
Op 29 september 1986 stichtten zeven dapperen - 
Herman De Bie, Bernard De Munck, Willy Fermon, 
Ivon Janssens, Luc Neefs, Johan Vanonckelen en 
André Van Praet - de vzw Wijkwerking Mariaburg. In 
de raad van beheer benoemden ze ook Miranda De 
Vos en Raymond Van Poucke. Even later, in oktober 
van datzelfde jaar, brachten de pioniers het eerste 
nummer uit van de “Gazet van het Nieuw Kwartier”. 
Dat knutselwerk – het was nog echt ambachtelijk 
handwerk (knippen en plakken) in die tijd – is nu een 
collectors item! 
Door dit medium maakten ze hun ideeëngoed wereld-
kundig: ijveren voor een actieve openheid en plu-
ralisme in een kind- en mensvriendelijke wijk, acti-
viteiten ontplooien op sociaal, cultureel, informatief, 
recreatief, educatief en dienstverlend vlak alsook op 
gebied van ruimtelijke ordening. Dit alles onafhan-
kelijk van partijpolitieke en ideologische gebonden-
heid. 
De stichters zijn in de loop der jaren opgevolgd en 
afgelost door andere vrijwilligers die naar best vermo-
gen de originele doelstellingen poogden te realise-
ren. Steeds hebben ze via de “Gazet van het Nieuw 
Kwartier” hun informatieopdracht verder gezet. 
Als redactie zijn we een beetje trots dat we aan de 
achttiende jaargang beginnen en dat ons december-
nummer het tachtigste in de reeks wordt. 
We hopen dat de lezers blijven uitzien naar het ver-
schijnen van de wijkkrant en hun tevredenheid erover 
blijven uiten. Dat stimuleert de huidige ploeg vrijwil-
ligers (schrijvers, fotografen, lay-out, bussers).  Dank 
ook aan onze sponsors en adverteerders. Zonder 
hen kon de Gazet niet bij u in de bus belanden. Veel 
wijken uit de omgeving zijn zelfs afgunstig op ons en 
betreuren dat ze geen eigen krant hebben…
LVB 

Naar de tachtig !
EDITORIAAL

Inmiddels is het zestien jaar geleden dat de Wijkwerking 
Mariaburg samen met vzw De Weyngaert voor het eerst 
uitpakte met de legendarische “Mariaburgse Feesten”.  
Zij sloten met hun initiatief aan bij negentig jaar Maria-
burgse geschiedenis. 
Sint-Mariaburg heeft immers altijd een feesttraditie 
gehad. Van bij zijn ontstaan in 1896 werden er regel-
matig grootse festiviteiten ingericht. Elke bijzondere 
gebeurtenis werd aangegerepen om stoeten, muziek-
optredens, bals en sportieve manifestaties te brengen 
die tot ver over de wijkgrenzen weerklank vonden.
Ook in het naoorlogse Sint-Mariaburg zorgden de Zomer-
feesten en de Bierfeesten voor onvergetelijke herin-
neringen. Dit jaar wordt een uitzonderlijk programma 
gepresenteerd op zondag 28 september. 
Om het einde van een hete zomer te vieren wordt op 
twee locaties gefeest. Op en rond het kerkplein vinden 
de zeventiende “Mariaburgse Feesten” plaats met alle 

klassieke attracties van de voorbije jaren: rommmel-
markt en speelgoedbeurs, muziekfestival, kramen van 
de verenigingen, scoutskamp, spijs- en drank à volonté. 
Op het voetbalplein van KMVK aan de Zwemdoklei 
wordt ‘s avonds het eerste kunstgrasvoetbalveld van 
Vlaanderen plechtig ingehuldigd.
Fier
We mogen er zijn over onze wijk. 
In 1900 hadden we al een openluchtzwembad, uniek in 
heel Antwerpen. 
In 1923 werd een houten wielerbaan (de velodroom) 
geopend aan de Sint-Antoniuslei. 
En nu heeft Mariaburg - na jaren palaveren - zijn voet-
balveld dat heel het seizoen groen zal blijven en niet 
langer als modderveld zal beschimpt worden door de 
tegenstrevers. 
In een extra editie vindt men alle concrete gegevens 
over de “Mariaburgse Feesten”. LVB

Op zondag 28 september unieke dubbelviering

Sint-Mariaburg feest met 
WWM en KMVK

DE GENESIS VAN EEN NIEUWE ANTWERPSESTEENWEG

Op zeven minuten naar Metropolis
Sinds 1 september heeft de NMBS de stopplaats aan de Luchtbal terug in gebruik 
genomen. Treinreizigers kunnen afstappen aan de halte boven de Groenendaallaan. 
Zo is men direct bij de Noorderlaan en lmcomplex Metropolis. Zeven minuutjes trei-
nen en zonder problemen kan men een lmvoorstelling bekijken. Twee minuten na 
het uur stopt een trein richting Antwerpen met stop in Luchtbal.
Busreizigers van de Lijn uit Sint-Mariaburg en De Sterre kunnen sedert 1 september 
terug de normale haltes gebruiken. Vermits de werken aan de Antwerpse steenweg 
tussen Delhaize en Hoogboomse Steenweg/Vloeinde voltooid zijn, rijden de bussen 
terug normaal over dit traject. De reizigers van Zilverenhoek hebben nu wegens de 
werken tussen Hoogbooms Kruis en Klein Heiken met andere haltes rekening te 
houden.              GM



Mensen 2
 BM’s verlieten ons
Leon Bonheur
(Merksem 6/3/1924 – Bras-
schaat 13/7/2003)

Meer dan 50 jaar woonde 
Leon Bonheur met zijn echt-
genote Maria Matthijssens in 
de wijk, de laatste jaren in de 
Nijverheidslei 22. Van beroep 
was hij diamantbewerker-slij-
per. Hij oefende zijn vak in 
verschillende Antwerpse dis-
tricten uit, een tijdlang ook in 
het atelier aan de Veldstraat 
(Alfons De Schutterstraat). 
Het echtpaar Bonheur kreeg 
twee kinderen, een zoon Leon 
en een dochter Edith. Zij 
zorgden voor vijf kleinkinde-
ren en twee achterkleinkinde-
ren. Vissen en biljarten waren 
de uitverkoren hobby’s van 
deze man met een warm en 
teder hart. 

