
Feestprogramma rond 120 jaar Oud-Antwerpen
Van boswachtershuisje tot 

taverne-restaurant 

Paula Corthouts die al 40 
jaar de pollepel hanteert 
in de sfeervolle taverne, is 
zelf meter van een kindje 
in Zuid-India en verklaart 
hoe men tot het organi-
seren van de feestviering 
is gekomen: “Vorig jaar al 
spraken groepjes klanten 
me aan om te vertellen 
dat ze zo’n prettige herin-
neringen hebben aan de 
vroegere ontmoetingen 
in Oud-Antwerpen en of 
het niet mogelijk zou zijn 
eens iets te organiseren 
om de vrienden van des-
tijds terug te zien. Ik zei 
hun dat we in 2005 het 
120-jarig bestaan konden 

aanwenden om zo’n weer-
zien te organiseren. Zo is 
de wagen aan het rollen 
gegaan. Met een kleine 
kern en met steun van 
Riet Van Gool, meter van 
Ankura-India vzw,  hebben 
we een feestprogramma 
in elkaar gestoken.”

Gevarieerd 
Dagelijks kan men  vanaf 
12 uur eten; discobar, 
kraampjes, petanque-
tornooi, volksspelen en 
bezoek aan de wijnschuur 
staan op het programma. 
Tevens kan men de info-
stand van Ankura-India 
bezoeken. Vanaf 18 u. zijn 

er optredens van arties-
ten, is er in het zaaltje 
doorlopend vertoning van 
800 dia’s over “heden en 
verleden van Oud-Antwer-
pen” alsook een film over 
het leven van de petekin-
deren in India. Elke dag 
van de feestweek is in een 
bepaald thema geplaatst
Maandag 4 juli is het 
thema ‘Spaans’ en krijgt 
men het optreden van 
de Luna’s. Dinsdag 5 juli 
vormen ‘Kaas en wijn’ het 
thema. Accoustick treedt 
op en de Jachthoornbla-
zers St. Hubertus Bras-
schaat zorgen voor een 
speciale attractie. Woens-
dag 6 juli is ‘Mongoolse 
barbecue’ het thema. Fon-
dant treedt op en als spe-
ciale attracties krijgt men: 
huifkarrentocht, teken-
wedstrijd en grimeren. 
Donderdag 7 juli heeft als 
thema ‘Zuid-Afrikaanse 
braai’. Godjummenas en 
de Boerkens treden op. 
‘Zeeuwse mosselen of 
koude schotel’ zijn het 
thema van vrijdag 8 juli. 
Lulu Aertgeerts (Joke uit 
Wittekerke) en Stephen 
Collins verzorgen het 
optreden. Begeleid door 
de fanfare Antverpia 
worden de eerste mosse-
len met een oude bakfiets 
aangebracht. Op deze 
slotdag vindt de finale 
plaats van het petanque-
tornooi Ricard, ook de 
trekking van de tombola, 
verbonden aan de pro-
grammaboekjes. Twee 
daguitstappen met luxe 
motorjacht of zeilboot zijn 
te winnen. Nadien wordt 
de cheque overhandigd 
aan Riet Van Gool, meter 
van Ankura-India vzw.

Boeiende geschiedenis
In 1885 stond op de plaats 

van het huidige oud-Ant-
werpen een boswach-
tershuisje. Toen naar het 
einde van de 19de eeuw 
meer en meer stedelin-
gen de gezonde boslucht 
kwamen opzoeken, werd 
er al eens iets geschon-
ken. En in 1910 vormde 
Frans Costermans het 
etablissement om tot 
een heus koffiehuis. Na 
de Eerste Wereldoorlog 
kwam Suzanne Simons-
Musters achter de toog 
postvatten. Het was een 
gezellige en viendelijke 
waardin, met grote belang-
stelling voor literatuur. 
Vanaf 1930 werd Johannes 
Eeckeleers, bijgenaamd 
‘Louis de Hakkelaar’, 
baas in Oud-Antwerpen. 
Hij had gevaren en kon 
zijn klanten amuseren met 
sterke zeemansverhalen. 
Hij plaatste een Maria-
beeldje boven de deur 
en hij noemde haar ‘Onze 
Lieve Vrouw van ’t Goei 
Weer’.
Vanaf 1955 begon het 
echtpaar Jan Laenens-De 
Laet de eerste manege in 
Mariaburg. Nonkel Jan en 

tante Jeanne waren popu-
laire figuren. Ze kochten 
een pony waarop de 
kinderen mochten rond-
rijden. Van één kwamen 
er meer en samen met 
Sander Leemans werden 
stallen opgetrokken. De 
tweeling Marcel en Geor-
ges Defraine zorgde er 
voor de viervoeters. Er 
ontspon zich een drukke 
paardensportactiviteit 
met als bekende ruiters 
Bibiane Vandenbussche, 
Arthur Pierre, Jo Hermans 
en vele anderen. Jan Lae-
nens overleed eind 1969 
en hij kreeg een indruk-
wekkende uitvaart in de 
parochiekerk.
Op 2 december 1966 
kwam Paula Corthouts uit 
het Limburgse Bolderberg 
naar de Elisalei. Zij had 
voordien met haar echtge-
noot, de zanger Peter Van 
Os, het restautrant-café 
aan het autocircuit van 
Zolder-Terlaemen uitge-
baat. Zij zorgde ervoor 
dat de taverne ook als 
restaurant befaamd werd, 
terwijl het echtpaar Lae-
nens verder de manege 

leidde. Nadien kwam er 
ook een petanqueclub 
bij. In 1981 brandden de 
paardenstallen, die inmid-
dels als opslagruimte 
dienst deden, af. Door het 
verkavelen van de bossen 
was er van paardensport 
in Sint-Mariaburg immers 
geen sprake meer. 
Intussen had Paula ook de 
speeltuigen van de Kat-
tekensberg overgekocht. 
De kinderen konden naar 
hartelust spelen terwijl 
de ouders of grootouders 
genoten van een drankje 
of een ijsje. 
1985 blijft een memorabel 
jaar. Toen werd het eeuw-
feest van Oud-Antwerpen 
gevierd. Sedert 1996 is 
dochter Mieke de nieuwe 
gastdame van Oud-Ant-
werpen. Maar Paula blijft 
op post, schilt haar aard-
appelen, maakt met ieder-
een een praatje en waakt 
erover dat alle klanten 
tevreden naar huis gaan. 
We hopen dat ze  nog 
lang op post mag blijven 
in Oud-Antwerpen!  
LVB

Feestdorp
Moeten er nog wel Mariaburgse Feesten op 25 septem-
ber georganiseerd worden?
Er is al zoveel gevierd de voorbije weken en de 
komende zomermaanden zal er alom nog duchtig 
gefeest worden. Over de kampioenenhulde van drie 
Mariaburgse voetbalploegen, over het 75-jarig bestaan 
van de Witte Duivels en de festiviteiten rond 120 jaar 
“Oud-Antwerpen” leest u uitgebreid in dit 86e nummer 
van uw wijkkrant. 
Sint-Mariaburg blijft – zoals heel zijn geschiedenis lang 
– een dorp van feestneuzen. De voorbije tentoonstelling 
“Gevaar” op Erfgoeddag liet zien hoe in 1912 grootse 
Pompiersfeesten werden gehouden in onze wijk. Hoe 
na de periode van de V-bommen een gigantisch feest 
werd opgezet om onze eerste honderdjarige Moederke 
Van den Eynden te vieren. En ook hoe na de dreigende 
treinbom van 1990 in  Elcks Thuys een vreugdefeest 
werd ingericht om de reddingsdiensten te bedanken.
We mogen deze traditie in stand houden. Ook wanneer 
het minder goed vlot, heeft iedereen er nood aan samen 
eens gezellig uit de bol te gaan. Daarom staan vzw De 
Weyngaert en de Wijkwerking Mariaburg weer klaar om 
na een zomer met nog veel straat- en buurtfeesten de 
herfst in te zetten met de 19de “Mariaburgse Feesten. 
Op naar het twintigjarig bestaan van de “Gazet van het 
Nieuw Kwartier” en volgend jaar de twintigste Maria-
burgse Feesten!
Sympathisanten mogen nog altijd lid worden van de 
“Vrienden van het Nieuw Kwartier” door een jaarbij-
drage van minimum 5 euro over te schrijven op rekening 
nr. 979-0804545-32 van de Wijkwerking Mariaburg 
LVB

Zonder gevaar voor overdrijven mag men stellen dat Oud-Antwerpen de drukst beklante hore-
cazaak van de wijk is. Als de zon even durft schijnen, zitten de terrassen overvol en kunnen de 
kinderen zich naar hartelust uitleven in de speeltuin. De keuken draait op volle toeren en er wordt 
heel het jaar door heerlijk gesmuld. Ook de wijnschuur en het feestzaaltje achterin krijgen veel 
volk over de vloer.
Van 4 tot 8 juli zal het extra druk worden op de hoek van Elisalei en Fabriekstraat. Ter gelegenheid 
van “120 jaar Oud-Antwerpen” wordt een heuse feestweek gebracht met een bijzonder aantrek-
kelijk programma. Bovendien komt de opbrengst ten goede aan het kindersteunproject Ankura-
India vzw

EDITORIAAL

Vanaf 1910 werd het boshuisje een stemmig koffiehuis voor de stedelingen 
die de gezonde boslucht kwamen opsnuiven.

Paula Corthouts, al veertig jaar moeder van alle 
Oud-Ântwerpen-klanten.



