Het district 
Ekeren beloonde op 7 
november de inwoners 
die hun voortuin of gevel 
afgelopen zomer in de 
bloemen zetten. 101 
inwoners namen deel 
aan de wedstrijd en de 
vakjury beoordeelde 
de tuinen op basis van 
creativiteit. 
LVB

Na succes van de Mariaburgse Feesten
Wafels van Nelleke ook
op Ekerse Kerstmarkt !

Veel volk kwam naar het kerkplein 
om zich onder te dompelen in de 
bijzondere sfeer van de “Mariaburgse 
Feesten”.  De rommelmarkt en de 
speelgoedbeurs waren weer voltreffers. 
De muziekgroepen speelden alsof ze 
op een groot Festival stonden. Maar dé 
blikvanger was dit jaar de kraam van 
de Wijkwerking Mariaburg vzw waar de 
“wafels van Nelleke” volgens een geheim 
recept gebakken werden. 
Ook nadien, tijdens de officiële 
inhuldiging door burgemeester Bertels 
van het voetbalplein met kunstgrasmat 
– een primeur in Vlaanderen – genoten 

velen nog na van de heerlijke wafelsmaak 
in hun mond.
Op zaterdag 20 december zal de WWM 
ook op de Kerstmarkt van Ekeren de 
heerlijke wafels te koop aanbieden. In 
de dreef naar het districtshuis aan de 
Veltwycklaan organiseren de cultuurraad 
en het feestcomité van Ekeren een 
grote Kerstmarkt met 25 kramen, bezet 
door allerlei verenigingen en leden van 
de middenstand. Een kerstman komt 
eveneens langs en zal de kinderen van 
zoetigheid voorzien.
ME 

Geen woorden maar daden

Maria Verbruggen, die het langst in de 
Gezondheidslei woont, kreeg een

bloemetje aangeboden.

“Geen woorden, maar daden” 
was op een warme zomeravond 
het motto tijdens een leuke babbel 
op straat met enkele bewoners 
van de Gezondheidslei. Al jaren 
werd er over gesproken om 
eens een straatfeest te houden, 
nu werd meteen de koe bij de 
horens gevat en een datum 
afgesproken. Enkele bewoners 
namen de organisatie op zich 
en – kwestie van voorzichtig te 
beginnen – beperkte men zich 
tot het eerste gedeelte van de 
Gezondheidslei. 
Tot ieders verbazing was de 
belangstelling enorm. Zo kon 
op zaterdag 27 september 2003 
voor de eerste maal een straat- 
of buurtfeest plaatsvinden. 
De weergoden waren de 
feestvierders gunstig gezind, 
al had Johan Adriaansen een 
prachtig bouwwerk gefabriceerd 
om bij regen iedereen droog 
te houden. Het startschot werd 
gegeven door Maria Verbruggen 
die al 71 jaar in de Gezondheidslei 
nr 13 woont. Als oerbewoner 
kreeg zij het voorrecht om met 
het doorknippen van een lint de 
barbecue officieel van start te 
laten gaan. 

Na lekker te hebben gegeten 
ging het verder met een drankje 
en een dansje tot in de vroege 
uurtjes.
Een speciale dank vanwege 
de buurtbewoners aan de 
organisatoren en helpers 
voor hun inzet bij dit feestelijk 
gebeuren: Eric en Dominique, 
Johan en Kristien, Peter en 
Julienne, Werner Adriaansen, 

Johan en Julia, Jos en Roza en 
zeker niet te vergeten de vroege 
vogels van het afbraakteam.
Daar de meeste mensen het 
een fantastisch idee vonden 
en er interesse bestaat voor 
verdere uitbreiding, zal na 
gemeenschappelijk overleg 
volgend jaar zeker een tweede 
editie volgen.
Een tevreden buurtbewoner!



Cultuur 5
"Die Goede Oude Kerst":

nieuwe cd van Katleen De Vylder
Na de cd’s “Op Harpen en Snaren” en “Met Harp en Ziel” kwam nu “Die Goede Oude 
Kerst” uit. Katleen De Vylder, de bekende concertharpiste uit de Wielewaallaan 5 
in de Sterre, vertolkt hierop samen met haar dochter Nele Paelinck (viool) en zoon 
Reinhart Paelinck (cello) vele gekende kerstliederen uit Vlaanderen, zoals Susa Nina, 
De Herderkens lagen bij nachte, Nu syt wellecome, ook minder bekende liederen 
van Lodewijk de Vocht, Frans Lenaerts, Frans Bresseleers, e.a. Verschillende 
buitenlandse kerstliederen als Stille Nacht, O Dennenboom…
 worden eveneens uitgevoerd: In het bijhorend cd-boekje worden alle stukken 
deskundig toegelicht en vindt men ook meer biografische gegevens over de 
uitvoerders.
Een aanrader als kerstgeschenk. In de betere platenzaak te kopen of bij Katleen De 
Vylder, Wielewaallaan 5, 2950 Kapellen, Tel. 03/665.22.76, e-mail katleen.de.vylder
@belgacom.net                LVB