Jos Mermans
(Merksem 27/7/1917 – Merk-
sem 27/7/2003)

In 1945 huwde Jos Mermans 
met Madeleine Van Baast en 
kwam zo in Sint-Mariaburg 
terecht. De familie Van Baast 
was van bij de oorsprong van 
onze wijk al actief in de 
planten- en tuinsector. Zij 
kregen twee kinderen, Guido 
en Frieda, twee kleinkinderen 
en één achterkleinkind. Veel 
Mariaburgers herinneren zich 
nog hun groentenwinkel op de 
hoek van Carolinalei-Kapel-
sesteenweg, waar nu de echt-
genote van zoon Guido een 
stoffenzaak runt.
In 1973 werd de Bloemisterij 
Mermans gesticht in de 
Leeuw van Vlaanderenlaan te 
Hoogboom. Toch bleven de 
Mariaburgers contact houden 
met Jos en Madeleine. Elk 
jaar rond Allerzielen troffen ze 
hen aan de ingang van de 
begraafplaatsen, waar ze de 
chrystanten te koop aanbo-
den om de graven van de dier-
bare overledenen te sieren.
Nu rust Jos zelf voor eeuwig. 
Werken was zijn leven. Ook 
nadat hij voor een viertal jaren 
door een zwaar ongeval bijna 
vertrokken was, bleef hij 
wroeten om de schoonste 
planten aan de klanten te 
kunnen aanbieden. De hitte 
van deze zomer heeft hem 
parten gespeeld. Hartklach-
ten lieten hem in het zieken-
huis belanden waar een fataal 
herseninfarct hem velde. Hij 
blijft onvergetelijk in ons hart 
gegraveerd: een monument, 
een man van ganiet met een 
gouden hart.  

Vaten wierook voor
 Admiral Freebee

Al twee zaterdagen hoorden we in het programma “O 
draaibaar België” op Radio 1 grote namen uit het muziek-
wereld Tom Van Laere lof toezwaaien. Eerst prees Will 
Tura Admiral Freebee als de grootste belofte van de 
nieuwe generatie Belgische zangers. De topguur van 
het Vlaamse lied getuigde dat hij onder de indruk was 
gekomen van Toms sterke persoonlijkheid. Nadien prees 
Stijn Meuris onze dorpsgenoot als een vakman die echt 
professioneel werkt en het internationaal nog ver kan 
schoppen.
Inmiddels blijven alle mogelijke bladen – Steps, Humo 
– interviews met hem afdrukken en zien we hem ook 
in allerlei tv-programma’s opduiken. Overal wordt Tom 
gevraagd en de voorbije zomer heeft hij ontzettend veel 
optredens gehad. In Nederland was hij te beluisteren 
op het Lowlands Festival. Op eigen bodem speelde hij 
op het Cactusfestival, Dour Festival, Folk Dranouter, 
Gentse en Lokerse Feesten, Marktrock en Borgerock. 
Op de tweede editie in het Te Boelaerpark was hij de 
afsluiter met een solo-optreden. Spijts neergutsende 
regen bleef het publiek aan zijn lippen hangen. 
Waar is de tijd dat hij als Tom Vala op het podium stond 
van de Mariaburgse Feesten, eveneens in de regen!
LVB

Prijs “Luchtbal dicht”
    voor onze V.U.

Het wordt tijd dat we nog eens wat poëzie in de 
Gazet van het Nieuw Kwartier publiceren. Overal wordt 
meer en meer aandacht geschonken aan gedichten. 
Op het feestweekend van Luchtbal-Rozemaai-Schoon-
broek werd ook de uitslag bekend gemaakt van de poë-
ziewedstrijd “Luchtbal dicht”. De organisatie Bewoners-
contacten Boven- en Benedenblok van Luchtbal zocht 
mensen die naar analogie van het gedicht Mijn moeilijk 
lief van Tom Lanoye een werk wilden insturen. 
De bekroonde teksten werden ‘s zaterdags 
voorgedragen door studenten dictie van de Academie 
voor Woordkunst van Ekeren.
Twee laureaten deelden de eerste prijs: Alice Van den 
Bulck van Luchtbal en Ludo Van Bouwel uit Kapellen, 
de verantwoordelijke uitgever van de Gazet.
Zijn gedicht “rozerood luchtballet” werd door de jury 
bekroond.

rozerood luchtballet
waar admiral freebee over de noorderlaan
tussen warrige verkeersborden en valkuilen 
van de sinjorenstee naar brasschaat laveert 
piafferen volkse majoretten van het luchtballet
zonder hoog van de wolkenkrabbers te blazen
op de striemende melodie van de internationale
met brabo naar het schoon verdiep 

verloren is de race tegen gevleugelde tgv’s
langs de einder van zuid-amerikaanse straten
doch sneller nog vliegen felle vreugdekreten
van multiculturele kleuters en beschutte werkers
als de roze hotelslee pegasus over de dokken na 
tussen al dat ontembaar verkeersgeweld en
ander machovertoon op metropolisschermen

in de schaduw van hautaine torenats sluimeren
gekrompen - niet bekrompen – volkstuinhuisjes
samen met hun onverplantbare oude bomen rond
vaalkleurige relieken van een vooroorlogs kerkje   
dement verworden herinnering rijp voor bokrijk
heden en verleden dansen een argentijnse tango 
in hun vermist  spiegelpaleis: punt aan de lijn

Dubbel viergeslacht 

Op 14 januari 2003  werd te Brasschaat in AZ. Klina een tweeling geboren die zich 
trots de nieuwe inwoners van Sint-Mariaburg mochten noemen. Het zijn  de 2 jongens 
Thibo en Yente Dingenen.
Hiermee is een dubbel viergeslacht bereikt. Thibo en Yente zijn eveneens de ach-
terkleinkinderen van onze alomgekende en  ere Louis Van Wesenbeeck  (bompa 
bakker)
Prociat aan de gehele familie .      GVL

 In cijfers v.l.n.r.: grootvader Marc Dingenen (23 mei 1953); vader Ken 
Dingenen (26 januari 1974); zoontjes Yente en Thibo Dingenen (14 januari 

2003);  overgrootvader Desiré Dingenen (30 juni 1928)

Met het beeld de lietra-
tuurbespeler werd Stef Van 
Eyck laureaat van de prijs 
“Beeld in de stad” van het 
district Ekeren. Als mede-
oprichter en bezieler van 
cultuurstation Tracé is Stef 
alom bekend. Van de Bos-
kapellei is hij verhuisd naar 
de Notenschelp 41, waar 
hij in de tuin van zijn 
sfeervol landhuis perma-
nent eigen werk exposeert. 
Edelsmid en beeldhouwer 
van opleiding maakt hij 
zowel assemblages als 
gebruiksvoorwerpen. Hij 
omschrijft zijn creaties als 
eco-design: “Het is een 
boeiende uitdaging om uit 
de afvalberg van de over-
consumptie telkens iets 
nieuws te creëren, “ ver-
duidelijkt hij. Zijn winnend 
beeld, een kleinschalig 
model van wat bedoeld is 
om als 5 meter hoge inkom 
van de bibliotheek in de 
Driehoekstraat te worden, 
verklaart Van Eyck als 
volgt: “Een bibliotheek is 
méér dan alleen maar 
boeken. Muziek en andere 
kunsten komen er ook aan 
bod. Wanneer de bezoeker 
de bib binnengaat door-
heen de benen van de lite-
ratuurbespeler, dan zou hij 
door alle kunsten moeten 
aangegrepen worden.LVB

“Beeld in de Stad”- prijs voor Stef Van Eyck 

De literatuurbespeler van Stef Van Eyck kan 
de monumentale inkom worden van de Ekerse 

bibliotheek.