Violette Georgette Van-
dersmissen
(26/2/1929 – 7/2/2005)

De echtgenote van Fran-
çois Vanonckelen en 
moeder van onze vroe-
gere medewerker Johan, 
woonde in de Leopoldlei 
en was destijds lid van 
het Sint-Ceciliazangkoor. 
Haar echtgenoot schreef 
deze mooie woorden op 
het doodsprentje: “De 
liefde die ge tijdens uw 
leven hebt gegeven, hebt 
ge gedurende de laatste 
maanden van uw ziekte 
ook ruimschoots terug-
gekregen van dokters, 
verpleegsters, buren, 
vrienden en ik mocht daar 
ook in meedelen. Een 
wonder van medeleven en 
genegenheid van zovelen 
voltrok zich rond uw ziek-
bed.
Marie-Henriette van 
Haaren
(16/12/1914 – 13/3/2005)   

De weduwe van Frederik-
Van Landeghem bereikte 
de gezegende leeftijd van 

90 jaar. Na een kortston-
dige ziekte van 14 dagen 
verliet ze haar dierbaren, 
die van haar getuigden: 
“We konden nog afscheid 
nemen. Je laat geen leegte 
achter. Onze harten zijn 
gevuld met warmte, uw 
lach, zovele mooie herin-
neringen die we zullen 
blijven koesteren. Je was 
een voorbeeld.”
Jos Adriaenssens
(2/7/1930 – 24/3/2005)

De echtgenoot van Alice 
Meeussen blijft in veler 
herinnering voortleven 
als Mariaburgs slager. 
Joseph  was 13 jaar been-
houwersgast bij Sevenans 
op de Kapelsesteenweg, 
nadien nam hij de zaak 
over en baatte deze van 
1960 tot 1990 samen met 
zijn echtgenote uit onder 
de naam “Slagerij Adriae-
nssens”. De duivensport 
was zijn grootste hobby. 
Verschillende bekers in 
zijn wonin g aan de Leo 
Vermandellei herinneren 
aan zijn overwinningen.  
Na een moedig gedragen 
ziekte overleed Jos in De 
Mick te Brasschaat.
Frans Wuyts
(17/7/1925 – 7/4/2005)

Met het overlijden van 
de echtgenoot van Gaby 
Miseur verliest de wijk één 
van zijn authentieke Mari-
aburgers. Jarenlang was 
Frans Wuyts een bijzon-
der vriendelijk en behulp-
zaam gemeenteontvanger 
op het Veltwijkkasteel te 
Ekeren. Maar meer nog 
kende iedereen hem als 
lid van het zangkoor Sint-
Cecilia en als één van 
de hoofdrolspelers in de 

lokale toneelkring “Dienet 
Vro”. Hoe vaak vertolkte 
hij op een schitterende 
manier rollen in aangrij-
pende stukken? Na zijn 
pensionering leefde hij 
intens mee met dochter 
Ingrid en haar gezin en 
bleef een vriendelijke 
buur in de Leopoldlei. Een 
massa vrienden en ken-
nissen namen van deze 
goede man afscheid tij-
dens de eucharistieviering 
in de parochiekerk.
Louis Wynen
(17/3/1920 – 17/4/2005)
Nog een bekende Maria-
burger ontviel ons: Louis 
Wynen die samen met 
echtgenote Simonne 
Verbeeck decennialang 
in de Misthoeve achter 
het voetbalplein naast de 
Kaartse Beek woonde. 
Deze kunstzinnige man, 

begaafd schilder en groot 
jazzliefhebber, verbleef de 
laatste tijd in RVT Chris-
tine te Ekeren-Donk, waar 
hij ook overleed. Tijdens 
een stemmige uitvaart-
plechtigheid in de kapel 
van de pastorij namen 
zijn echtgenote, zoon 
en dochter, familieleden 
en vrienden in intieme 
kring afscheid van Louis 
Wynen.

Mensen 2

 Veel BM’s verlieten ons

 Bekende dorpsfiguren

Tweede viergeslacht
Op 28 september 2004 werd Luna Bresseleers gebo-
ren. Feest bij ’t Patroontje. Luna is immers de achter-
kleindochter van Treske Verswijver  en kleindochter van 
Denise Claes. Beide dames helpen de klanten vriende-
lijk en deskundig in de winkel achter de molen. De doch-
ter van Denise, Els Krijnen, is gehuwd met Peter Bres-
seleers. In 2003 zorgde ze met de geboorte van dochter 
Laura voor een eerste viergeslacht. Nu mocht met Luna 
een tweede viergeslacht gevierd worden. Proficiat!

Raoul De Noël naar 
Santiago de Compostella

In 1988 trok Luc Hendrickx te voet op bedevaart naar 
Santiago de Compostella. De eerste voorzitter van 
Kunstkring Caerde kreeg nadien verschillende Maria-
burgse navolgers die per fiets de verre tocht onderna-
men. Nu gaat opnieuw een dorpsgenoot te voet naar 
het Noord-Spaanse bedevaartsoord. Raoul De Noël 
uit de Zwemdoklei vertrekt op 14 augustus na de mis 
van 9 uur voor een tocht van zeven maanden. “Vanaf 
Nevers in Frankrijk komt mijn vrouw me vervoegen. Ze 
gaat mee tot Finisterre aan de Atlantische kust. Vanuit 
Compostella keert zij met de trein terug naar Sint-Mari-
aburg, terwijl ikzelf de terugtocht over de Pyreneeën en 
het Centraal Massief in de winter als een extra uitda-
ging beschouw. Over de Col de Somport gaat het naar 
Genève, waar mijn vrouw me terug komt opzoeken. 
Samen trekken we dan verder huiswaarts, waar we in 
maart 2006 hopen aan te komen”, vertelt een gedreven 
bedevaarder, die beloofd heeft ons via internet op de 
hoogte te houden van zijn belevenissen. LVB

DE KRONIEK VAN BARBARA
Habemus Papam

Ook in de straat waar ik meestal mijn nachten en een 
groot gedeelte van de weekends doorbreng, is de ver-
kiezing van onze nieuwe paus het onderwerp van de 
dag.
U moet weten dat mijn nestje zich bevindt midden in 
een van de vele gezellige leien (is toch voornamer dan 
straten) die de charmes van Sint-Mariaburg uitmaken.
Op die bewuste dag deed ik een babbeltje met Juli-
enne, mijn hoogbejaarde buurvrouw, die – gelukkig 
voor mij – alles in de gaten houdt en mijn soms uitpui-
lende brievenbus op tijd en stond leeg maakt.
Tot driemaal toe zei ik: “Habemus Papam” en aan haar 
grote vragende ogen zag ik dat Julienne nooit rosis, 
rosas, rosarum had moeten studeren en nooit had 
geworsteld met datief, accusa- en andere tieven. Maar 
bij haar is dit bijkomstig en zijn wij beiden tevreden af 
en toe een klapke te kunnen doen, hetzij aan de straat, 
hetzij achteraan door de gaten van een verwilderde 
haag. Hier dan vooral over geheime zaken die tot ons 
privédomein behoren.
Spijtig toch, aldus Julienne, dat ze onze eigen kardi-
naal Danneels niet gekozen hebben, dan zou ik voor 
een keer mijn Hollandse schoonbroer kunnen over-
bluffen.
Kardinaal Ratzinger - een niet-kerkganger zou zonder 
kardinaal denken aan een verdedigende middenvelder 
van Bayern Munchen of de nieuwe spits van Schalke 
04 – maar neen, het is wel degelijk Benedictus XVI. 
Enfin we komen toch dichter bij Vlaanderen en we 
begrijpen beter Duits dan Pools.
Maar ja, iedereen ziet als ge drinkt en niemand ziet 
als ge dorst hebt, zegt mijn grootmoeder en de dorsti-
gen laven is een werk van barmhartigheid hebben we 
geleerd in het vijfde leerjaar bij juffrouw Denise.
Tot volgende keer,
Barbara 

Zuster Benedicta en meester Peeters

In de levende gemeen-
schap van Sint-Maria-
burg kenden de meeste 
mensen elkaar, meestal 
met hun voornaam en 
het beroep of de stiel die 
ze uitoefenden. De eerste 
met wie iedereen kennis 
maakte, was Zuster Bene-
dicta in de meisjesschool 
aan het Van de Weyn-
gaertplein. De Mariabur-
gers die de wieg ontgroeid 
waren, werden iedere dag 
door hun moeder naar 
de eerste klas van de 
school gebracht bij Zuster 
Benedicta. Die zuster was 
de liefste en de vriende-
lijkste non van heel het 
dorp, wellicht zelfs van 
heel Vlaanderen! Iedere 
nieuweling die in haar 
klas werd geplaatst, was 
gelukkig en content omdat 
hij of zij iedere dag door 
een moeder werd ontvan-
gen en heel de dag geleid 

en begeleid werd in het 
nieuwe leven.
Voor de jongens was na 
een paar jaar een ander 
leven beschoren. Zij 
moesten naar het eerste 
studiejaar van de jongens-
school in de Schriek. Dit 
eerste studiejaar stond 
onder de leiding van 
“den ouwen Peeters”, de 
grootvader van cabare-
tier Anton Peeters. Onze 
eerste onderwijzer leerde 
ons met het leven van 
de grote mensen ken-
nismaken met als eerste 
wetenschap “één plus één 
is twee”. Meester Peeters 
was in geen geval familie 
van Zuster Benedicta, 
maar eerder het tegen-
overgestelde. Hij eiste van 
zijn leerlingen vooral ijver 
en beleefdheid. Dat eerste 
studiejaar was er één van 
ijver en gehoorzaamheid, 
want iedereen vreesde de 

meester, wat in het onder-
wijs van vandaag niet 
meer kan gezegd worden. 
Tijdens de speeltijd hiel-
den we ons in de herfst 
vooral bezig met een 
wedstrijd ‘krokstenen’. 
Krokstenen bestaan  nu 
nog wel, maar ze heten nu 
kersenpitten en ze worden 
weggegooid. In die tijd 
werden op de speelplaats 
met de hand kleine heu-
veltjes gebouwd. Vanop 
een korte afstand kon 
men met een kersenpit 
een worp doen naar een 
putje in dat heuveltje. Wie 
in het putje wierp, kreeg 
van de uitbater van het 
kraam een paar kersen-
pitten als geschenk. Zo 
konden degenen die goed 
wierpen of veel geluk 
hadden, met een volle 
broekzak ‘krokstenen’ 
naar huis. Wie niet goed 
wierp, verloor al zijn pitten 
aan de kraamuitbater.
Na schooltijd ging ieder-
een naar huis en de zeld-
zame jongen die nog een 

stukje van tien centiemen 
in zijn broekzak vond, 
ging in een snoepwinkel 
– bijvoorbeeld bij Keeske 
Keepers – een karamel 
kopen.   

Marcel Van den Eynden haalt herinneringen op aan 
de jaren ’20 van vorige eeuw. Na zijn verhaal over Jef 
de Smid mijmert hij nu over zijn eerste schooltijd.