Peter Kempenaers op Kunst-Event
Onze dorpsgenoot Peter Kempenaers uit de Maria Theresialei nam deel aan de 
grootste kunstbeurs van België “Kunst-Event” in het Antwerps Bouwcentrum. Een 
500 professionele kunstenaars uit ons land, maar ook uit Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Turkijë en Canada stelden er werken te koop. Blikvanger in Kempenaers’ 
stand was een levensgroot polyester beeld van een zwangere vrouw: “Dit is mijn 
dochter toen ze zwanger was van een tweeling”, legde Kempenaers aan de 
verslaggeefster van GVA uit. Peter bood de bezoekers de kans om bij hem een 
portret in brons te bestellen. Volgens het artikel in GVA aan 1/3e van de prijs die 
Nederlander Henk Hofstra voor zijn schilderijen van 1,50 x 1,50 m met blitse 
koeien vraagt, te weten 4.300 euro.           LVB

Concert Hart van 
Brabant 

helpt kerkorgel 
herstellen

Met een opbrengst 
van 1.248 euro kan de 
Mariaburgse Kerkfabriek 
alweer een stukje van 
onze neo-gotisch kerk 
herstellen.   
De parochiekerk liep op 
zondagavond 12 oktober 
vol. Velen verkozen het 
recital van het Tilburgs 
Mannenkoor “Hart van 
Brabant” boven een 
avondje tv kijken. Onder 
leiding van dirigent 
Pieter Cox brachten 
dertig zangers en solist 
Henk Snijders een 
boeiend programma.  
Een warm applaus en 
smakelijke pralines uit 
Sint-Mariaburg, gift van 
La Praline, beloonden 
de Noord-Brabanders 
voor hun gewaardeerde 
inzet voor ons 
kerkgebouw. Hartelijk 
dank aan voorzitter (ex-
atletiekkampioen) Tiny 
Mutsaers en zijn vrolijk 
gezelschap, dat voordien 
in Oud-Antwerpen 
op een heerlijk maal 
vergast was.
Het parochieteam zorgde 
voor een gesmeerd 
verloop van de avond. 
Bij een smakelijke kop 
koffie of een glaasje 
wijn van L’Appéllation 
Controlée kon met de 
gasten verbroederd 
worden. 
Rob Van Aarle, 
bestuurslid van de 
WWM die uit Tilburg 
stamt, liet zijn stem door 
de gewijde kerkruimte 
galmen om samen met 
zijn stadsgenoten een 
typisch streeklied te 
vertolken.
Met het Kerstconcert 
van het Heilig Hart-koor 
volgde op zaterdag 13 
december een tweede 
hoogstaand recital van 
2003 in Sint-Mariaburg. 
Daarover meer in 
volgend nummer. De 
kans is groot dat de 
voorbeeldige akoestiek 
van de neo-gotische kerk 
de komende maanden 
nog door andere 
muziekensembles zal 
benut worden.
Als aanloop naar de 
eeuwfeestviering in 
2011 worden alle 
Mariaburgers hiermee 
opgeroepen om mee te 
werken aan het behoud 
van onze kerk! 
LVB

Ivan Janssens met schilderijen 
  van Raven- naar Rivierenhof

Onze voormalige WWM-secretaris 
Ivan Janssens exposeert als gedreven 
kunstschilder meer en meer zijn 
oeuvre. Zo nam hij deel aan de 21ste 
groepstentoonstelling in het prachtige 
kader van Kasteel Ravenhof aan het 
Moretusbos te Putte-Stabroek. Ivan 
toonde er vijf olieverfschilderijen: 
Leugenbankje, Onuitgesproken, 
Ogenschijnlijk onbedreigd, Zeezicht en 
Strand. 
Bij de deelnemers troffen we nog enkele 
dorps- en streekgenoten: Lisette Staut 
uit de Alfredlei 4, Jeanne Van Heurck uit 
de Leliënlaan 37 en Dirk Janssens uit de 
Jagersdreef 35. Van deze laatste vonden 
we de monotypes Hemelse Impressie, 
Het donker bos en De rode dreef bepaald 

sterk.
Van het Ravenhof trok Ivan Janssens naar 
de galerie in het Rivierenhof te Deurne. 
Kunstplatform Kappa organiseerde daar 
van 28 november tot 7 december de 
thematentoonstelling “Rood”. Onder de 
47 deelnemende kunstenaars in het 
mooie park vonden we ook Veerle De 
Ridder uit de Gezondheidslei 9,  Manu 
Van Meervelde uit de Gezondheidslei 
29, Dani Coesemans uit de Merellaan 
20, Lucienne De Bruyn en Jef Verwimp 
uit de Valkenlaan 74, Dirk Janssens 
uit de Jagersdreef 35, Nini Vaerten uit 
de Hoogboomsestwg 8 B5, Lieve Van 
Kerkhove uit de Jagersdreef 32 en ex-
Mariaburger André De Nys, oprichter van 
Kappa.    LVB

CAERDOTHEEK
Els Moonen en Sandra Van Hooydonck
met expo "Zijdezacht en transparant"