Jozef “Gaston” De Ren
(Kapellen 27/9/1934 – Bras-
schaat 20/8/2003)

De echtgenoot van Ingrid 
Wuyts stamde uit een 
bekende Kapelse familie. Zij 
kregen twee zonen Jouri en 
Boris. Hij heeft de geboorte 

van zijn tweede kleindochter-
tje niet meer mogen meema-
ken. Twee dagen voor haar 
geboorte stierf deze stille en 
rustige huisvader. 
Als douanebeambte op rust 
engageerde hij zich sterk in 
de Afrikaanse parochie te Ant-
werpen en droeg bij tot het 
onthaal, opvang en begelei-
ding van de in onze stad ver-
blijvende Afrikaanse families.
Gaston overleed op 68-jarige 
leeftijd in het A.Z. Klina te 
Brasschaat. Veel vrienden, 
buren en kennissen namen in 
de parochiekerk afscheid van 
hem. Zij blijven hem geden-
ken als een man die altijd 
klaar stond om een karweitje 
uit te voeren of een klusje 
te klaren, als organisator van 
een BBQ en als toegewijde 
oppas van kindjes.

Volg de actualiteit in de wijk op

www.mariaburg.be
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Academie voor Beeldende Kunsten
in Sint-Michiel en Antverpiagebouw

Het weekend van 21-22 
juni groeide uit tot een 
cultureel hoogtepunt voor 
de gemeente Brasschaat. 
In het auditorium van het 
Sint-Michielscollege hield 
de Gemeentelijke Acade-
mie voor Muziek en Woord, 
die reeds 65 jaar aan de 
bevolking de kans tot muzi-
kale ontwikkeling biedt en 
ook de kunst van het 
gespoken woord promoot, 
zijn jaarlijkse proclamatie.
In de gangen van het 
college en de lokalen op 
de bovenverdiepingen 
werden de werken ten-
toongesteld van de 
Gemeentelijke Academie 
voor Beeldende Kunsten, 
van alle richtingen, die jong 
en oud een degelijke vor-
ming bieden inzake teke-
nen, schilderen, graek, 
fotograe, boetseren en 
beeldhouwen. Bovendien 
werd op het hoogste 
niveau (de derde verdie-

ping namelijk) de dichtbun-
del “Ik voel me rood” voor-
gesteld. De jonge poëten 
(10-18 jaar) droegen hun 
werkjes voor en ook de 
prachtige illustraties, gere-
aliseerd door de leerlin-
gen van Nancy Vereecke, 
konden er tijdens een pit-
tige receptie bewonderd 
worden.
Hoogtepunt van de ten-
toonstelling vonden we het 
globale werk van het ate-
lier voor beeldhouwkunst 
o.l.v. Raf Thijs, en in het bij-
zonder het kunstwerk van 
Werner Leyssens dat in de 
tuin stond opgesteld. 
De leerlingen van de foto-
ateliers, geleid door Bert 
Danckaert, Geert Goiris en 
Ronald Van Hoofstadt 
exposeerden hun eindwer-
ken in het Antverpiage-
bouw aan de Sint-Antoni-
uslei 97. Een massa volk 
kwam op de eerste en 
tweede verdieping van het 

lege kantoorgebouw cre-
aties bekijken van Karin 
Aernout, Hilde Baeyens, 
Anne Bruyns, Linda Cal-
coen, Jet Ermes, Domi-
nique De Graaf, Piet De 
Neve, Joost De Weert, 
Nico Kanora, Els Matthy-
sen, Mieke Pesic, Tanja 
Schoutens, Huub Storms, 
Carine Strybos, Felix 
Timmermans, Bart Van 

den Broeck, Hector van 
de Sande, Marleen Van 
Landeghem, Pascale Van 
Neck, Pit Veelaert, Peter 
Verschoren, Marianne 
Wielandts.
Meer info over de 
Gemeentelijke Academie 
voor Beeldende kunsten 
op: www.academie-
brasschaat.be

Jonge kunstenaars lazen de mooie gedichten uit de 
bundel “Ik voel me rood” voor.

Het werk van beeldhouwer Werner Leyssens trok 
bijzonder de aandacht nabij het atelier voor 

beeldhouwkunst

Droommolen laat kinderen dromen in de Katerheidemolen
Sinds begin dit jaar is de Katerheidemolen aan de Kapel-
sesteenweg opnieuw de vaste stek van kindertheater 
Droommolen. Eind jaren ’90 speelde een groep van 
jonge enthousiaste acteurs al verschillende theatervoor-
stellingen voor kinderen uit de derde kleuterklas en het 
eerste en tweede leerjaar. 
Ondertussen zijn die tieners van weleer twintigers gewor-
den en hebben ze in april van dit jaar de draad opnieuw 
opgenomen. De formule is dezelfde gebleven. Gedu-
rende anderhalf uur brengt Droommolen een fantasie-
rijk verhaal vol spel, zang, dans en muziek waar jonge 
kinderen helemaal in kunnen opgaan. Bovendien is er 
heel wat ruimte voor improvisatie: de reacties van de 
kinderen geven de voorstellingen vaak een extra span-
nende wending, voor zowel kinderen als acteurs.
Voor veel jonge kinderen is dit een eerste kennisma-
king met het theater, maar hopelijk niet de laatste. Ook 
al overweegt de gemeente Brasschaat om de molen te 
verkopen, Droommolen is vast van plan door te gaan 
met nieuwe voorstellingen. 
In november speelt Droommolen nog de voorstelling 
“Joris & de Draak”. Het verhaal gaat als volgt: Joris is 
een verlegen jongen die heimelijk verliefd is op prinses 
Aagje. Als blijkt dat ook Aagje een oogje heeft op Joris, 
kan hun geluk niet meer op. Maar zal dat geluk blijven 
duren? Of gooien koning Oberon (Aagjes vader), slech-
terik Balderik of de ijdele draak Imelda alsnog roet in het 

eten?
De voorstellingen vinden plaats op 15 november (van 
14u tot 15.30u) en op 22 november (van 11u tot 12.30u 
en 14u tot 15.30u.). Reserveren is aangeraden op het 
nummer 03-664.72.86 (alleen tussen 18.30u en 20.30u). 
De prijs per kind bedraagt 3 euro. Er is geen voorver-
koop. Meer info op www.droommolen.be
EDB