Zuster Benedicta, bij 
wie vele Mariaburgers 
in de ‘papklas’zaten: 

het nonnenke met 
engelengeduld en altijd 
met een lieve glimlach…



Cultuur 3
Admiral Freebee en To the Bone 

spelen uitverkocht Hof Ter Lo plat
«Are you ready to rock ? 
I’m ready to roll !» Dé 
slagzin die op woensdag 
4 mei in Hof Ter Lo paste. 
Het waren onze Admiral 
Freebee en To The Bone, 
die garant stonden voor 
een avond ‘rock pur sang’. 
Het alter ego van Tom, 
admiraal, Van Laere is 
ons bekend. Hij bracht 
nummers uit zijn vorige 
en nieuwe album. In het 
begin van het optreden 
was er plaats voor spreek-
woordelijk aangenaam 
wakker worden. Mooie 
Bob Dylan-geïnspireerde 
liedjes. De zachte kant 
moest dan weer wijken bij 
intrede van Oh Darkness. 
De nieuwe groepsleden 
die van dienst zijn sinds 
de release van het tweede 
album Songs, konden het 
stevige gitaarwerk gerust 
aan.  Er werd fors door-
gerockt met meezingers 

als Murders of the sun en 
The worst is yet to come. 
Van de plankenkoorts die 
Admiral Freebee in zijn 
begindagen soms parten 
speelde, is nu geen grein-
tje meer te merken. Geflirt 
met het publiek en gitaar-
solo’s waren schering en 

inslag. 
Het hele gebeuren werd 
vooraf gegaan door To 
The Bone. Twee Van de 
drie bandleden kennen 
hun roots in Mariaburg/ 
De Sterre. Stijn Van 
Bouwel voor de zang en 
gitaar, broer Bram voor 

de zang en basgitaar. Jan 
De Meyere doet z’n ding 
achter de drums. To The 
Bone brengt pure blues-
rock, ongecomplexeerd, 
recht voor de raap, kortom 
zoals het hoort. Luide gita-
ren, schreeuwende stem, 
geïnspireerd door onder 
andere Led Zeppelin en 
Queens of the Stone Age. 
Naast eigen nummers, 
speelden de drie ook 
covers met respect voor 
het genre. 
De twee bands sloten 
grandioos af met hun 
versie van Iggy pop and 
the stooges’s I want to be 
your dog. De avond was 
van het begin tot einde 
genieten! 1200 muzieklief-
hebbers trokken gelukkig 
nagenietend huiswaarts.

www.admiralfreebee.be
www.tothebone.be
       BVdV

Een artistieke winkelwandeling
langs 58 Mariaburgse etalages

Kunstkring Caerde heeft 
zijn 20-jarig bestaan op 
een hoogstaande wijze 
gevierd met een artis-
tieke wandeling langs de 
Mariaburgse winkels. In 
58 etalages stelden 17 
beeldende kunstenaars 
gedurende drie weken 
hun werk tentoon. De 
Mariaburgse bevolking, 
maar ook de vele passan-
ten konden genieten van 
beeldhouwwerken, teke-
ningen, aquarels, olieverf- 
en acrylschilderijen. Het 
publiek kon deelnemen 
aan een wedstrijd door 
vier vragen te beantwoor-
den. 
Deelnemers aan deze 
kunstzinnige happening 
waren (in alfabetische 
volgorde): Alfons Bij-
voets, Arlette Bories, Bob 
Clinckx, Hilde Clinckx, 
Pieter Delleoné, Liliane 
Denayer, Monique Die-
rickx, Myriam Dings, 
Chantal Fagard, Ida Gys-

brechts, Ivan Janssens, 
Peter Kempenaers, Els 
Moonen, Maria Peeters, 
Martha Van Dijck, Jeanne 
Van Heurck en Maria Van 
Loon.

Als aanloop naar deze 
artistieke winkelwande-
ling organiseerde het 
Heemkundig Documenta-

tiecentrum van de WWM 
in het buurthuis ’t Nieuw 
Kwartier tijdens de Week 
van de Amateurkunsten 
ook een kleine retrospec-
tieve “20 jaar Caerde”. Via 
foto’s, brochures, affiches 
en krantenknipsels werd 
de boeiende historiek van 

de kunstkring getoond aan 
de bezoekers van de ten-
toonstelling “Mariaburgse 
Rubens”. Tot eind juni kan 
men elke dinsdagmor-
gen tussen 10 en 12 uur 
deze tentoonstelling nog 
bezoeken.
LVB 

Mariaburgse villa decor voor 
een tv-film met Jan Decleir

In de maand april en de eerste helft van mei was het 
ontzettend druk in de buurt van de Guylei. De grote 
villa op de hoek van d’Oultremontlei werd ingepalmd 
door de filmcrew van regisseur Hans Herbots die er de 
opnames leidde voor “Verlengd weekend”, een nieuwe 
tv-film. Herbots, die eerder al Flikken en Sedes en Belli 
regisseerde, werkte er met bekende sterren als Jan 
Decleir, Koen De Bouw en Wouter Hendrickx. Waar-
schijnlijk zal deze film niet alleen in de VTM-reeks 
Faits Divers vertoond worden, maar mogelijk ook deze 
herfst in de bioscoop uitgebracht worden.
Van Sint-Mariaburg week de filmkaravaan uit naar 
Melkerij De Stroobloem in Loenhout, waar eveneens 
een aantal scènes ingeblikt werden. Onderwerp van 
de film blijkt een uit de hand gelopen gijzeling in een 
Kempense villawijk. Zoals sommigen zich nog  zullen 
herinneren vond destijds effectief een gijzeling plaats 
in een naburige villa aan d’Oultremonlei.
Uitkijken of de Mariaburgse villa, waar vooral binnen-
opnames gebeurden, herkenbaar zal zijn als de film op 
het grote scherm vertoond wordt.  LVB 

Sfeer gewaarborgd tijdens het festivalCirque@taque

Ekeren Swingt 7de maal
Zaterdag 13 augustus ontwaakt Ekeren voor het jaar-
lijks festival Cirque@taque. 
De vogeltjes kwetteren dan nog vrolijk maar ze verdwij-
nen ’s middags naar het achtergrondkoor wanneer de 
eerste groepen het gratis muziekevenement openen. 
Muziekminnend Ekeren koestert voor de zevende keer 
een brandend verlangen naar de jaarlijkse gebeurtenis. 
En elke editie komen ook meer liefhebbers van verderaf 
een kijkje nemen. In Ekeren kan je nog voor geen geld 
uit de bol gaan: op het festival of op een van de neven-
activiteiten  tijdens het jaar (cirque@traxies). Het zes-
koppige Cirque@taque-team nodigt je zaterdag graag 
uit om kijkje te komen nemen. Eens gebeten door de 
Ekerse festivalkriebel is langskomen de enige remedie.
Het podiumtalent, waaronder The Moonshine Playboys 
en Crocodile Bambee, geven alvast het beste van zich-
zelf en hopen op je komst.    JVPKon. Harmonie

Antverpia
zoekt nog versterking

Elke dinsdagavond repeteert de Koninklijke Harmonie 
Antverpia van 20.15 tot 22.15 u. in Elcks Thuys. De 
muziekgroep bestaat meer dan honderd jaar en telt 
momenteel een twintigtal leden, zowel jonge als oudere 
muzikanten. Bij allerlei gelegenheden treedt de har-
monie op met een zeer gevarieerd programma (blues, 
pop, schlagers, filmmuziek, marsen, fanfaremuziek). 
Daarom zijn nieuwe mensen die een instrument bespe-
len, van harte welkom. Men mag altijd eens binnenwip-
pen bij een repetitie, of contact opnemen met een van 
de bestuursleden op tel. 03/664.45.98 of 03/651.79.83.

Gezworen kameraden Tom Van Laere en Stijn Van 
Bouwel

Een aantal leden van Kunstkring Caerde bij de 
wandeling langs de etalages. In de molenromp 

hebben de voorbije 20 jaar velen van hen 
geëxposeerd.

Lerares Katrien Bernaerts tussen de prachtige 
werkjes van haar Mariaburgse Rubensen in het 

buurthuis.
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Wijkwerking klaagt slechte
informatie van De Lijn aan

Namens de WWM werd een schrijven gericht aan de 
directie van De Lijn en het kabinet van Minister Van-
brempt om enkele bedenkingen te formuleren i.v.m. bus 
65 en 73.
Zo blijkt tijdens de week om 8.30 u. een bus 73 van 
Mariaburg naar Antwerpen te vertrekken, maar aan 
de halte Prins Albert is deze niet op de uurregeling 
vermeld. Tijdens de spitsuren vertrekt aan de Roo-
seveltplaats om de 7 à 8 minuten een bus 65, maar 
deze dienstregeling is niet aangeduid aan de halte. De 
bussen 73 van 16.02 u., 16.22 u., 16.42 u. en 17.02 
u. vertrekken zelden stipt aan de Rooseveltplaats. Dit 
euvel geldt al van voor de werken aan de Veltwijklaan. 
Aan de Noorderplaats is er elke avond een chaos van 
jewelste, omdat gelede bussen met de melding ‘geen 
dienst’ zich in de file mengen en de doortocht aan de 
andere bussen belemmeren. ’s Morgens laat men twee 
bussen 65 achter elkaar rijden, waarbij de tweede nage-
noeg leeg rijdt. Zinloze geldverspilling. 
Ook de herinvoering van het algemeen stadsabonne-
ment voor De Lijn en NMBS werd nogmaals bepleit.
GM

In de Gazet van Sint-Mariaburg (15/4/1933) stond 
deze foto van een tramtrein die in 21 minuten van 

de Middenstatie tot aan de Schriek reed. We zijn er 
niet op vooruitgegaan met het openbaar vervoer!