Tijdens het weekend van 29-30 november 
hebben velen in de Katerheidemolen 
genoten van een hoogstaande 
tentoonstelling van kunstkring Caerde. 
Els Moonen uit de Sint-Antoniuslei, al 
ruim zes jaar actief lid van Caerde en 
degelijk gevormd aan de Tekenacademie 
Sint-Michiel, toonde prachtige aquarellen 
en monotypes. Haar schoonzus Sandra 
van Hooydonck uit Merksem, werkzaam 
in de banksector en autodidact in de 
schilderkunst, toonde voor de tweede 

maal haar beschilderde sjaals uit zijde, 
wol, fluweel en crêpe de Chine in de 
Katerheidemolen. “Ik werk in mijn vrije 
tijd naar deze tentoonstelling toe. Vaak 
vragen me mensen nadien om voor 
hen een sjaal te beschilderen met hun 
uitverkoren motieven of in kleuren die 
passen bij hun outfit,” vertelde Sandra. 
Proficiat aan beide dames voor hun 
prachtig oeuvre.
LVB

Antwerpen eert Luc Philips
In taverne Oud Antwerpen aan de Elisalei 55 
kan men een mooi boek kopen (stijve kaft, vele 
illustraties, pittige teksten) over één van de 
beroemdste Mariaburgers: acteur Luc Philips. 
Voor 8,50 euro krijgt men dit werk dat door Jozef 
Aernouts is samengesteld als een eerbetoon aan 
de schitterende figuur die Luc Philips was. Ook 
zijn belevenissen in onze wijk, naar waar vader 
Antoon Philips verhuisde om te komen werken in 
Garage Central van de gebroeders Soffers, komen 
uitgebreid aan bod.  Bij amateurverenigingen 
“Vlaamse Kring”, “Melodia” en “Ons Streven” kreeg 
de theatermicroob hem definitief te pakken. Met 
Mevrouw Sarphati (Moeder Sarov) werkte hij als 
tiener mee aan het kinderuurtje.
LVB

Ontmoeting van Tracé naar Bib
Tijdens de bibliotheekweek 2003 werkten de kunstenaars van Tracé en de verantwoordelijken van de 
bibliotheek aan de Driehoekstraat intens samen om via een brede witte krijtlijn het publiek te confronteren 
met woord en beeld. Een culturele ommegang werd het. Toneelvereniging Kunst na Arbeid bracht een 
korte eenakter. Een blazerskwintet speelde klassieke stukken, Kunstsmeden van het metaalatelier Tracé 
werkten naast de bikb. Over de bib exposeerde wijkcomité Bosgeesten werken van eigen 
amateurkunstenaars. Voordracht in muziekacademie J. Pauly en repetities van het koor Alauda kregen 
een muzikaal vervolg in de tuin van Stef Van Eyck in de Notenschelp, waar de percussiegroep Souvenirs 
d’Afrique vooe a nimo zorgde. Bij Tracé kon men tekstjes laten graveren in lood of leder door Alex 
Ceulemans. Steenhouwer Chris De Pauw kapte erop los, terwijl Johan Vandendriessche voorlas uit 
Timmermans, Joyce en Marques. Ook het dichtatelier van Kris Van den Bossche, het boetseeratelier van 
Dirk Janssen, Katleen Bellefroid en Luc Vervliet lokte veel kijkers. Bernard De Coen en Margot Klingenbergh 
evolueerden op hoger niveau. Boekentempel Tracé maakte honderden bezoekers enthousiast.        LVB
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Een dag met blinden op stap
Atheneumleerlingen gaan winkelen met blinden

‘‘Een dag met blinden op stap.’’ Dat was het project dat 
de laatstejaars van het Koninklijk Atheneum van Ekeren 
dit jaar voorgeschoteld kregen tijdens de ‘’teamweek’’, 
die elk jaar door de school wordt georganiseerd om 
de samenwerking tussen de leerlingen te stimuleren. 
Voor de leerlingen betekende dit een dag met een 
blinde of slechtziende gaan winkelen in het Shopping 
Center te Wijnegem. De blinden werden in het 
heropleidingscentrum De Markgrave in Antwerpen door 
de laatstejaars opgehaald en dan met het openbaar 
vervoer naar Wijnegem gebracht. Na aankomst kon het 
winkelen beginnen. Er was ook voldoende tijd voorzien 
voor een hapje en een drankje. Nadien werden de 
mensen terug begeleid naar De Markgrave. Gedurende 
de dag werden de leerlingen geconfronteerd met de 
problemen die blinden en slechtzienden elke dag 
moeten overwinnen. ‘’Betalen met Bancontact kan 
al een probleem vormen’’, zegt Peter, een van de 
leerlingen. Voor de mensen van De Markgrave is het 
niet de eerste keer dat ze een dag op stap zijn met 
leerlingen. ‘’Het is pas toen m’n begeleiders me hebben 
gezegd dat ze vanuit Ekeren gekomen waren, dat ik 

wist dat ze geen leerlingen waren van de school waar 
we vorig jaar mee op stap zijn geweest’’, aldus Carlo.
Volgens de leerkrachten René Mariën en Paul Verlodt is 
de bedoeling van het project niet om een dagje te gaan 
winkelen, maar wel om de leerlingen te confronteren 
met de problemen die blinden en slechtzienden 
dagelijks ondervinden en zo de kloof tussen hen en 
onze leefwereld kleiner te maken. Daarom moeten 
de leerlingen ook met het openbaar vervoer gaan. 
Zij werden niet van de ene dag op de andere met de 
problemen geconfronteerd. Een paar dagen voordien 
waren enkele leerkrachten uit het heropleidingscentrum 
en twee van hun studenten in het atheneum te gast 
om informatie en een aantal tips te geven i.v.m. de 
begeleiding van blinden en slechtzienden. ‘’Dit was een 
heel goede zet’’, zegt Peter. “Nu wist ik ten minste op 
voorhand wat ik ongeveer kon verwachten en wat ik wel 
en vooral niet moest doen’’. Volgens de heer Verlodt is 
het project naar wens verlopen en zal het volgend jaar 
zeker en vast opnieuw plaatsvinden.
D.v.d.A. - KA Ekeren