  Tekens van stilte in
kerkje van Attenhoven

Stilte betekent voor de enen rust en gelukzaligheid. 
Anderen worden een beetje nerveus als ze met de stilte 
geconfronteerd worden. Eén ding is zeker: als men stilte 
toelaat in zijn leven, ontstaat de mogelijkheid dat er 
binnenin de mens van alles passeert wat anders geen 
kansen krijgt.
Twintig kunstenaars van Kunstplatform Kappa hebben 
– elk op hun manier – de stilte geaccentueerd in klank, 
beeld en woorden. Onder de deskundige leiding van 
curator Alex Nys groeiden de ideeën. Het resultaat was 
gedurende vier weken te bekijken op de tentoonstelling 
“tekens van stilte”
in het kerkje Attenhoven te Hoevenen.
Bij de deelnemende kunstenaars ook de Mariaburger 
Werner Paenen uit de Karel De Wintstraat 3. Aan de 
buitenkant van de kerk stond zijn Sanbo IV, terwijl Dona-
rium II bis een opmerkelijke creatie vormde centraal 
voor het hoogkoor. Samen met de stapeltjes handge-
schept papier “Wind Stil” van Caerdelid Maria Peeters 
uit de Bloemenlaan 14 o.i. de blikvanger van deze merk-
waardige tentoonstelling. 
Werner Paenen (1954, Wuustwezel) woont al 26 jaar in 
Sint-Mariaburg. Na een opleiding vrije graek, sierkun-
sten, monumentenzorg en regentaat plastische opvoe-
ding begon hij als opvoeder te werken met autistische 
jongeren in Antwerpen. Hij maakt schilderijen, tekenin-
gen, graek en sculpturen, vaak assemblages met ver-
schillende materialen (metaal, hout, gesteenten). Hij 
nam al aan een honderdtal groepstentoonstellingen 
deel, o.m. projekten van Kappa en van de provincie Ant-
werpen. Ook aan Contest Art in Fort Napoleon te Oost-
ende was dit voorjaar een installatie van samengestelde 
sculpturen te bewonderen.
 LVB

CAERDOTHEEK
Tentoonstellingen 
Begin augustus kon men in de Katerheidemolen aqua-
rellen van Monique Dierickx alsook tekeningen en schil-
derijen van Liliane Denayer bewonderen. Beide dames 
exposeerden hun creaties in de sfeervolle ruimte van de 
oude molenromp.

Liliane Denayer uit de Willebeeklaan 25 (Ekeren-Laar) 
heeft al veelvuldig geëxposeerd. Na lessen aan de 
Famous Artistschool Cirkel, volgde ze de voorbije 20 
jaar cursussen tekenen en schilderen aan de Tekenaca-

demie Sint-Michiel. Zij werkt veel met acrylverf, houts-
kool en krijt en stelde nu een reeks naakten tentoon 
alsook enkele grote schilderijen.
Monique Dierickx uit de Schapendreef 13 toonde een 
reeks poëtisch ontroerende aquarellen. Zij volgde de 
voorbije 15 jaar lessen bij Johan janssens, Sint-Lucas 
Kapellen, Eddy Accolet en Mady Franken. Zij nam aan 

verschillende groepstentoonstellingen deel, exposeerde 
zes jaar geleden solo bij De Kikker in Kapellen. Haar 
werk zal voortaan ook met dat van Caerdecollega’s te 
bewonderen zijn. 

Workshopresultaten : model
Verschillende leden van Kunstkring Caerde toonde het 
weekend nadien het resultaat van een workshop model. 
Begin september kwam Joske De Loos aan de beurt en 
de week nadien toonde Maria Peeters in de molen haar 
jongste creaties. Caerde blijft het cultureel leven in de 
wijk mee animeren. Van 3 tot 5 oktober nemen leden 
deel aan de groepstentoonstelling Antwerpse Architec-
tuur. Van 10 tot 12 oktober worden de kunstwerken van 
de jeugdlaureaten getoond. Els Moonen vult van 28 tot 
30 november de molenruimte met haar werk. 
LVB

Monique Dierickx voor haar poëtisch aquarelwerk

Liliane De Nayer toonde ook enkele forse schilderijen
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Nieuws van het Heemkundig Documentatiecentrum

 Een tweede cultuurhis-
torische wandeling is 
gepland op zondag 1 
februari 2004. Dan bezoe-
ken we de begraafplaats 
aan de Alfredlei en wande-
len nadien langs de typisch 
modernistische huizen in 
de buurt Louislei-Frilinglei-
Antoinettalei. Dit territo-

rium behoort voor het 
bisdom tot de parochie 
Ekeren-Donk, maar voor 
de gemeente Brasschaat 
tot de wijk Mariaburg. Meer 
info over deze nieuwe wan-
deling in ons december-
nummer.
Inmiddels blijft het ook 
mogelijk om voor groepen 

- op aanvraag – één van de 
vier vorige wandelingen te 
organiseren: 1. Ontstaan 
van het Nieuw Kwartier; 2. 
Uitbreiding rond de nieuwe 
kerk; 3. Van de Katerheide-
molen tot de Velodroom; 4. 
Zwemdok-Kattekensberg-
Rustoord.
LVB

Cultuurhistorische wandelingen
en ook consultatievoormiddagen

In Het Nieuw Kwartier aan 
de Schriek 360 zit men niet 
stil. De voorbije maanden 
werd meegewerkt aan de 
Brasschaatse Dorpsdag 
“in vuur en vlam”: docu-
mentatie van het Maria-
burgs vrijwillig brandweer-
corps werd tentoon gesteld 
in de trouwzaal van het 
gemeentehuis. Ook aan de 
Brasschaatse Monumen-
tendag met als thema 

“Kasseisteen” verleende 
de Mariaburgse documen-
tatiedienst medewerking.  
We hebben nog enkele 
authentieke kasseistraten 
in de wijk!
In het najaar en de winter 
plannen we weer cultuur-
historische wandelingen. 
Via afches en folders 
zullen ze nog verder toe-
gelicht worden. Vanaf okto-
ber wordt ook het Docu-

mentatiecentrum één voor-
middag opengesteld voor 
het publiek. Op dinsdag-
voormiddag i.p.v. woens-
dagvoormiddag kan men 
er tussen 10 en 12 uur 
terecht om materiaal 
binnen te brengen, boeken 
of documenten te raadple-
gen, of een babbeltje te 
maken over vroeger (en 
nu) met de aanwezige 
heemkundige.