Elk nummer kunnen 
weer nieuwe woningen 
in de wijk aangekondigd 
worden. Op de binnen-

gronden tussen Bist en 
Willy Staeslei, waar Amber 
destijds een hoop apparte-
menten wou inplanten wat 

door een buurtcomité met 
steun van de WWM kon 
verijdeld worden, wil een 
andere firma nu 12 éénge-
zinswoningen optrekken. 
De verkavelingsaanvraag 
daartoe is bij het provin-
ciebestuur ingediend. 
Nabij de Katerheidemolen 
zou een appartements-
gebouw komen op het 
onlangs verkochte perceel 
naast het huidige Dexi-
agebouw. Exacte infor-
matie over wat er met de 
molenromp en het glazen 
aanhangsel zal gebeuren, 
was bij het ter perse gaan 
niet beschikbaar.
De WWM steunt de inwo-
ners van de Willy Staeslei 

(tussen Kapelsesteenweg 
en Korte Bist) die ijve-
ren om dat sfeervol stuk 
straat met torenvilla’s, 
getekend door Floris Ver-
braeken, als waardevol 
dorpszicht te laten klas-
seren door Monumenten 
en Landschappen.  Het 
gerucht doet de ronde 
dat een bouwpromotor de 
witte villa op de hoek van 
Korte Bist en Willy Stae-
slei wil kopen en slopen 
om in de ruime tuin een 
reeks appartementen te 
bouwen. Uiteraard zou 
dit het straatbeeld totaal 
ontsieren. 
LVB

Nog bouwplannen

Brasschaatse hulde
Op donderdagavond 12 mei bracht de Brasschaatse 
Welzijnsraad en het gemeentebestuur van Brasschaat 
hulde aan allerlei Brasschaatse verenigingen, die zich 
via hun werking o.a. inzetten tegen vereenzaming. Op 
een gezellige avond in “Ons Middelheem” werden de 
initiatieven vanuit OCMW en gemeente toegelicht.  
Vanuit het OCMW werd vooral de werking van de 
dienstencentra uitgelegd.  Reeds meer dan 10 jaar 
is er in Maria-ter-Heide een  Dienstencentrum met tal 
van activiteiten door en voor senioren. Weldra volgt 
de opstart van twee nieuwe dienstencentra in het 
vroegere Vesalius-ziekenhuis en in het Antverpiage-
bouw.  De burgemeester haalde vooral de ondersteu-
ning vanuit de gemeente aan allerlei initiatieven van 
verenigingen en burgers aan (via  applaustoelage en 
feestploeg).
Een 28-tal verenigingen werden gehuldigd en ontvin-
gen een officiële oorkonde van de gemeente Bras-
schaat:een vijftal KGB-afdelingen, o.a. Mariaburg, een 
vijftal Ziekenzorg-afdelingen, o.a. Mariaburg, verschil-
lende wijkvereningen, o.a. Wijkwerking Mariaburg, een 
tiental straatfeestcomité’s, o.a.  Jacobuslei en Floris 
Verbraekenlei, enkele professionele organisaties zoals 
KABAS en Welzijnszorg, en uiteraard ook de ploeg 
van het Dienstencentrum van Maria-ter-Heide.Een 
toespraak van priester- arbeider Jef Ullburghs rondde 
de avond af     HM

Museum vernieuwd
Michel Embrechts meldt dat hij zijn Fort en Bunkermu-
seum aan de Schriek 202 (juist over viaduct) helemaal 
vernieuwd heeft. In zijn museum evoceert hij de Magi-
notlinie, de Antitankwal en de Westwall. Kandidaat-
bezoekers nemen best eerst telefonisch contact op: 
03/665.33.71. De inkom is gratis. Officiële heropening 
op zaterdag 25 juni (10 - 17u.)

Gevaar blijft reëel
Enkele dagen voor onze tentoonstelling “Het Gevaar” 
op de Erfgoeddag werden de inwoners van de 
Oudstrijderslei/Van de Weyngaertlei opgeschrikt door 
sirenes: politie, bandweer en civiele bescherming 
rukten aan. Zondagavond 10 april was een gasfles uit 
de Tweede Wereldoorlog in een kruipkelder van huis 
nr. 26 ontploft. De oude bewoonster had het amper 
gevoeld.  ’s Maandags werd echter ontdekt dat er nog 
twee verroeste gasflessen onder de vloer lagen. De bij-
geroepen hulpdiensten sloten onmiddellijk heel de buurt 
af, de bewoners van twee aanpalende huizen werden 
geëvacueerd en gezocht werd naar een middel om de 
flessen weg te krijgen zonder dat ze zouden explode-
ren. De brandweer had de grootste moeite om een firma 
te vinden die de flessen wou verwijderen.  SGS stopte 
de verroeste ‘bommen’ in een container met zand en 
de Civiele Bescherming voerde ze af naar de kazerne 
in Brasschaat. Heel de buurt kon weer opgelucht 
ademen. 
Enkele dagen nadien kwamen velen in buurthuis ’t 
Nieuw Kwartier de pakkende foto- en dvd-beelden van 
de treinbom uit 1990 bekijken. Gelukkig kreeg die drei-
gende ramp geen vervolg.   LVB

Noteer nu al

Zondag 25 september
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Debatavond in Elcks Thuys
Pleinen voor de buren of voor de ruzie?

Grote opkomst
De opkomst was groter 
dan verwacht; zowel oude-
ren als jongeren waren 
massaal aanwezig. Het 
debat werd georganiseerd 
door Prego, de jeugdwer-
king van spirit. Het werd 
op gang gebracht door 
het panel, bestaande uit: 
Miranka Relecom (voor-
zitter Prego nationaal), 
Sabine Coene (districts-
schepen sociale zaken, 
gezin, senioren en jeugd 
voor 2070 E.K.E.R.E.N), 
Fauzaya Talhaoui (sena-
tor spirit) en Bart Lenaerts 
(vertegenwoordiger 
jeugdraad Ekeren). Met 
Frans Teuchies (voorzitter 
Antwerpen aan ’t Woord) 

als debatleider, konden de 
panelleden hun mening, 
voorstellen en ideeën 
uiten over pleinen, nacht-
leven en de vaak daarbij 
horende buurtconflicten.
Bart Lenaerts opende het 
debat met veel lof over de 
aanwezigheid van plei-
nen, zeker als ze zoveel 
faciliteiten hebben als het 
Van De Weyngaertplein. 
Hij benadrukte ook dat de 
nachtrust van de omwo-
nenden zeer belangrijk is 
en dat daarvoor een open 
dialoog moet bestaan 
tussen jongeren en bewo-
ners. Politiecontroles vindt 
hij uit den boze. Volgens 
Coene moeten problemen 
als nachtlawaai dan weer 

in samenwerking met de 
politie voorkomen worden. 
Overdag kan alles, maar 
’s nachts moet er rust zijn. 
De panelleden waren het 
sowieso over één zaak 
eens: om ervoor te zorgen 
dat iedereen rond en op 
het plein tot een verdraag-
zaam vergelijk kan komen 
zijn er slechts een paar 
dingen nodig, namelijk 
“dialoog en communica-
tie, verdraagzaamheid en 
tolerantie”.

Nachtlawaai
Tijdens de pauze kon 
het publiek schriftelijk 
zijn mening kwijt over 
onderwerpen zoals: Plei-
nen, dag en nacht voor 

het buurtleven?, Horen 
dans- en feestzalen thuis 
in woonbuurten?, Buurt-
wacht, pleintoezicht of 
vertrouwenspersoon?
Na de pauze was het 
dan aan het publiek. In 
een spontaan in twee 
verdeelde zaal, aan de 
ene kant de jongeren 
en aan de andere kant 
de buurtbewoners, ging 
het debat van start.
Over het Van De Weyn-
gaertplein werd door 
de omwonenden vooral 
positieve commentaar 
gegeven, met dan als 
enige minpunt het soms 
ontbrekende respect voor 
de nachtrust. Maar dit ligt 
niet enkel aan wat er op 
het plein zelf gebeurt, ook 
Elcks Thuys draagt flink bij 
tot het nachtlawaai, merk-
ten veel geërgerde omwo-
nenden op. Ook volgens 
de buurtbewoners is meer 
communicatie tussen de 
twee groepen een zeer 
goede oplossing. 
De jongeren wilden in 

eerste instantie kwijt dat 
er veel te veel foute ver-
halen de ronde doen over 
wat er op en rond het plein 
gebeurde. Ook beschul-
digden ze de pers ervan in 
haar publicaties de feiten 
op te blazen. De jeugd 
was ook zeker te vinden 
voor het voorstel om meer 
met elkaar te praten. Maar 
een goede en gestructu-
reerde communicatie is 
vaak onhaalbaar. Toen 
werd het voorstel van 
communicatie door middel 
van een aanspreekpunt 
naar voren gebracht, wat 
door zo goed als ieder-
een positief onthaald 
werd. Dit aanspreekpunt 
zou er ook voor zorgen 
dat er meer informatie 
doorstroomt naar de wijk-
werking, het stadsbestuur, 
… Niet alleen conflicten 
zouden dan aangehaald 
kunnen worden, maar 
ook voorstellen voor ver-
nieuwingen van het plein 
of ideeën voor buurthap-
penings. Ook het idee 

van een (nieuw) jeugd-
huis kwam ter sprake. 
Volgens Lenaerts is dit 
perfect mogelijk, maar 
dan moeten er mensen 
zelf het initiatief nemen.
Tot slot kwamen de panel-
leden nog even aan het 
woord. Weer werd het 
belang van dialoog en 
wederzijds respect bena-
drukt. Ook werd er opge-
roepen tot initiatief: beter 
oplossen dan klagen. 
Als je als jongere iets wil 
ondernemen, doe het dan. 
Lenaerts sloot het debat af 
met een boodschap aan 
de jongeren: “Praat wat 
meer, boenk wat minder 
en blow in stijl”.
Het debat op zich bracht 
weinig verrassingen met 
zich mee, maar dat nam 
niet weg dat dit voor de 
meeste aanwezigen een 
zeer leerrijke avond was. 
Er is een dialoog gestart 
en meningen zijn op een 
vriendschappelijke wijze 
uitgewisseld.
JT

Pleinen en parken zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, waar kinderen 
spelen, jongeren voetballen en ouderen wandelen. Ook ’s avonds of ’s nachts 
zitten jongeren er graag. Wat soms tot spanningen met de buurtbewoners kan 
leiden. Hoe kunnen deze conflicten opgelost of vermeden worden? En dit liefst 
op een manier waarbij pleinen nog altijd ontmoetingsplaatsen kunnen blijven 
voor iedereen.
Vrijdag 8 april kregen buurtbewoners, jongeren en ook buitenstaanders de 
kans hierover in Elcks Thuys te debatteren.