SCOUTSWEEKEND TOTO'S 
We zijn bij de toto’s, dus dat betekent in 
tenten slapen. Op vrijdag 14 november 
hebben we ons kamp opgeslagen in 
Drieboomkensberg te Westmalle. In het 
donker zetten we de vier patrouilletenten 
op. We sliepen met 8 in één tent. De eerste 
nacht verliep goed, maar zondagochtend 
was door de zware regenval onze tent 
onder water gelopen en dat was onze 
schuld niet, want wij hadden deze tent 
niet opgezet. Het was erg modderig om 
de tenten af te breken. Een heel leuk spel 
was het legergevecht; waarbij de rangen 
een rol speelden. Ieder was in legerkledij, 
de rangen waren verdeeld naargelang de 
uitvoering van de opgelegde oefeningen. 
Nick en Maxime waren soldaat en Jef was 
bommenwerper. Diegene die geraakt was, 
kon gered worden door de “medik”. Buske 
stamp is leuker dan verstopperke, dat 
speelden we bijna altijd want dat is kei-tof. 
We zochten veel hout voor het kampvuur, 
waar we liedjes zongen, moppen vertellen 
en veel lachten. De fourage gaf ons 
supperlekker eten en tussendoortjes. Leidsters Elfie en 
Jorine waren jarig en trakteerden heel vaak met lekkers, 
zoals pannenkoeken met crème freche en hagelslag, 
en chips bij het kampvuur. Het was fantastisch om onze 
eigen bank te sjorren om rond het kampvuur te zitten. 
Zondagmorgen, hebben we zelfs in de regen het vuur 
terug aangemaakt. Kortom de scouts is super.
Nick , Maxim en Jef (10 jaar)

Knutselnamiddag
Heb jij ook zin om een prachtige kerstman van 
terracottapotjes te maken?
Schrijf je dan vlug in op onderstaand adres (het aantal 
deelnemers is beperkt).
We knutselen op dinsdag 23 december van 14 tot 
17 uur. Kleinere kinderen kunnen een eenvoudige 
sneeuwman maken.
Wat breng je mee?
Slechte kleren of een schildersschort, eventueel een 
vriendje of vriendinnetje en zeker je goed humeur!
Deelnameprijs: 6 euro
Plaats: Buurthuis Nieuw Kwartier, Schriek 360
Inschrijven bij Marc Elseviers, 03/605 67 72, e-mail: 
marc.elseviers@pandora.be

Skatecultuur
Op zaterdag 15 november organiseerde jeugdhuis Tel 
18 een skate-dag op het Van den Weyngaertplein. 
Skateboard, inline skaters, rolschaatsen, alles kwam 
aan de beurt. Er was een heuse ramp aanwezig waar 
iedereen zijn kunsten op kon vertonen. Het was een 
echte skate-cultuur en gezien de hoge opkomst van 
de jeugdige durvers was het duidelijk dat hier nood 
aan is. De Wijkwerking vond het knap dat het Van den 
Weyngaertplein was uitgekozen voor dit evenement. We 
hoorden dan ook, aan de alcoholvrije toog, dat er vraag 
is naar een vaste plaats waar deze sport permanent 
kan uitgeoefend worden, zoals in Kapellen naast de 
spoorweg achter het zwembad. De Wijkwerking zal 
verder onderzoeken waar een ramp kan geplaatst 
worden in Sint-Mariaburg.
ME

ZEEKLASSEN VAN HET VIJFDE LEERJAAR 
We zijn op maandag 15 
september vertrokken voor 
een grote uitstap naar zee. 
Daar zijn we met de trein 
naar toe gereden. Als we 
er waren, gingen we eerst  
naar het strand. Dan gingen 
we naar de Wullok, dat is 
de Jeugdherberg waar we 4 
nachten verbleven. ‘s Avonds 
hielden we een wedstrijd 
zandkastelen bouwen. We zijn 
ook veel gaan fietsen naar: 
Sea Live, Brugge, Wenduine, 
Zeebrugge en het Zwin en de 
Vlindertuin. Allemaal vanuit 
Blankenberge. In Brugge zijn 
we naar het Belfort geweest. 
Als je goed ziet, staat de toren 
scheef. We zagen hoe snel de 
handen van de kantklossters 
bewegen. We namen 
steeds een lunchpakket 
mee en ‘s avonds was het 
eten om te smullen. Op de 
zeeklassen hebben we heel 
wat bijgeleerd en we zouden 
graag een tweede keer gaan, 
want het was heel leuk.
Jef en Maxim

Jonge acrobaten haalden op het Van de 
Weyngaertplein echte stunts uit met hun 

De leerlingen van de VBSM genoten met volle teugen
van hun verblijf aan zee.