Wandeling in de Sterre: “Op zoek naar het verdwenen verleden”
De Sterre is ogenschijnlijk 
een villawijk als zovele 
andere in Vlaanderen. 
In de jaren 50-60 is ze ont-
staan uit de verkaveling 
van een kasteeldomein, 
het Hof van Grisar. Veel 
blijft daarvan niet over. Het 
kasteel dat Emiel Grisar 
(van de bekende Duitse 
familie die in Antwerpen 
een grote rol heeft 
gespeeld tijdens de 19de 
eeuw) in 1903 liet bouwen 
door Henri Van den Weyn-
gaert (Zotte Rik) volgens 
plan van Floris Verbrae-
ken, is gesloopt. Grisar, 
zelf makelaar in leder- en 
rubberartikelen, liet zijn 
kasteel bouwen op de 
plaats waar van 1782 tot 
1900 de Zijdefabriek 
stond.
Na de dood van Emiel 
Grisar in 1948 werden 
grote delen van het kas-
teeldomein verkocht. Het 
kasteel en de vijver errond 
werd eerst een vakantie-
huis voor havenarbeiders 

en vanaf 1955 verhuurd 
aan de pvba Medister. In 
1985 is het kasteel volle-
dig gesloopt en kwamen er 
villapercelen bij. 
Er blijven nog enkele 
gebouwen over die verwij-
zen naar het kasteelpark 
dat in feite paalde aan het 
kasteeldomein van Antoon 
Van den Weyngaert. De 
stichter-directeur van Ant-
verpia bouwde zijn kasteel 
op de fundamenten van de 
Galghoeve in een domein 
begrensd door Caertse 
Beek, Zwemdoklei, Boska-
pellei en Floris Verbrae-
kenlei. Aan de andere kant 
van de Caertse Beek tot 
de Hoogboomse Steen-
weg, tussen Antwerpse-
steenweg en Jagersdreef 
had de familie Grisar 
woonst en park.
Tijdens de wandeling gaan 
we op zoek naar het bos-
wachtershuis, de portiers-
woning, de hovenierswo-
ning en de boerderij die 
vergeten getuigen zijn van 

begin vorige eeuw.
De naam de Sterre ver-
wijst naar de stervormige 
dreven in het domein. Op 
oude Ferrariskaarten kan 
men deze nog duidelijk 
herkennen.
De wandeling begint aan 
de parking voor voet-
balplein KMVK op het 
einde van de Zwemdoklei. 
Onderweg wordt door de 
gidsen de geschiedenis 
verteld. Nadien  eindigen 
we in het Heemkundig 
Documentatiecentrum aan 
de Schriek 360, waar aan 
de deelnemers een hapje 
en een drankje wordt aan-
geboden en een kleine ten-
toonstelling de geschiede-
nis van De Sterre oproept.
Concreet:
Zondag 23 november om 
14 uur. Deelname in de 
onkosten: kinderen gratis, 
volwassenen 5 euro (her-
inneringstekst, gebak en 1 
consumptie inbegrepen).
Meer info: Ludo Van 
Bouwel 03/6057361.

Kerkhofwandeling en verkenning Modernisme

Het kasteel van Grisar was het enige grote gebouw nabij Kasteel de Galg en de 
Zwemdok in het begin van de twintigste eeuw. 

Optreden Mannenkoor
“Hart van Brabant”

Door zijn ligging, niet zover 
van de Hollandse grens, 
heeft Sint-Mariaburg altijd 
heel wat Nederlanders 
onder zijn inwoners geteld. 
Bij het ontstaan van de 
wijk hadden de families 
Bogers, Donkers, Van den 
Broeck en Van Osta al 
Hollandse roots. Mettertijd 
kwamen er velen bij zoals 
D e R i j c k , 
Keu lemans ,Ti l l eman , 
Moerbeek, Robbeson, 
enz. Het laatste decen-
nium kregen de nabije vil-
lawijken heel wat noorder-
buren als residenten.
De Nederlanders komen 
wat graag naar hier. 
Het bekende Mannenkoor 
“Hart van Brabant” uit 
Tiburg strijkt zondag 12 
oktober na een toichtje 
door de Antwerpse 
Kempen in Sint-Mariaburg 
neer. Om 20uur verzorgt 
dit dertigkoppig koor een 

uniek kerkconcert onder 
leiding van dirigent Pieter 
Cox (1958) die aan het 
Koninklijk Conservatorium 
van Brussel bij Ronald Zall-
man afstudeerde met een 
Eerste Prijs. Hij volgde 
masterclasses in Neder-
land, Engeland en Israël. 
Hij werkt voornamelijk als 
theaterdirigent o.m. met 
het Symfonieorkest van 
het Koninklijk Conservato-
rium te Brussel en het Nati-
onaal Orkest van België. 
Sedert 2001 is hij ook diri-
gent van het Mannenkoor 
Hart van Brabant.
Dat koor is in 1981 gesticht 
en telt dertig zangers. Hun 
repertoire bestaat onder-
meer uit opera- en 
operettefragmenten, een 
aantal musicalzettingen, 
negro-spirituals en missen, 
maar ook de specieke 
werken voor mannenkoor 
in verschillende talen en 

uit diverse stijlperiodes. 
Voor Sint-Mariaburg is het 
een unieke gelegenheid 
om kennis te maken met - 
en te genieten van - een 
selectie uit hun feestre-
pertorium. Alle voorgaande 
kerkconcerten kregen een 
ruime respons van de vele 
muziekliefhebbers, die de 
wijk telt. Ook nu zullen ze 
zeker niet ontbreken op 
zondagavond 12 oktober 
te 20 uur. De opbrengst 
van dit kerkconcert komt 
integraal ten goede aan 
het fonds voor de paro-
chiale gebouwen, waarbij 
uiteraard het neo-gotisch 
kerkgebouw uit 1911 veel 
kosten meebrengt.
Inkomkaarten zijn in voor-
verkoop aan te schaffen 
na de missen in de kerk of 
bij de leden van het paro-
chieteam of op de pastorij 
tel. 03/664.26.12.  
LVB

Kerk en pleintje decor voor kortlm
Het pleintje rond het H. Hart-beeld en het 
begin van de Van de Weyngaertlei leken 
van 20 tot 22 augustus een drukke lm-
set. Voor haar eindwerk aan het NARAFI 
Instituut te Brussel maakte regisseur Evi 
Bloemmen uit Sint-Job er opnamen voor 
haar kortlm “Hof van Eeden”. De jonge 
blondine spendeerde met haar camera-
man, geluids- en special effects-technici 
plus een viertal acteurs heel wat uren op 

het pleintje. Producer Steven Bivacco ver-
telde dat de binnenopnames in Schilde 
waren gerealiseerd. Voor de buitenbeel-
den koos men een stukje Sint-Mariaburg 
uit.
“We reden hier toevallig eens voorbij en 
waren onmiddellijk gecharmeerd door dit 
rustige pleintje,” aldus Evi. Zo hoor je 
eens van iemand anders hoe mooi Sint-
Mariaburg is.   LVB



Interview 5
Gesprek met Antoon Wouters:

Groot respect voor mensen
  die zich vrijwillig inzetten

Jeugd
We vonden in het archief van 
ons Documentatiecentrum de 
Gazet van het Nieuw Kwar-
tier van 2/8/1930. Op de 
voorpagina staan onder de 
titel “Onze jongensschool” de 
uitslagen van het voorbije 
schooljaar. In het eerste stu-
diejaar is Antoon Wouters 
eerst en Jacques Matthijsen 
tweede.
In juli 1929 zijn we vanuit 
Deurne naar Sint-Mariaburg 
komen wonen. Voor mijn 
gezondheid waarschijnlijk. 
We hadden voordien ook al 
op de Kaart gewoond. Door-
dat vader ziek werd en zijn 
job bij Ahlers niet langer kon 
uitoefenen, opende moeder 
noodgedwongen een kruide-
nierswinkeltje aan de Jaco-
buslei, waar ik thans nog 
woon. ”In de Nieuwe Winkel” 
stond er in sierlijke letters 
boven de inkom. Deze moei-
lijke familiale omstandighe-
den beletten me niet redelijk 
onbekommerd deel te nemen 
aan de jeugdige esbattemen-
ten in de buurt. De lat lag 
toen veel lager: zelfgemaakte 
pijl en boog creëerden india-
nenverhalen, wat knikkers en 
een uitgegraven piste waren 
goed voor een wielerkoers, 
een etsvelg zonder spaken 
en een stokje om mee te 
meppen lieten ons jn rennen. 
Moeder las me als kleine 
jongen ’s avonds voor het sla-
pengaan historische verhalen 
voor. Misschien kiemde daar 
al mijn liefde voor het boek.
De school speelde natuurlijk 
ook een grote rol. Meesters 
Peeters, Van Bouwel en Mat-
thijsen konden ons motive-
ren. Ik heb in de Schriek mijn 
lagere school uitgedaan en 
nadien ook nog op Sint-Hen-
ricus gestudeerd tot mijn vijf-
tiende.
De ‘weg naar school’, voor 
mij ‘le chemin des écoliers’, 
bevatte twee levensgrote ver-
leidingen. In de etsenwinkel 
naast café Meyvis verkocht 
men ook voetbalschoenen 
tegen 24,60 frank het paar 
(een voor mij onbereikbaar 
bedrag). Bij bakker Mariman 
kon ik per week 25 centie-
men spenderen ofwel aan een 
broodpudding, ofwel aan drie 
zure bollen. Het was telkens 
een verscheurende keuze…
Maar we vermaakten ons bij 
turnkring Antverpia in de 
remise naast de Zwemdok, 
later bij de kajotters. En een 
bijzondere aantrek-
kingskracht oefende de bibli-
otheek van de zusterkens op 
mij uit. Daar heb ik wat boeken 
in stevig bruin kaftpapier uit-
geleend!

Voetbal
 We tonen de heer Wouters 
een foto uit ons archief, 
waarop hij als tiener vooraan 
rechts breedlachend naar de 
camera kijkt.
Dat was de scholierenploeg 
van Amical met de heer 
Larose als afgevaardigde. Ik 
beken eerlijk dat voetbal en 
wat er mee samengaat mij 

altijd heeft bezig gehouden. 
Met huidige mega-toestanden 
en excessen heb ik het wel 
moeilijk. Maar daartegenover 
is het toch enorm positief dat 
in dit land ieder weekend dui-
zenden wedstrijden worden 
georganiseerd waar jonge 
mensen enige fysieke en psy-
chische weerbaarheid, disci-
pline en kameraadschap aan-
leren. 
Rond 1935 speelden we 
straatvoetbal op het kerkplein. 
Vooral in de meimaand voor 
het lof werd er duchtig gevoet-
bald. Om vijf voor zeven 
klapte pastoor Van Rosen-
dael in zijn handen en 20-30 
bezwete youngsters doken de 
kerk binnen om piëteitsvol 
deel te nemen aan de dienst. 
Om half acht waren we terug 
buiten en speelden de tweede 
helft uit.
In de jaren 1936-37 sloot ik 
aan bij Amical. Het terrein lag 
aan de Frilinglei. Tijdens de 
oorlog voetbalden we in Mari-
aburg. Na de oorlog speelde 

ik bij Verbroedering Bras-
schaat in het eerste elftal. In 
1948 werd ik getransfereerd 
naar Charleroi. Ik speelde 
daar bij de reserven. Ik werkte 
toen in Brussel. Twee avon-
den per week nam ik de trein 
naar Charleroi om te trainen 
en moest nadien terug naar 
Sint-Mariaburg. Niet te onder-
schatten! In 1950 heb ik nog 
bij Schaarbeek gespeeld en 
dan twee jaar bij de ‘Vrien-
denclubs’. Ik geloof dat ik 
in 1954-55 ben gestopt. 
Maar de voetbalmicrobe had 
me ink te pakken en ik heb 
me dan nog ingezet in het 
bestuur van Brasschaat. Ik 
trainde de ploeg die in bevor-
dering speelde en volgde ook 
nog een jaar de Heizelschool. 
Rond 1963 heb ik het voet-
balhoofdstuk afgesloten. Voor 
mij was de maat vol. Maar 
méér en méér was me dui-
delijk geworden – al voetbal-
lend besefte ik dat niet zo  
- dat welke functie men ook 
bekleedt in een club waar bv 
twaalf ploegen spelen, zulks 
geen akkeetje is dat men 

gauw-gauw afhaspelt. Men 
moet enorm investeren in tijd 
en overgave (en soms nog 
meer dingen…) Ik voel een 
groot respect voor diegenen 
die het allemaal kunnen en 
willen opbrengen. Voor de 
mensen in Mariaburg, de 
Kaart, Brasschaat en overal 
elders is mijn waardering als-
maar groter geworden. 

Aan het werk
In onze mappen met kranten-
knipsels vonden we ook een 
artikel uit 1976 “VBVB-direc-
teur Wouters pleit voor con-
tactdagen over het boek”. Wij 
waren uiteraard nieuwsgierig 
hoe de heer Wouters in die 
functie was terecht geko-
men.
Door de familiale omstan-
digheden moest ik in 1938 
als 15-jarige gaan werken. Ik 
kwam in de maritieme sector 
terecht, die met het uitbreken 
van de oorlog in 1940 volle-
dig lamgelegd werd. Toeval 
bracht me in ’41 bij de “Cen-

trale voor Import en Export 
van Boeken”. In 1943 begon 
de boekenimport te slinken 
en kwam ik terecht bij Uitge-
verij De Sikkel. Deze uitge-
verij was in 1919 gesticht en 
werd geleid door Eugène De 
Bock en zijn neef Karel. Door 
de bezetter werd ik van ’44 
tot ’45 verplicht tewerkgesteld 
in Wenen als tramontvanger. 
Toen ik uit Oostenrijk weg 
geraakte, ging ik de directeur 
van de Centrale groeten. Hij 
hielp me aan een job op het 
secretariaat van de V.B.V.B. – 
de Vereniging ter Bevordering 
van het Vlaams Boekwezen – 
en in 1948 mocht ik de functie 
van de secretaris overnemen. 
Tot mijn pensioen in 1988 
ben ik blijven werken bij deze 
vzw, die eigenlijk de uitgevers, 
boekverkopers en importeurs 
vertegenwoordigde.
In de opeenvolgende bestu-
ren zetelden personen die 
een belangrijke rol speelden 
in de ontwikkeling van het 
Vlaamse boekwezen: de uit-
geverijen De Sikkel, Stan-
daard Uitgeverij, Lannoo, 