VBSM en verkeersveiligheid

De voorbije maanden 
kregen de leerlingen 
van de Vrije Basisschool 
Sint-Mariaburg dege-
lijke instructie rond ver-
keersveiligheid. Zo werd 

duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk de fietsverlich-
ting is, werd aangetoond 
hoe het dragen van de 
fietshelm het risico op 
een dodelijk ongeval aan-

zienlijk vermindert, en ook 
de dodehoekongevallen 
ter sprake gebracht. Dit 
laatste onderwerp haalde 
zelfs de nationale pers! 
Een foto toonde leerlingen 
van het zesde leerjaar 
die in samenwerking met 
Nissan Trucks een aantal 
verkeerstips kregen: oog-
contact met een vracht-
wagenchauffeur maken, 
helpt altijd, wuiven ook. 
De leerlingen mochten 
zelf even chauffeur spelen 
en zo beter beseffen hoe 
kwetsbaar ze zijn vanuit 
het blikveld van de truc-
ker.
Op 19 april werd een 
Verkeersdag gehouden, 
zoals in alle Ekerse scho-
len. Een kleurwedstrijd 
om de mooiste affiche 
leverde aan de laureaten 
nuttige fietsattributen op 
als helmen, hesjes, enz. 
Op het kerkplein werden 
behendigheidsproeven 
afgelegd, waarbij leerlin-
gen van het eerste leer-

jaar deskundig werden 
geholpen door oudere 
leerlingen. 
Heel leerrijk was ook de 
informatie van de Werk-
groep verkeer over BEV 
(Beperkt Eenrichtings-
verkeer). Velen denken 
dat fietsers overal in één-
richtingsstraten tegen de 
richting in mogen rijden. 
Dat is een foute opvatting. 
Het onderbord M2 of M5 
moet aangebracht zijn om 
de straat in de “verboden” 
richting te mogen inrijden. 

Een boete van 50 euro 
wordt gegeven aan die-
genen die dit voorschrift 
overtreden. Volgens De 
Antwerpenaar van 15 april 
2005 komen in de buurt 
van de school borden 
M2/M5 in de volgende 
éénrichtingsstraten: Ant-
verpiastraat, Fortuinstraat, 
Korte Bist en Willy Staes-
lei.  
AMH

Al fietsend een ring opnemen van een tafel en 
vervolgens rond de stok plaatsen.

Over een bruggetje rijden, achteruit kijken en 
zelfs “surplassen” werd door de allerjongsten 

ingeoefend.

Vele Brasschatenaars 
vroegen zich bij het 
ingaan van zone 30 rond 
scholen af waarom deze 
snelheidsbeperking per-
manent geldig blijft, zelfs 
’s nachts. Het gemeen-
tebestuur wil met de 
snelheidsbeperking in de 
eerste plaats de veiligheid 
van de schoolkinderen 
verbeteren: buiten de 
schooltijden heeft deze 
snelheidsbeperking inder-
daad weinig zin.
Er werd eerst gedacht om 
de vaste verkeersborden 
die nu deze zones 30 
aanduiden te vervangen 
door electronische borden 
die oplichten een half uur 
voor tot een half uur na 
schooltijd. Alleen zijn dit 
soort borden erg duur: 
de electronische borden 
zullen er alsnog komen, 

weliswaar gespreid over 
verschillende jaren.
Ondertussen zal de 
beperkte tijdsduur van 
zone 30 rond scholen aan-
geduid worden met onder-
bordjes. Die zijn sinds kort 
aan alle verkeersborden 
rond de scholen beves-
tigd.

Jonge artiesten verzorgden
Benefietconcert voor orgel

Om in het onderhoud van het kerkorgel te voorzien 
verzorgden leraren en leerlingen van de Stedelijke 
Muziekacademie-Ekeren alsook een aantal jeugdige 
muzikanten van de gezinsvieringen belangeloos een 
hoogstaand concert in de parochiekerk. Op vrijdag-
avond 29 april las Leslie Adriaenssens op sfeervolle 
wijze de bindteksten voor. Dirigenten Jef Van Boven 
en Marleen Palinckx zorgden voor de totale begelei-
ding. 
De algemeen gewaardeerde akoestiek van de neo-
gotische kerk droeg er in niet geringe mate toe bij 
dat de muziekliefhebbers danig genoten van het pro-
gramma. Een daverend applaus beloonde na afloop 
dan ook alle jonge artiesten, van wie sommigen het 
beslist nog ver zullen brengen in de muziekwereld: 
de fluitisten Elien Rombaut, Caroline Schouteden, 
Nele Van Overloop, Pieter Simons, Jef Van Boven, 
Anne Hulstaert, Ellen Rochtus; violisten Annekatrien 
Madou, Evelyn Rochtus en Sara Vanbhoorenbeeck; 
cellisten Frauke Van Herendael en Helen Bollen; 
altviool Anaïk Maeseele; viola-gamba Magda De 
Ridder; Mario Sarrechia aan de klavecimbel. Dit 
instrument werd met oneindig veel geduld gebouwd 
door Marleen Palinckx naar een kopie van een Albert 
Delin-instrument uit de 18e eeuw. Mario Sarrechia 
speelde het die avond op aangrijpende wijze in.
AMH 

Zone 30 rond Brasschaatse scholen  beperkt in tijd

Volg de actualiteit in de wijk op
www.mariaburg.be



Middenstand 6
Op vrijdag 5 maart werd de vernieuwde zelfwasserij Ideale aan de Kapelse-
steenweg 519 feestelijk ingehuldigd. De grote bezieler van de zaak, Eduard 
Bedeer, is een vertrouwde figuur in de wijk. Een mooie gelegenheid dachten 
we, om deze authentieke Mariaburger eens in de kijker te zetten.

Deurmat of kunstgrasmat:
Eduard Bedeer is expert

We schrijven 1958 wan-
neer Eduard en zijn echt-
genote Maria de Wasserij 
Ideale aan de Weerstan-
dersstraat overnemen. 
De naam is behouden, 
maar de zaak van Louis 
Mertens kreeg nieuwe 
uitbaters. In het kleine 
gebouw, waar in een ver 
verleden een badhuis 
gevestigd was, konden 
mensen hun wasgoed 
binnen brengen, maar ook 
zelf hun was doen. “Het 
is allemaal heel erg klein 
begonnen”, zegt Eduard. 
“We werkten hard in onze 
zaak, maar we deden het 
graag. Mensen merkten 
dat, want we kregen meer 
en meer klanten over de 
vloer. Na tien jaar zijn 
we dan verhuisd naar 
ons nieuw gebouw aan 
de Kapelsesteenweg. De 
vorige locatie werd sim-
pelweg te klein, we moes-
ten uitbreiden. Tijdens de 
verhuis hebben we nach-
ten doorgewerkt om op tijd 
te kunnen openen.”
Na verloop van tijd was 
het wegens plaatsgebrek 
niet langer mogelijk de 
mensen zelf hun was te 
laten doen.  De zelfwas 
opdoeken was de enige 
optie.  Geen nood, na 
de nodige jaren kwam 
het wassalon terug in de 
‘volautomatische’ versie 
zoals we die vandaag nog 
kennen.  
Wasserij Ideale had een 
mooi klantenbestand 
opgebouwd. Zelfs in de 
maritieme sector kregen 
ze opdrachten. Scheeps-
was heet dat. Hun vaste 
man ging in de haven rond 
om van schip tot schip de 
was op te halen.  Tonnen 
wasgoed van over heel 
de wereld hebben zo in 
de machines van wasserij 
Bedeer gedraaid. Wan-
neer de contactpersoon 
voor deze klanten weg-
viel, was het zeer moeilijk 
terug iemand te vinden 
met dezelfde talenkennis 
en werklust. Ter vervan-
ging van de scheepswas 
heeft Edouard de wasserij 
Rumoldus in Deurne over-
genomen. Dit was echter 
geen succes.
Opvolgers
Ondertussen breidde het 
gezin Bedeer ook uit. 
Zoon Marc en dochter 
Marleen werden klaar-
gestoomd om mee in de 
zaak te helpen. 
Na enkele jaren pros-
pectie voor de wasserij 
en de deurmattendienst 
nam Marc samen met zijn 
vrouw de wasserij over in 
1989. Er werden al deur-
matten verdeeld, maar dit 
project stond toen nog in 
een vroeg stadium. Van-
daag liggen er over gans 
Vlaanderen en een stuk 
Nederland goed 11.000 
deurmatten van wasserij 

Ideale. Om deze massa 
baas te kunnen, beschikt 
het bedrijf over 14 cami-
onetten. ’s Morgens ver-
trekken deze vol propere 
matten. Ze doen hun 
ronde langs de winkels en 
bedrijven en vervangen de 
vuile matten. 
Dochter Marleen staat 
nu met haar man Yvo in 
de droogkuis. Zij speci-
aliseerden zich in ‘drap-
peries’. Raamgarniering 
wordt door de eigen dienst 
weggehaald, gereinigd en 
terug gehangen. Indien 
nodig, kunnen de gordij-
nen ook hersteld worden.  
Deze dienst is in gans 
Vlaanderen bekend, dat 
maken de vele klanten 
aan de kust duidelijk. 
Voetbal
Als u Eduard Bedeer 
niet kent via de wasserij, 
dan kent u hem wel als 
bezieler van het huidige 
jeugdbeleid van KMVK, 
de Koninklijke Mariaburg 
Voetbal Klub.  Hoewel hij 
en broer Frans vroeger 
zelf sterke wedstrijden 
gespeeld hebben op het 
plein aan de Mariettalei, is 
het door kleinzoon Wesley 
dat hij bij het bestuur van 
de ploeg is terechtgeko-
men. Dat was in 1994. 
Het bestuur van de club 
draaide toen niet optimaal 
en daar wilden een tiental 
voetballiefhebbers, waar-
onder Eduard, wat aan 
doen. Samen met Romain 