De reporters toegelicht:
Het liefst gaan wij naar de scouts.
 
Nick: Ik heb een grote zus Sofie. Ik ga naar karate 
en op knutselatelier. Ik fiets graag en ga elke 
zondag naar de fito-meter in het park.

Jef: Ik heb nog twee jongere broers. Rik en Bert, 
Turnen op de Schriek bij Turnkring Antverpia is 
eigenlijk heel leuk, want we doen daar heel leuke 
spelletjes. Ik zit nu in mijn derde jaar muziekschool. 
Muziekschool is niet ineens een instrument. Ik zit 
nu  in mijn tweede jaar orgel.

Maxim: Ik heb nog een jonger broer Mathias en 
twee zusje Margot en Marie. Ik kan goed tekenen. 
Waarom? Ik zit al 4 (of 5 ) jaar in de Kunstacademie. 
Atletiek vind ik leuk en ook play-station, vooral 
tegen mijn broer.
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Velo Classic 2003 
gaf weer mild

Mevrouw Monique Servaes straalde 
in het clublokaal van KMVK, toen de 
cheques overhandigd werden van de 
“Velo Classic 2003”. Als voorzitter van 
de MS-patiënten Brasschaat kreeg ze 
zowel van de voetbalclub als van vzw 
Bosduin en van het organisatiecomité 
Velo Classic cheques overhandigd ter 
waarde van respectievelijk 
1000, 400 en 3.700 euro.
Voorzitter Jean Ledent van 
de Koninklijke Mariaburg 
Voetbal Klub beloofde dat 
zijn verenging ook volgend 
jaar graag wil medewerken 
aan het initiatief. Louis Van 
den Buijs van Bosduin 
vzw, al druk in de weer met 
de internationale topveldrit 
van zijn club, zegde toe dat 
in 2004 nog meer publiciteit 
zal gemaakt worden in het 
Kalmthoutse, zodat ook van 
daaruit meer starters op weg gaan. Frans 
Bedeer dankte namens het comité Jos 
Dejongh, op wiens terrein de drinkstop 
werd gehouden, en alle belangeloze 
medewerkers die zich inzetten voor 
de praktische organisatie.  Hij prees 
zich gelukkig te kunnen rekenen op de 
Wijkwerking Mariaburg, die door zijn 

Gazet van het Nieuw Kwartier elk jaar 
een enorme reclame maakt voor de 
organisatie. Schepen Jef Lebon, zelf elk 
jaar een actief deelnemer met zijn gezin, 
beloofde eens te meer logistieke steun 
van het Brasschaats gemeentebestuur. 
Tenslotte dankte Romain Verrest, 
ondervoorzitter van de MS-zelfhulpgroep, 

allen die helpen om de 
transportkosten te betalen 
van de MS-leden als ze 
naar hun bijeenkomsten 
vervoerd worden. Hij 
verontschuldige ook 
mede-organisator 
Georges Demont, die op 
dat ogenblik al volop aan 
het repeteren was voor 
het stuk “Wanneer trouw 
je met mijn vrouw”, dat 
eind november-begin 
december in zaal Prins 
Albert de Mariaburgse 

theaterliefhebbers een gezellig avondje 
kluchtig toneel bezorgde.
Alvast de datum van zaterdag 7 en 
zondag 8 augustus 2004 noteren. Dan 
vindt de zesde editie van “Velo Classic” 
plaats!
LVB

Koninklijke Mariaburg VK
voert trainerswissel door

Luc Van Bergen werd 
bedankt voor bewezen 
diensten en vervanger 
door Eric Van Coillie, die 
als speler al aan zijn derde 
seizoen bij de club aan de 
Zwemdoklei bezig is. “We 
hebben een ploeg die 
over heel wat technische 
kunde beschikt,” aldus 
Van Coillie, “een vijfde 
of zesde plaats is een 
realistische doelstelling. 
Druk om over te gaan is 

er niet. Het zwakke punt is 
dat we een tamelijk oude 
poloeg hebben. Het wordt 
tijd om vervangers de 
kans te geven om te laten 

zien wat ze waard zijn.”
Eind november stond 
blauw-wit in Derde 
Provicniale A op de 
tweede plaats met 27 

FC Ekeren derde
In Tweede A bekleedde de ploeg van de Bist eind 
november de derde plaats met 26 punten op 5 eenheden 
van de koplopers  Wijnegem en Tubantia. Nogal wat 
blessures teisterden de gelederen van FC Ekeren, dat 
met goalgetter Daan De Langhe de komende weken 
nog voor heel wat spektakel kan zorgen.    LVB

Klassiek- en Jazzballet bij Antverpia

In september is bij turnkring Antverpia 
een nieuwe afdeling gestart, namelijk 
een opleiding klassiek- en jazzballet 
onder de deskundige leiding van 
Anneke Van Aken.. Na eerst zelf een 
professionele opleiding gevolgd te 
hebben bij PILO (provinciaal instituut 
voor lichamelijke opvoeding), wou ze 
haar ervaring overbrengen op andere 
jongeren. Ze zag dat er hier ook vraag 
naar was. Vermits er nergens in de 
directe omgeving een volwaardige 

opleiding bestond, startte ze zelf met 
een cursus. Dat het zo’n groot succes 
zou worden, had ze niet verwacht. Er 
waren zoveel inschrijvingen (meer dan 
vijftig), dat de woensdagmiddagles 
moest gesplitst worden naar 
vrijdagavond.
De ondervraagde kinderen zijn 
dolenthousiast en vinden in Anneke een 
echte vriendin en steun. We wensen 
Anneke en Turnkring Antverpia nog veel 
succes!   ME 