Manteau, Desclée de Brou-
wer, Nederlandse Boekhan-
del, Veritas, Herckenrath, 
Wase Boekhandel. Zij teken-
den het beleid van de ver-
eniging uit. Het secretariaat 
zorgde voor de uitvoering. Ik 
waardeer sterk hun inzet voor 
de verspreiding van het boek 
in Vlaanderen. Ook onder hen 
waren veel idealisten.
Belangrijkste promotie voor 
het boek was de jaarlijkse 
Boekenbeurs. De eerste 
beurs werd als experiment in 
1932 opgezet in de Antwerpse 
Stadsfeestzaal aan de Meir. 
In 1971 werd de overheve-
ling van de Stedelijke Feest-
zaal naar het Bouwcentrum 
als riskant beschouwd. Maar 
het bleek een succes. Men 
zag het bezoekersaantal ver-
dubbelen van 75.000 naar 
150.000. 

15 jaar later
De tijd spoedt heen en Antoon 
Wouters kijkt vanop afstand 
naar de werking van de 

V.B.V.B., inmiddels herdoopt 
in boek.be. De vereniging ver-
spreidt promotioneel materi-
aal, levert een bijdrage aan de 
jaarlijkse jeugdboekenweek, 
neemt met Vlaamse uitgaven 
deel aan de jaarlijkse boeken-
beurzen in Frankfurt, Bologna 
en Londen, verstrekt uitvoe-
rige vakinformatie aan haar 
leden, vertegenwoordigt die 
leden bij de Vlaamse en fede-
rale overheid en bij allerhande 
verenigingen en instellingen 
in binnen- en buitenland.
Het persbericht dat de Boe-
kenbeurs van het Bouwcen-
trum naar de Mechelse Nek-
kerhal zou verhuizen, neemt 
hij met een korrel zout. Ant-
werpen blijft best Boekenstad. 
Intussen kruipt hij niet met een 
boekje in een hoekje, maar 
volgt geïnteresseerd wat er 
rondom hem gebeurt. “Uw 
Gazet verdient alle steun! Het 
is een prachtig initiatief. Ik 
kijk telkens naar het verschij-
nen uit,” vertrouwt hij ons als 
afscheid toe.
LVB     

‘Antwerpen Boekenstad’, stadsgedichten, ZuiderZinnen, weldra Boekenbeurs van Vlaanderen: 
het boek domineert in deze tijd van het jaar het nieuws. Daarom nodigden we Antoon Wouters 
(80) uit voor een gesprek in ons buurthuis. Als secretaris en directeur van de Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaams Boekwezen - thans eenvoudig: boek.be – heeft hij veertig jaar 
gewerkt aan de promotie van het boek in Vlaanderen. 

Het scholierenelftal van Amical op het terrein aan de Frilinglei. 
Vooraan vlnr: Antoon Wouters, Cools, Stan Stoelen, Maurice Larose, ?

Achteraan: Van Brussel, Thijs, Jos Van Baast, ?, Cois Van Riel, Rik Ulens, 
ploegafgevaardigde Larose. 
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Nieuwe ondernemers

Vanaf 1 september heeft 
Sint-Mariaburg een eigen 
Argentakantoor op de hoek 
van Molenweg en Kapel-
sesteenweg.  Waar vroe-

ger Pellegrina juwelen te 
koop bood, is een gloed-
nieuw bankkantoor inge-
richt. Dirk Bauwens ont-
vangt u er graag als kan-

toorhouder om u bij al uw 
bankverrichtingen advies 
te geven.
LVB

De Mariaburgse Middenstand krijgt versterking. Voorbije weken 
openden enkele nieuwe zaken hun deuren.

Achter de Katerheidemolen in de 
Molenweg 1c is recent 
belgiumwinewatchers.com geopend 
door Chris Thiran. De zaak is gespe-
cialiseerd in de aankoop van oude 
Franse wijnen en wijnkelders

Oude wijnkelders gezocht

Dirk Bauwens opende
Argentakantoor

 Waar vroeger BACOB 
bankierde is Cantuccini 
geopend, een fraaie winkel 
met een hemels decor, 
waarin Martine Vande-
walle-Goossen bijzonder 

klantvriendelijk een rijk 
assortiment kofe en thee, 
contuur en snoep, pra-
lines en dessertkoekjes, 
olijfolie en deegwaren, 
geschenken en geschenk-
manden alsook ballonnen 
te koop aanbiedt.

Straatfeesten en speelstraten

Rebellenclub of Lustige Kompanie
In de Gazet nr. 77 lanceer-
den we een oproep om 
meer informatie te beko-
men over een jongeren-
clubje dat kort voor WO 
II in de buurt van het 
kerkplein actief was. Met 
het geduld van Sherlock 
Holmes vond Charles Sof-
fers een aantal ex-leden 
terug en geraakte ook aan 
enkele mooie foto’s uit die 
tijd.
We drukken hierbij een foto 
af, getrokken voor het H. 
Hart-beeld met op de ach-
tergrond Garage Soffers 
en de Van de Weyngaertlei 
met verdwenen villa plus 
nog bestaand woonhuis nr. 
20.
Enkele namen van jonge-
ren ontbreken. Kan iemand 
ons daaraan helpen? LVB

Met zestig deelnemers aan 
de barbecue mocht het 
straatfeest dat de bewo-
ners van Vredelei-Floris 
Verbraekenlei op een 
zonnige zaterdagmiddag 
van augustus bijeenbracht, 
best geslaagd genoemd 
worden.
Marc Van Looveren en zijn 
team zorgden met steun 
van het Heemkundig 
Documentat iecentrum 
voor een jne tentoonstel-
ling waarop iedereen kon 
zien hoe hun straten vroe-
ger in de schaduw van 
twee kastelen lagen, kas-
teel De Galg van Antoon 
Van den Weyngaert en het 
kasteel van de familie Van-
denbussche. Ook foto’s 
van taverne Tabora (hoek 
Vredelei-Kapelsesteen-
weg) toonden een volledig 
verdwenen brokje Maria-
burgse geschiedenis.
Bij een glaasje en een 
hapje werden vlotte 
gesprekken gevoerd en 
nadien schoof men aan 
de feesttafel om heerlijk te 
smullen. Een prima sfeer 
bevordert zeker het aan-
genaam samenleven in de 
buurt.
Die indruk hadden we ook 
van de speelstraten in juli 
en augustus. Maria The-
resialei, Rochuslei, Jaco-
buslei. Opvallend hoe niet 
alleen de kinderen genoten 
van hun autovrije straat, 