De Clercq heeft hij toen 
het jeugdbeleid voor zijn 
rekening genomen. “Mijn 
streven is dat alle spe-
lers van de eerste ploeg 
van Mariaburg, door ons 
opgeleid zijn. Bij ons staat 
de sport voorop. Mocht 
het zijn dat een speler zo 
goed is dat hij een aanbie-
ding krijgt van een grote 
club, steun ik hem volle-
dig”, zegt Eduard. “Maar 
als hij terug afzwakt, of 
fin de carrière is, zou het 
me veel deugd doen als 
hij terug naar ons komt. 
“ De voetbalclub heeft 23 
ploegen. Dat is een hele 
belasting voor het veld. 
Tot voor kort lag het er 
dan ook vaak in erbarme-

lijke staat bij. Maar sinds 
twee seizoenen heeft 
Mariaburg een kunstgras-
mat. “Het was een haven-
loods uit Etterbeek die mij 
erover aansprak. Hij had 
een huis gekocht in Bras-
schaat om de afstand naar 
zijn werk te verkorten en 
liet zijn twee zonen bij ons 
voetballen”, licht Eduard 
toe. “Hij vertelde me dat 
ze bij hun vorige ploeg in 
Etterbeek een kunstmat 
hadden. Altijd perfect ter-
rein. Razend benieuwd 
als ik was begon ik mezelf 
te informeren. We zijn 
toen zelfs naar ginder 
gereden en rond de 
tafel gaan zitten met het 
bestuur. Terug thuis bleek 
een kunstmat hier geen 
voor de hand liggende 
zaak. De onderneming 
kost ook handen vol geld. 
Maar na gesprekken met 
het gemeentebestuur van  
Brasschaat kwamen we 
tot een overeenkomst.” 
In de zomer van 2002 
begonnen de werken 
dan en het resultaat mag 
gezien worden.
Evolutie
Na al die jaren woont 
Eduard nog steeds erg 
graag in Mariaburg. “De 
meeste mensen kennen 
elkaar hier en slaan 
graag een praatje”, vindt 
hij.  Spijtig genoeg ziet hij 
wel hoe het uitzicht van 
de buurt niet altijd posi-
tief evolueert.  “Vroeger 

kwamen mensen op reis 
naar Mariaburg. Plaats 
van cafés en vertier met 
allemaal mooie gebou-
wen en hotelletjes. Daar-
van blijft niet veel meer 
over. Prachtige villa’s zijn 
gesloopt en op de vrijge-
komen grond worden een 
reeks huizen of apparte-
menten gebouwd. Voor-
beelden daarvan kennen 
we voldoende: Molenweg, 
Gezondheidslei, weldra 
ook Willy Staeslei… Het 
mooie uitzicht van de 
buurt wordt grondig ver-
stoord. Dat is spijtig. Maar 
je kan de vooruitgang 
niet tegenhouden”, vindt 
ook eeuwig harde werker 
Eduard Bedeer.    BVdV

Ook de droogkuis heeft een fraaie look en bepaalt 
mee het uitzicht van de Kapelsesteenweg in het 

dorpscentrum

Het vernieuwde interieur van Wassalon Ideale.

Al ruim twee jaar geleden maakten 
Bob Daems en zijn echtgenote Jeanine 
bekend dat hun bekende frituur “Den 
Toren” over te nemen was. Niemand 

geloofde toen dat het menens was en 
dat Mariaburg en omstreken verstoken 
zouden blijven van de sublieme heer-
lijkheden die in de Leopoldlei gebak-
ken werden. Nu is het zover. Na twintig 
jaar heeft het echtpaar Daems de deur 
definitief gesloten. “We waren het echt 
moe”, bekennen ze. “Het zware werk en 

de horeca-uren duwen je in een sociaal 
isolement. Ook fysiek valt het niet te 
onderschatten. Het ondernemersklimaat 
is in deze tijd niet gunstig. Dat alles 

heeft ons ertoe gebracht om 
definitief te stoppen. Het is 
prachtig geweest. We hebben 
veel trouwe klanten gehad. Het 
deed deugd te zien dat ze na 
terugkeer uit vakantie bij ons 
hun portie frieten met stoof-
vlees kwamen halen.”
Bob (45) is kok van opleiding 
en geeft als verklaring voor 
het zakelijk succes dat ze altijd 
kwaliteitsaardappelen gebruikt 
hebben. Toen het weekblad 
Panorama/De Post destijds 
een onderzoek deed naar de 
bsete frituren van Vlaanderen 
behaalde Den Toren de vierde 
prijs. Zij kregen daarvoor een 
Gulzige Prosper-award,  die 
jarenlang achter de toog hing. 
Hij hoopt een taak als leraar in 
de kokschool te krijgen. Jeanine 

gaat aan het werk als bejaardenhelpster.
De WWM wenst hen veel succes in 
hun nieuw beroepsleven en dankt hen 
namens alle Mariaburgse verenigingen, 
die steeds sterk gesteund werden door 
Frituur Den 
Toren.         ME

Heraanleg van Kapelsesteenweg nog niet voor dit of volgend jaar
Christoph Thomas (VLD Ekeren) en Björn Verhoeven (VLD Brasschaat) haalden de media met het 
bericht dat ze een enquête bij de winkeliers en de bevolking van Sint-Mariaburg gingen houden over de 
heraanleg van de Kapelsesteenweg (vak Delhaize-kerk Donk). Zoals men zich herinnert, had het Vlaams 
Gewest vorig jaar beloofd dat – eens het deel Delhaize-overweg Kapellen klaar was – het gedeelte op 
Mariaburgs grondgebied een facelift zou krijgen.
Burgemeester Dirk De Kort van Brasschaat deelde intussen mee dat het Vlaams Gewest de heraanleg 
van dit gedeelte nog niet op de planning van 2006 heeft staan. Logisch dunkt ons. Laat men eerst maar 
de ondertunneling afwerken onder de spoorweg in Kapellen, alvorens dezelfde drukke verkeersweg open 
te gooien in een volgebouwd dorpscentrum van Mariaburg!      
 

Frituur Den Toren écht dicht

Zo zal iedereen zich Bob en Jeanine blijven 
herinneren: heerlijke verse frieten opschuddend 

voor de wachtende klanten.  

Open Tuindagen bij Van Coppenolle
In het weekend van 14 en 15 
mei kon men rust vinden in de 
privé-tuin van het echtpaar Van 
Coppenolle-Vanneste, een won-
derlijke schakering van planten, 
struiken en bomen rond een 
vijver. Deze vijver hoorde, even-
als de gronden van de woningen 
aan de Weerstandersstraat, 
oorspronkelijk bij het kasteeltje 
‘Villa Albert’ dat toegankelijk is 
vanaf het Mariaplein. De wan-
deltuin kreeg dat weekend een 
extra dimensie door de beelden 
van Stef Van Eyck. Het bezoek 
eindigde in een beschutte ruimte 
waar beschilderde tegels werden 
getoond, met veel vakmanschap 
en geduld vervaardigd door 
Yolande Vanneste.  Het openstel-
len van deze tuin is een opmer-
kelijk initiatief waar de bezoekers 
zichtbaar van genoten.     AMH

De sfeervolle tuin van het echtpaar Van Coppenolle-
Vanneste
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Voetbalhoogdagen in de wijk
Miniemen A  al drie matchen
voor seizoeneinde kampioen

Zaterdag 19 maart knal-
den de kurken van de 
schuimwijnflessen op het 
kunstgrasveld van KMVK. 
De miniemen A wonnen 
hun thuiswedstrijd tegen 
Maria-ter-Heide met overtui-
gende 11-0 cijfers en waren 
meteen zeker van de titel. 
Voor trainer/jeugdcoördinator 
Romain Declercq was het op 
zes jaar tijd een vijfde kampi-
oenszege met de jonge voet-
ballertjes. Tijdens de match 
scoorde Billy Van Thielen 
het vierde doelpunt, en dat 
was voor de Mariaburgse 
Miniemen A meteen het 
honderdste van dit seizoen. 
Na afloop mocht hij daarvoor 
een speciale trofee ontvan-
gen. Maar iedereen - zowel 
trainer Romain Declercq als 
zijn echtgenote-verzorgster 
Christiane en hulptrainer 
Eric Beudeker als alle spe-
lertjes - werden met schalen 
en beeldjes bedacht. Een 
barbecue achteraf vormde 
de bekroning van een ware 
feestdag. Ze zullen het 
seizoen 2004-2005 nooit 
vergeten.
Tweemaal per week, op 
maandag en woensdag, 
trainden deze 12-13-jarigen. 
Zij vormden een geolied 
geheel, een team dat bekoor-

lijk voetbal met vloeiende 
combinaties op de grasmat 
toverde. “Ik ben er zeker van 
dat een aantal van hen over 
enkele jaren zullen deel uit-
maken van de eerste ploeg”, 
meent de trainer. “Momenteel 
worden in het fanionteam 
zeven spelers uit de eigen 
jeugdlichting opgesteld. Dat 
is een gezonde politiek, die 
als voorbeeld mag gelden 
voor ploegen uit de hogere 
afdelingen.”
Traden afgelopen seizoen 
bij de Miniemen A aan: 
Benjamin Declercq, Anton 
Braet, Bert Van Heirstraten, 
Zino Thielens, Tom Saracino, 
Patrick Kovacs, Broes Beu-
deker, Wouter Tamper, Jens 
Baeck,  Christiaan Bol, Billy 
Van Tielen, Joachim Bergs, 
Witse Van Gestel, Glenn 
Haese en Dario Devries.

Drie kampioenen
Op het einde van het seizoen 
2004-05 had KVMK echter 
drie kampioenen te vieren.  
Ook de knapen wonnen 
– eigenlijk zonder echte 
tegenstand en vaak met 
monsterscores – de titel in 
hun reeks.
Het fanionteam was na een 
0-4-zege op Sint-Job zeker 
van de titel en promotie naar 

tweede provinciale. Trainer 
Eric Van Coillie stelde liefst 
negen spelers van de eigen 
jeugd op om deze glanspres-
tatie te leveren. Het beste 
bewijs dat de jeugdwerking 
van KMVK op het juiste spoor 
zit. “Misschien spelen we ooit 
wel met een eerste ploeg van 
11 spelers uit eigen kweek”, 
liet Eduard Bedeer zich ont-
vallen.
Uiteraard werden deze spor-
tieve successen uitbundig 
gevierd in de kantine aan de 
Zwemdoklei nr. 1. En ook het 
jaarlijkse Oost-West-tornooi 
groeide op 30 april en 1 mei 
tot een grandioos feest. Voet-
bal blijft populair in Sint-Mari-
aburg. Met zijn kunstgrasveld 
is KMVK uitgegroeid tot een 
van de beste teams uit de 
regio met regelmatig meer 
toeschouwers dan op Kapel-
len, dat toch vier afdelingen 
hoger speelt.   
Begrijpelijk dan ook dat Carl 
Huybrechts de “Neuro-Cup 
Brasschaat”, een grootse 
benefietwedstrijd met BV’s 
als spelers, liet plaatsgrijpen 
op het prachtig terrein van K. 
Mariaburg V.K. De opbrengst 
van dit groots feest kwam ten 
goede van de dystoniepa-
tiënten.  LVB

Na de match tegen Maria-ter-Heide werden de spelertjes en de trainers van de 
Miniemen A  door hun supporters gehuldigd.