In plaats van de 
jaarlijkse tombola werd 
in november  marsepein 
te koop aangeboden 
aan leden en hun familie. 
Met de opbrengst ervan 
kan de actieve turnkring 
alweer materiaal 
aankopen en enkele 
bijzondere activiteiten 
finacieren. Intussen 
zijn de stadsdiensten 
ook gestart met 
schilderwerken in de 
kleedkamers en de 
turnzaal aan de Schriek. 
Het is altijd prettiger in 
een mooi, fris kader te 
kunnen turnen.

Op zaterdag 31 januari 

volgt de “All Round Quiz”. 
Voor de kleinsten tot 12 
jaar is het op zondag 15 

februari smullen geblazen 
tijdens het jaarlijks 
Pannenkoekenfeest. 
Op 25 april wordt in 
samenwerking met 
Turngouw Antwerpen 
een familie-uitstap 
naar Bobbejaanland 
in Lichtaart voorzien. 
Op 8 mei tenslotte is 
iedereen uitgenodigd op 
de “Opendeurdag” in en 
rond de turnzaal van de 
Schriek.
Meer info: Tom De 
Rijdt, Isabellalei 3, 
2180 Ekeren, tel. 03/
665.07.40.
LVB

Een entousiaste groep ballerina’s volgt wekelijks de lessen o.l.v. Anneke Van 
Aken.

Nog Antverpia-nieuws

Ook Mariaburgse 
Atletiekclub

Op de lijst Mariaburgse sportclubs, die 
we in ons vorig nummer publiceerden, 
kregen we een sympathieke reactie 
van Paul Pauwels uit de Vroente 41, 
secretaris van de Raad van Bestuur van 
Atletiekclub BREAK. 
“In 1995 is Atletiekclub BREAK ontstaan 
als fusie tussen het oude AK Ekeren 
en Brasschaat AC,” schrijft hij. “De club 
heeft haar maatschappelijke zetel in 
Mariaburg. Voor onze sportactiviteiten zijn 

we aangewezen op twee atletiekpistes, 
in het park van Brasschaat en achter 
het Schindebad in Ekeren. We tellen een 
heleboel Mariaburgers onder onze 300 
leden en de voorbije twee jaar vond ons 
clubfeest plaats in de zaal Elcks Thuys.”
Hopelijk mogen we veel mooie resultaten 
van Mariaburgse BREAK-atleten 
signaleren in de volgende nummers van 
onze Gazet.
LVB

Tennisclub Smash kampioen van 
Antwerpen in Heren 1

Een jeugdig team van Smash Tennisclub 
werd kampioen van Antwerpen in de 
Interclub Heren 1. In het kampioenschap 
van België moesten ze pas in de 
kwartfinale zwichten voor een ploeg uit 
Ninove. Gevolg is dat de Mariaburgse 
Interclubploeg vanaf april 2004 in de 
nationale reeksen zal uitkomen. Elke 
zondag zal er dan ook toptennis te 
zien zijn aan de Charlottalei. Dit meldt 

een fiere voorzitter Jan Kampers. Onze 
excuses omdat we hem in ons vorig 
nummer Weerstandersstraat 98 als 
adres gaven, terwijl hij in feite op het 
nummer 48 woont.
We rekenen erop in volgende nummers 
van onze krant nog successen van 
Mariaburgse tennissers – Smash en 
Witte Duivels – te kunnen rapporteren.
LVB
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DRINGEND GEZOCHT!!!

Nooit thuis

Trouwe lezer Hugo Streitz 
uit de Leerhoeklaan 41 
te 2180 Ekeren is al 
jaren intensief bezig met 
de geschiedenis van de 
familie Streitz, mee van de 
oudste families in de wijk. 
Hij bezit foto’s van 
een turnkring (in 
Ekeren, Brasschaat of 
Mariaburg?). We drukken 
er één af waarop zijn 

vader Eugène Maria 
Johannes op de vijfde 
plaats rechts staat.
Hij vermoedt dat de foto 
rond 1933 moet getrokken 
zijn. De turners zijn 
twens.
Wie herkent iemand 
– familie, vrienden of 
kennissen -  op de foto?
Wie herkent de plaats 
waar deze foto genomen 

is?
Alle informatie en 
documentatie over deze 
turnkring (lidkaarten, 
ledenlijsten, verslagen) 
zijn welkom.
Hugo Streitz is telefonisch 
te bereiken op nr. 03/
541.23.40, gsm 0486/
394397 of e-mail hugo.str
eitz@belgacom.net

OOK GEZOCHT
Voor onze tentoonstelling i.v.m. de 
zesde wandeling “Modernisme rond de 
begraafplaats” op zondag 1 februari 
zoeken we reeds geruime tijd een foto 
van architect Gerard Saenen (Brasschaat 
10/11/1904 – Brasschaat 11/12/1976). 
uit de Caterslei 35. Wie kan ons daaraan 

helpen? Heel dringend contact nemen 
met
Heemkundig Documentatiecentrum 
WWM, Ludo Van Bouwel, Schapendreef 
14, 2950 Kapellen, tel. 03/605.73.61, 
gsm 0476/592278

Lezersbrieven
Dieven gaan ongestoord hun gang

aan het station 
Bewoners van St-Mariaburg, die ‘s 
morgens met de fiets naar het station 
moeten, zijn ‘s avonds na school of werk 
nooit zeker of ze hun gestalde fiets nog 
terugzien. Als jij of je kind je door de 
politie gegraveerde fiets met slot vastlegt 
en/of extra vastsjort aan een paal: aan 
‘t station van Sint-Mariaburg steelt 
men als de raven. Alle soorten fietsen: 
merkfietsen, oude gammele vehikels, 
je splnternieuwe fiets, de dierbare velo 
van je oma, de fiets waar je zolang en zo 
hard voor spaarde, de fiets die zo goed 
bolde en waarmee je op trektocht zou 
volgende zomer, de fiets die uitgerust is 
om boodschappen te doen want je hebt 
geen auto, de fiets die je die dag leende 
van de buur, of de derdehandse aftandse 
fiets die je je voor een prikje aanschafte 
tegen “het stelen aan ‘t station”. 
Als ik er verontwaardigd - want het is me 
al drie keer overkomen - met de andere 
buurtbewoners over spreek, hebben 
ze bijna allemaal een gelijkaardige 
diefstalervaring. Er zijn volgens de 
politie twee soorten fietsendieven: zij 
die georganiseerd met een busje fietsen 
komen opladen om verder te verkopen 
en zij die een fiets pakken en die twee 
stations verder in de berm gooien. 
Nu vraag ik aan de rechters in dit land 
om een nieuwe wet te maken die de 
dieven afschrikt. Dan kan de politie een 

straf vorderen ter bescherming van de 
burgers: vb. een fietsendief is verplicht 
aan de oorspronkelijke eigenaar een 
boete te betalen gelijk aan de waarde 
van de gestolen fiets. Omdat ik wil 
dat de politici aandacht besteden aan 
ons probleem, vraag ik een petitie te 
ondertekenen die ik naar ‘t schoon 
verdiep in het stadhuis ga sturen. 
PETITIE
Geachte heer burgemeester,
De bewoners van  St.-Mariaburg/Ekeren 
vragen een dringende oplossing voor 
een enorm fietsendiefstalprobleem aan 
het station . 
Wij eisen een 24 op24 uren toezicht op 
de fietsenstalling aan het station met 
als doel de dieven te identificeren en in 
te rekenen; een hoge boete ter waarde 
van de aanschafprijs van onze fiets aan 
de rechtmatige eigenaar door de dief te 
betalen.
Handtekening.

Gesigneerde petities kan u  
bezorgen aan
Ingrid Weverbergh,
Leopoldlei 45/1. 
E-mailen kan ook:
ingrid.weverbergh@skynet.be

Geen 8 meer, wel 5=(3)???
Vier jaar geleden rond 1 november 1999 werd in 
de Gazet van het Nieuw Kwartier een inventaris 
opgemaakt van de in St. Mariaburg nog levende 
oudstrijders. De titel van het stuk was “Nog acht”.
Nu 4 jaar later, na de overgang van het jaar 2000 
zonder de zogevreesde BLOW-UP of Black-Out die 
er niet kwam, want de kaarskens bleven branden, 
gingen wel de frankskens, de guldens en de marken 
naar de maan en kwam de euro zijn intrede doen.
De prijzen gingen omhoog en de beurs ging omlaag 
en een mogelijk herstel laat op zich wachten.
Bij het beëindigen van het jaar 2003 zijn er in St. 
Mariaburg geen 8 oudstrijders meer, maar wel nog 
slechts vijf, waarvan uiteindelijk nog slechts drie 
min of meer overeind gebleven zijn.
Na 1918, einde van de eerste wereldoorlog, waren 
er na verloop van 60 jaren nog slechts enkele 

overlevenden te vinden, en wederom 60 jaren na 
de gebeurtenissen van 1940-45 zijn de oudstrijders 
van deze laatste oorlog ook praktisch uitgestorven. 
De enkele nog overlevenden moeten zich laten 
vertegenwoordigen door een andere generatie.
Het Belgisch leger met verplichte legerdienst werd 
afgeschaft en vervangen door een beroeps- of 
vrijwillgerskorps in loondienst bij EU of UN-
diensten… en men moest geen pessimist of 
zwartkijker zijn om te weten dat de algemene 
toestand zowel op nationaal als op internationaal 
vlak er ronduit slechts voorstaat.
Nog op slechts drie peilers hinkt onze 
maatschappij verder: POLITIEK, BEURS, 
SPORT. … en alle drie zijn ze rot en versleten.
K. Van Aerschot