Mariaburgers fietsen voor het goede doel
Velo Classic 2005 op 6 en 7 augustus

De fiets en het wielrennen 
zijn van bij het ontstaan van 
Sint-Mariaburg nauw ver-
bonden met de wijk. Namen 
van oude herbergen als de 
“Cycle” en “Au Repos des 
Cyclistes” verwijzen ernaar. 
In de jaren ’20 van vorige 
eeuw hadden we zelfs een 
heuse openlucht wielerpi-
ste, de velodroom. En de 
jaarlijkse koers ter gelegen-
heid van de pinksterkermis 
was even vermaard als de 
Acht van Brasschaat, de 
Schotense Scheldeprijs, de 
Merksemse Schaal Sels en 
de Sluitingsprijs van Putte-
Kapellen. Inzake topcompe-
titie speelt Sint-Mariaburg 
in het wielrennen niet meer 
mee, maar recreatief wordt er 
nog een flink stukje gefietst.

Zaterdag 6 en zondag 7 
augustus komen alle wieler-
liefhebbers – jonge gezinnen 
evengoed als gepensio-
neerden – deelnemen aan 
de zevende editie van de 
Mariaburgse “fietseling” ten 

voordele van de MS-patiën-
ten van Brasschaat, wijd 
en zijd bekend als de “Velo 
Classic”.

Enorme respons 
Initiatiefnemers Frans 
Bedeer, Georges Demont 
en Romain Verest kregen 
vanaf de eerste editie een 
geweldige respons. De deel-
nemersaantallen liegen er 
niet om: 998 fietsers in 1999; 
1.400 in 2000; 1.046 in 2001; 
1.211  in 2002; 1.610 in 2003; 
1802 in 2004. De laatste 
jaren werd ook de club van 
de Bosduin in Kalmthout 
betrokken bij de organisatie, 
zodat van op twee locaties 
kon gestart worden. Alles 
laat voorzien dat de kaap van 

de 2000 deelnemers weldra 
zal overtroffen worden. De 
fietsers beleven immers een 
prachtige dag en krijgen 
na afloop van de rit nog 
een zakje met sportdrank 
Aquarius, appel van supe-
rette Maes/Louis Delhaize 
Ekeren, en potje fruityoghurt 
van De Lelie mee naar huis 
om nieuwe calorieën op te 
doen.
“De opbrengst van de Velo 
Classic ging de voorbije 
jaren integraal naar de 
MS-patiënten van Bras-
schaat, een zelfhulpgroep 
met veel belangloze vrijwil-
ligers als medewerkers”, 
vertelt Romain Verest die 
zelf ondervoorzitter is van 
de groep. Mevrouw Monique 
Servaes mocht telkens een 
mooie cheque in ontvangst 
nemen. 
Met logistieke steun van 
het Brasschaats gemeen-
tebestuur, grote inzet van 
vele vrijwilligers, het bestuur 
en de trainers van KVKM 
en publicitaire support van 

Samen met familie en 
vrienden fietsen voor 
het goede doel: dat is 
Velo Classic als zeven 
jaar in Sint-Mariaburg.

de Wijkwerking Mariaburg 
wordt de zevende editie 
begin augustus beslist weer 
een hoogtepunt in de wijk. 
Men kan kiezen uit de vol-
gende afstanden: familierit-
ten van 30, 40, 50 of 55 km; 
wielertoeristen rijden 60, 70 
of 75 km. Halfweg is een 
controlepost met rustpunt 
bij Bouwbedrijf De Jongh in 
industriepark Bosduin.
Zaterdag eerste start vanaf 
12.30 u., zondag vanaf 8 u.
Niet te missen!       LVB

75 JAAR WITTE DUIVELS
De Koninklijke Witte Duivels 
zetten op vrijdag 29 april met 
stijl de viering van hun 75e 
verjaardag in. Een vernissage 
n.a.v. een tentoonstelling van 
Jef Van Grieken en Mariette 
Teugels, ingeleid door Prof. 
Van Jole, het oudste lid van 
de VTV, vormde een waar-
dige opening van de festivi-
teiten.
Intussen werden aan de 
Fabriekstraat de eerste wed-
strijden van de “Negen Ten-
nisdagen van Brasschaat” 
afgewerkt. Met drie enkelti-
tels en één dubbeltitel was 
burenclub Rua TC de grote 
overwinnaar van het tornooi 
van de Witte Duivels. Rua-
speelster Anne Verbeeck (36) 
won bij de vrouwen 2 voor 
de vierde maal op rij de titel. 
Voor de lokale club wonnen 
Bart Wollaert (mannen 3) en 
het duo Vankeer/Convents. 
Ex-lid Paul Van Ussel onder-
scheidde zich door de halve 
finale te halen bij de mannen 
1.
Het wordt de komende weken 

nog druk voor de oudste 
tennisclub van Mariaburg: 
“De kop is er af. De rest 
kan volgen”, aldus Frederic 
Yekeler van het feestcomité. 
Samen met wedstrijdleider 
Frederik Arts ligt hij aan de 
basis van de vele activiteiten 
die de club dit jaar zal orga-
niseren.
“Begin juli pakken we uit met 
het Belgisch kampioenschap 
voor veteranen. Een gepaste 
wedstrijd voor een club van 
75!” lacht Arts. “Eind augustus 
volgt de Beker van de Burge-
meester. Op 17 september 
verwachten we iedereen op 
de Familiedag. In de tweede 
week van oktober hebben we 
de Master van het petanque. 
En op 22 oktober vormt het 
Galabal het orgelpunt van  
ons feestjaar. “
Frederik Arts heeft er ook voor 
gezorgd dat de Witte Duivels 
terug meedoen aan de Trofee 
Charles De Naeyer. “We 
hebben die al vijf keer gewon-
nen. Sedert 1993 namen we 
echter niet meer deel aan 

deze attractieve competitie. 
Ik heb de trofeeën van onder 
het stof gehaald en in de club 
opgehangen. Ik kreeg daar 
enorm veel respons op.”  
LVB
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Doe mee en maak van Ekeren één 
groot museum
In het kader van 850 jaar Ekeren 
plant het kunstenaarscollectief Tracé 
met de steun van het districtsbestuur 
de grote tentoonstelling ‘Ik woon in 
Ekeren’  van 9 tot 30 september 
2005
Alle inwoners van Ekeren (iedere 
bewoner, elke zelfstandige, elke 
school, elke vereniging, de mid-
denstand, de overheden, kortom 
iedereen die een gebouw bezet in 
Ekeren) worden uitgenodigd om 
gedurende deze periode hun raam/
hun huis/hun voortuin te gebruiken 
als uitstalkast voor een voorwerp 
dat hen nauw aan het hart ligt. Dit 
kan bijvoorbeeld een foto zijn van 
je kleinkind, een kunstwerk, een 
bloemstuk, iets persoonlijks,… 
Hierdoor wordt Ekeren gedurende 
enkele weken één groot museum.
Iedere deelnemer ontvangt zeker 
een bijzonder aandenken, dat 
blijvend zal herinneren aan deze 
tentoonstelling tijdens de viering van  
‘850 jaar Ekeren’.
Hopelijk leveren de tentoongestelde 
stukken evenveel leuke of interes-
sante achtergrondverhalen op.  De 
mooiste verhalen worden gebundeld 
in een stijlvol  programmaboekje.  

Hoe inschrijven?
Vul bijgevoegde strook in  en stuur 
deze naar :
Luc Vervliet, Jozef de Weerdtstraat 
30, 2180 Ekeren
U kan ook mailen: 
luc.chris@telenet.be 
U ontvangt van ons een bericht om 
uw deelname te bevestigen
Naam: ………………………………
…………………………………
Straat + Nr:……………………
…………………………………
Tel nummer: ………………
……………………
e-mailadres: ………………
……………………

wenst deel te nemen aan de grote 
tentoonstelling “2005 – IK WOON 
IN EKEREN”
Voorwerp dat ik wil tentoonstellen   : 
……………………………………
Kleine uitleg over dit voorwerp         
……………………………………
Peiling naar cursusinteresse voor 
senioren
Tijdens de jongste vergadering van 
de Ekerse seniorenraad bleek er 
interesse te zijn voor het opstarten 
van een aantal cursussen en info-
sessies.
Het opstarten van vormingsmomen-
ten voor de Ekerse senior behoort 
volgens het seniorenbeleidsplan ook 
tot de opdrachten van de senioren-
raad. Nu nog te weten komen waarin 
senioren willen bijscholen.
Enkele ideetjes werden reeds uit-
gewerkt: 

Wegwijs in je gsm…
Een gsm is een praktisch communi-
catiemiddel. Nochtans blijkt dat veel 
senioren dit toestel enkel gebruiken 
om te telefoneren, terwijl er heel wat 
andere gebruiksmogelijkheden zijn.
Tijdens een 3 uur durende sessie 
krijgt men een algemene inleiding 
en leert men werken met een 
menuscherm.  Daarenboven kan u 
uw eigen gsm-toestel meebrengen. 
Ideaal om wat u aan informatie krijgt 
onmiddellijk in de praktijk te kunnen 
omzetten.
De kosten van deze cursus worden 
geraamd op 5€ per persoon.