Kinderboerderij Mikerf, Natuurpunt
en de gemeente Brasschaat 

samen in de bres voor meer nestgelegenheid
Het klikt tussen Mikerf en 
Natuurpunt. Vorig voorjaar 
werden in de stallen 
van de kinderboerderij 
enkele platformpjes 
voor boerenzwaluwen 
opgehangen door 
medewerkers van 
Natuurpunt. Tijdens de 
pint achteraf werden 
plannen gesmeed 
om nog meer te doen 
rond nestgelegenheid 
voor vogels op en in 
de omgeving van de 
kinderboerderij.
Dat resulteerde alvast 
in de eerste levering 
door Natuurpunt van 
elf verschillende types 
nestkasten aan de 
kinderboerderij. Het gaat 
over nestkasten voor 
koolmees, pimpelmees, 
kuifmees, huismus, 
gekraagde roodstaart, 
roodborst, witte 
kwikstaart, boomklever, 
boomkruiper, holenduif 
en bosuil. Ze dienen nu 
als voorbeeld voor de 
jeugdige bezoekers die 
met hamer en nagels 
overweg kunnen.
In tweede instantie 
zouden ook daadwerkelijk 
nestkasten worden 
opgehangen. Naast enkele 
kasten voor kleinere 
vogels werd gedacht aan 

een onderkomen voor een 
torenvalk. Deze kleine 
roofvogel, die zelf geen 
nest maakt maar o.a. 
verlaten kraaiennesten 
opzoekt, is een dankbare 
gebruiker van een 
overdekt nestplatform.
Op 18 november werd 
deze torenvalkenkast, 
samen met nog enkele 
andere types nestkasten, 
onder heel wat jeugdige 
belangstelling, plechtig 
overgedragen aan Eva 
Baets, verantwoordelijke 

van de kinderboerderij. 
Omdat de gemeente 
Brasschaat deze actie 
financieel ondersteunt, 
werden deze kasten 
haar overhandigd door 
Camilla Decleer, schepen 
voor leefmilieu van 
Brasschaat.
Voor meer informatie 
kan u terecht bij Frank 
Meulemeester van 
Natuurpunt Brasschaat 
op 03/651.38.99 of op 
www.natuurpunt.be/
antwerpennoord       LVB

Overhandiging van de nestkastjes met v.l.n.r. 
Eva Baets (Mikerf), schepen Camilia Decleer, 
gemeenteraadslid Jan Vansanden en Frank 

Meulemeester (Natuurpunt).

Davidsfonds Brasschaat
Tussen geloof en 
ongeloof
Psychologie van de 
religieuze beleving
Cursus door Prof. 
Hutsebaut
In Ons Middelheem,
Bredabaan 425, 
Brasschaat
Op vr. 16, 23 en 30 jan. En 
6-13 febr. 2004
Van 14 tot 16 u.
Info. Willy Cruysweegs tel. 
03/651.51.60

Muziektheater Brasschaat
Aperitiefconcert 
Sint-Jozefskapel
Zo. 21/12 om 11 u. 
Info. 03/651.75.96

Cultuurcentrum Brasschaat
Peter en de Wolf
Door Warre Borgmans en
Het Syrinx Ensemble
Woe. 21/1/04 om 15 u.
Geert Hautekiet, Got!
Vrij. 30/1/04 op 20.30 u.

Wandelzoektocht
16e Ontdekkingstocht

door Oud-Antwerpen
afstand 4 km t/m 15/1/04
Alle dagen vanaf 9 u.
Vertrek Jan zonder Vrees
Palingbrug 8, Antwerpen
Info: Yvonne Verhaegen
03/664.90.22

Cultacalor
Mazgar, Legolazz en 
Heartwash
Combi-concert op vr. 
19/12
Om 19 u. in 
Opvangcentrum
voor vluchtelingen
Kazerneweg 14, 
Hoogboom

Aperitiefconcert
Kon. Harmonie Antverpia
Elcks Thuys
Zondag 11 januari 2004 om 11u.

Grote Liefde in 10 recepten
door Annemie Willemse
’t Kerkske, Kapelsestr. 
182,
kapellen
zaterdag 7/2/04 om 29.30 u.

Terug naar Oosterdonk
Film-marathon
Zondag 28/3/04 van 14 tot 
22 u.
’t Kerske, Kapelsestraat 
182,
Kapellen

Een periodieke uitgave van de Wijkwerking Mariaburg 
vzw.
Aan dit nummer werkten mee: Willy Bauwens, Marc 
Elseviers, Anne-Mie Haevermans, Fred Jorissen, 
Guy Mahieu, Hans Majean, Marcel Peeters, Lieven 
Sybers, Jo & Ludo Van Bouwel, Guy Van Look, Nick, 
Maxim en Jef (jeugdkrant).
Aankondigingen en artikels voor volgend nummer 
bezorgt u tegen 1 februari op redactieadres: Edward 
Caertsstraat 9, 2180 Ekeren, tel. 03/664.63.90, e-mail 
info@mariaburg.be
Verantwoodelijk uitgever: Ludo Van Bouwel, 
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605.73.61, 
fax 03/605.22.19, gsm 0476/592278, e-mail: 
hippopress@skynet.be


	Krant80-1.pdf
	Krant80-2.pdf
	Krant80-3.pdf
	Krant80-4.pdf
	Krant80-5.pdf
	Krant80-6.pdf
	Krant80-7.pdf
	Krant80-8.pdf