Ik ken Frans…
Een mondjevol Frans taalgebruik 
kent iedereen wel. Reislustige senio-
ren ervaren echter dat zij dikwijls met 
de mond vol tanden staan als ze de 
taal echt moeten gebruiken.
Om aan die nood te voldoen wil men, 
bij voldoende belangstelling, starten 
met cursussen franse taal.  
Bij voldoende interesse kunnen 
cursussen voor beginners of gevor-

derden of meer praktijkgericht voor 
meer gevorderden (groepsgesprek-
ken) worden opgestart. 
De bedoeling is om de cursussen 
te starten in september en te laten 
lopen over een gans schooljaar (3 
uur per week).
Hebt u interesse voor één van deze 
cursussen, of misschien een ander 
voorstel?
Vul dan onderstaand formuliertje 
in en bezorg het aan het district 
Ekeren.
Als de cursussen worden georga-
niseerd, ontvangt u dan als eerste 
hierover bericht.
(in drukletters invullen)
Naam en voornaam :
……………………………………
Adres : ……………………………
Geboortedatum : ……………….
Telefoonnummer :  ………………

Heeft interesse voor (aankruisen wat 
van toepassing is) :

� gsm-initiatie
� Frans voor beginners
� Frans voor gevorderden
� Frans in de praktijk 
(groepsgesprekken)
� andere : …………………
…………………………………
Bezorg dit formulier aan het district 
Ekeren, dienst sociale zaken, p/a 
Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren-Ant-
werpen.

Jong in Ekeren en niets te doen 
tijdens de zomervakantie?
Daar weet de jeugddienst wel wat 
op.  Tijdens de vakantie organiseert 
de jeugddienst naast het gewone 
aanbod, twee nieuwe activiteiten. 
Het aanbod groeit zo tot gemiddeld 
vijf activiteiten per dag.
Nog nooit gehoord van grabbelpas 
en swappas, de speltrappers of de 
Kwibus?  Dan weet je niet wat je 
mist.
De grabbelpas (4 tot 13 jaar) en 

de swappas (13 tot 18) zijn pasjes 
die je voor € 3,80 kan kopen op de 
jeugddienst.  Met zo’n pasje kan je 
deelnemen aan grabbelpas of swap-
pas activiteiten die door verschil-
lende jeugddiensten worden georga-
niseerd.  Daarenboven krijgt u ook 
nog een kaart met een aantal gratis 
zwembeurten,  een boekje met aller-
lei kortingsbonnen en kan u drie keer 
gratis gaan schaatsen.  Een pasje is 
geldig tot en met de Kerstvakantie.  
Enkele voorbeelden van activiteiten 
zijn: graffiti workshops, knutselen, 
sport en spel, uitstappen,…
De speltrappers zijn monitoren die 
met een bakfiets vol materiaal ver-
schillende speelpleinen bezoeken 
in Ekeren.  Daar doen ze allerlei 
leuke activiteiten zoals knutselen, 
sport en spel.
De Kwibus is een marktwagen 
vol uitdagend spelmateriaal, twee 
monitoren komen met deze wagen 
naar een wijk en doen daar een hele 
middag leuke activiteiten.
En de twee nieuwkomers zijn:
Elke dinsdag en donderdag van de 
zomervakantie kunnen jongeren 
tussen 13 en 18 jaar meedoen met 
het open sportaanbod.  Inschrij-
ven is meestal niet nodig.  Om te 
weten welke sporten er allemaal 
geprobeerd worden hou je best de 
volgende edities van de Antwerpe-
naar in het oog, daarin zal het hele 
zomerprogramma verschijnen.
Op maandag, woensdag en donder-
dag kunnen kinderen en jongeren 
van 4 tot 16 jaar bij het Ravotkot 
terecht om speelgoed te lenen 
waarmee ze in Hof De Bist kunnen 
spelen.
Hou zeker de volgende edities van 
de Antwerpenaar in het oog, daarin 
verschijnt een overzicht van alle acti-
viteiten van de Zomervakantie.
Jeugddienst Ekeren
Veltwijcklaan 19
Tel: 03/541.13.78
e-mail: jeugddienst.ekeren@stad.antwerpen.be

Ekeren swingt 
Het wijkcomité Ekeren Centrum 
(WEC) organiseert op zondag 26 
juni voor de tweede maal “Ekeren 
Swingt” in. De 250 voorziene zit-
plaatsen zijn 3 maanden voor de 
aanvang reeds gereserveerd.
Iedereen die op de eerste uitgave 
aanwezig was wou er absoluut 
weer bij. Er is echter nog voldoende 
plaats om het gebeuren gratis maar 
staande bij te wonen.
W.E.C wil met deze tweede editie 
“de Zonnepinkers” steunen. Ieder-
een is welkom om te helpen het 
bedrag van vorig jaar (1.253 €) te 
overtreffen. 
Om 15 uur bijt Blue Connexxion, 
een rockgroep van politieagenten, 
de spits af. Zij brengen muziek uit 
de 60 ties en 70 ties. Daarna volgt 
de Ekerse Elvis-imitator” EL PREAS-
LEY” die de King weer even tot leven 
brengt. Dan jagen “THE JAGUARS” 
de vlam in de pijp met hun schit-
terende rock & roll nummers. Als 
afsluiter brengt het lokale ROUTE 
66, met hun meezingers, de sfeer 
er helemaal in op de vernieuwde 
Veltwijcklaan. 
Wij nodigen iedereen uit op dit 
muziekevenement waar verleden 
jaar bewezen is dat   
”EKEREN nog LEEFT”
Tot dan ?
Inlichtingen bij feestbestuurder Jules 
KINS op het telefoonnummer 03/
541.73.12 of bij voorzitter Herman 
KOEKHOVEN op het nummer 03/
290.78.57.
 
Een fleurig en groen district
Met uw medewerking “bloeit” het 
district Ekeren nog verder open!
Maak van uw voortuin een groene 
oase, zet een bloembak op uw 
vensterbank of leg een tegeltuintje 
aan…
Iedereen maakt kans op een 
“groene” prijs.
De districtsraad van Ekeren  besliste 

om een  jarenlange traditie verder te 
zetten en gaf “groen” licht  aan de 
eigen diensten voor de organisatie 
van deze wedstrijd.
Gevelbebloeming
Een mooie bloembak op uw venster-
bank of een hangpot aan de gevel is 
voor uzelf en voor alle voorbijgan-
gers een zonnige noot in de straat.
Tegeltuintjes
Een tegeltuintje kan een oplossing 
zijn indien in uw straat geen bomen 
of ander groen zijn.
Zo’n tuintje ligt in het voetpad en dus 
op eigendom van de stad.  Een brief 
aan het college is al voldoende om 
toelating te bekomen.  Het tuintje 
mag echter maximum 30 cm breed 
zijn maar kan wel de ganse lengte 
van de gevel innemen.  
Voortuinen
De voortuin geeft de groenliefhebber 
de kans om zijn mooiste creaties te 
tonen aan alle voorbijgangers.
In de loop van de zomer zullen alle 
inschrijvingen  beoordeeld worden 
door een jury van vakmensen.  Uw 
creativiteit en uw initiatief vormen de 
basis voor de beoordeling 
U kan inschrijven tot 30 juni 2005 op 
volgende wijze:
onderstaand inschrijvingsformulier 
terugbezorgen aan de infobalie van 
het districtshuis, Veltwijcklaan 27
inschrijven per e-mail op district.e
keren@stad.antwerpen.be
Voor verdere inlichtingen kan u 
terecht in het Districtshuis, Veltwij-
cklaan 27
Elke werkdag van 9-15 uur en don-
derdag ook van 17 – 19 uur.
Op telefoonnummer 03 543 29 14
Inschrijvingsformulier (terugzenden 
voor 30/6/2005)
Naam……………….................
Adres……………….................
Ik wens mij in te schrijven voor mijn
° gevelbebloeming
° tegeltuin
° voortuin

GEZOCHT
Wie herkent zich-
zelf op bijgaande 
foto uit 1947? Het 
betreft het eerste 
leerjaar van Meester 
Marcel Verbist in het 
Sint-Michielscollege 
te Vriesdonk-Bras-
schaat. Eén van die 
brave jongens is 
onze lay-out-man 
Willy Bauwens. 

Mariaburg quizt !
Tijd voor een nieuw initiatief! Tijd om eens te laten zien hoe goed onze verenigingen 
of straten voor de dag komen! Tijd om te laten zien wat er blijft hangen van alle info 
die we over ons heen krijgen! Dus tijd om te quizzen! Daarom nodigen wij iedereen 
uit op de eerste ‘Quiz van de Mariaburgse Feesten’. Een quiz waar we vooral mikken 
op kreten als ‘Ach ja, da’s waar’, ‘Dat weet ik hoor...’, ‘Dat is koken, dat moet jij 
weten!’ . Een quiz waar plezier hoog in het vaandel staat. We verwachten alle geïn-
teresseerden op 24 september om 20.00 u. in zaal ‘Elcks Thuys’. Men kan zich met 
straat, vrienden, buren of vereniging inschrijven via onderstaand strookje of via mail : 
quiz.mariaburg@tiscali.be. De ploegen mogen maximaal uit 6 personen bestaan. Het 
inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 15 euro.

Inschrijving
Naam ploeg : .................................................................

Contactpersoon : ...........................................

( : ........................................

       
e-mail : ........................................

Wij  zijn buren / vrienden  / straatvereniging / collega’s / 

....................................................................................
       
(schrappen wat niet past)

(Gelieve terug te sturen naar : Kurt Speltincx, Boskapel-
lei 14, 2930 Brasschaat)

Davidsfonds naar Brabantse Wal
Op zondag 26 juni organiseert Davidsfonds Brasschaat 
een gezinswandeling op de Brabantse Wal langs de 
Maareberg en Noorderpolder Ossendrecht. Begin- en 
eindpunt: De Maareberg naast café Calfven aan de weg 
Hoogerheide-Ossendrecht. Wie meewil, kan inschrijven 
bij Marc Helderweirt (03/651.64.98) of bij Willy Cruys-
weegs (03/651.51.60). De wandeling start om 14 uur. 
Einde voorzien rond 17 u.

Natuurpunt: dagvlinders
Na het succes van de cursussen in 2003 en 2004 met 
de vieze waterbeestjes en de akelige spinnen kon een 
vervolg niet uitblijven. Op algemene vraag dit jaar een 
meer poëtisch onderwerp: dagvlinders. Theorie in de 
Kinderboerderij Mikerf in Maria-ter-Heide op vrijdagen 
17 en 24 juni, telkens van 19.30 tot 22.30 u. Praktijk in 
de wijde omgeving van Brasschaat op zondagen 26 juni 
en 21 augustus, telkens van 14 tot 17 u. Meebrengen 
stevig schoeisel, vlindernet en determinatiegids.
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