maar ook de ouders elkaar 
troffen en samen gezellig 
zaten te keuvelen. De 
“goeie” oude tijd leek het 
wel.
De Jacobuslei tussen 
Zwemdoklei en Simonslei 
was dit jaar voor de eerste 
maal speelstraat. Maar de 
initiatiefnemers Eddy en 
Rita Van Boxel, Stef en Ann 
Van Laerhoven, Dirk en 
Sonia Oomen en Mark en 
Helga Goovaerts haalden 
eer van hun noeste arbeid. 
Vertien dagen lang speel-
den dagelijks een 20-25 
kinderen in de afgesloten 
straat. Viermaal werd er 
samen gegeten met als 
hoogtepunt de barbecue 
met zalm en bearnaise-

saus op 23 augustus. 
Donderdag 28 augustus 
bracht het optreden van 
covergroep 6-Park o.l.v. 
Lieven Monden (toetsen), 

Luk (bas), Steven (lead-
gitaar), Wim (slaggitaar), 
Laurent (drum) en Eva De 
Bie (zang) voor de 150 toe-
schouwers een geweldige 
ambiance, ook al regende 
het pijpenstelen. Zondag 
31 augustus werden ter 
afsluiting heerlijke pannen-
koeken verorberd. Het was 
een zeer geslaagd initia-
tief met als jongeste deel-
nemer een stevige baby 
van vijf maanden en als 
oudste de 83-jarige Albert 
Van Dooren. 
Elke dag kregen de 
kinderen een ijsje, de 
Braschaatse jeugddienst 
kwam met de spellenets 
langs, de mama’s raakten 
niet uitgepraat en de 
papa’s konden zich uit-
leven in een partijtje 
pingpong of biljart. “We 
voelen ons moe,” gaven 
de initiatiefnemers toe. 
“Maar iedereen reageerde 
enthousiast. We beginnen 
er volgend jaar opnieuw 
aan!”
De grote vakantie werd in 
de Frans Standaertlei 
(tussen Schepersveldlei en 
Lodewijk Andersonstraat) 
afgesloten met een straat-
feest waar de sfeer opper-
best was. Een orkestje 
zorgde voor veel animo. Er 

werd gesmuld en gedon-
ken, maar vooral gezellig 
bijgepraat.
LVB

Vooraan: Charles en Louis Soffers. Daarachter: Jos 
Janssens, Gust Malcorps, Louis Jansen, Jacques 
Malcorps, Henri Dabin (op vakantie). Daarachter: 
Julien Moons (?), x, Gaby Peeters, Marie Louise 

(Rita) Jansen, Leo Denissen. Helemaal achteraan: 
Paul Peeters, Domien Janssens (onder vlag) en x.

Veel lekkers bij Martine
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1.610 deelnemers aan de 
grootse Mariaburgse wie-
lerhappening kregen met 
een blikje Icetea en een 
potje platte kaas van De 
Lelie ook een briefje mee: 
“De inrichters van de Velo 
Classic bedanken u voor 
uw medewerking en zien u 
graag terug op onze zesde 
uitgave op 7 en 8 augus-
tus 2004”.  
Al de recreanten die deel-
namen aan familierit van 
30 km of de uitbreidingen 
tot 40, 50 en 55 km, alsook 
de wielertoeristen die 60 
of 70 km afmaalden, zijn 
er volgend jaar zeker weer 
bij. Eensluidend klonk het 
na aoop van de rit: “Het 
was geweldig tof!”
“Dat etsrecreatie sterk in 
de smaak valt van de 
bevolking, bleek uit het 
groot aantal jonge gezin-
nen en tevens uit het uitge-
breid gezelschap 
senioren,” concludeerde 
Romain Verrest wanneer 
hij samen met Frans 
Bedeer en Georges 
Demont daags na het Velo 
Classic-weekend terug-
blikte op het evenement. 
“Ze kwamen werkelijk van 
overal. Ook uit Kalmthout 
en verdere noordege-
meenten, nu eveneens 
aan de Bosduin kon gestart 
worden. Dit jaar startten 
1358 deelnemers aan het 
voetbalplein van KMVK en 
252 aan de Bosduin. Met 
1610 deelnemers verpul-
verden we de cijfers van 
de vier vorige jaren.”

Trouwe deelnemers

En dat waren al indrukwek-
kende aantallen: 1004 in 
1999; 1400 in 2000; 1034 
in 2001 en 1218 in 2002. 
Opmerkelijk was ook de 
trouw van de deelnemers. 
Wie er vorig jaar bij was, 
nam opnieuw deel. Soms 
over een langere afstand, 
een bewijs dat de mensen 
tussentijds blijven oefene-
nen. Sommige exrtra spor-
tieven maakten zelfs drie 
ritten: één op zaterdag-
middag, één zondagmor-
gen en nog één zondag-
middag. Het mooie weer 
en het overwegend lom-
merrijk parcours werkten 

dat wel in de hand. Meest 
opvallende deelnemer was 
zeker Raf Janssens die 
met zijn drie kinderen in 
een triporteur (bakets) 
meereed. Ook opgemerkt 
ex-wereldkampioen veldrij-
den Adri Van de Poel met 
zijn echtgenote, de dohcter 
van Raymond Poulidor.
Frans Bedeer prees de 
enorme inzet van een groot 
team vrijwilligers: “Het 
gebakkraam werd door 
een tiental mensen van 
de MS-zelfhulpgroep en de 
voetbal bemand. Verder 
leverde de voetbal een 

twaalftal vrijwilligers voor 
inschrijving, bediening, 
enz. Ook de mensen die 
geholpen hebben bij de 
signalisatie hebben gewel-
dig werk geleverd.” De 
wegaanduidingen waren 
werkelijk voortreffelijk aan-
gebracht.  

Morele steun  
Voor de initiatiefnemers is 
het een hele steun dat ze 
ook vanwege de overheid 
een positieve respons 
krijgen. Het Brasschaats 
gemeentebestuur was 
opvallend sterk vertegen-
woordigd met Dirk De Kort, 
Jef Lebon, Jef Koninckx en 
Berre Van Deuren aan de 
start. Zij etsten met hun 
families mee. 
BRO-reporter Rik 
Joossens had zijn broer 
Bruno en diens echtge-
note Marie-José uit Beer-
nem laten overkomen om 
mee te etsen in de streek 
waar hij zijn jeugd door-
bracht. Zo deint de faam 
van de Mariaburgse “Velo 
Classic” uit tot in alle 
hoeken van het land.
Met de paplepel krijgen 
de allerjongsten die van in 
de wieg met hun ouders 
meemogen de smaak te 
pakken. En ook op gevor-
derde leeftijd blijven ze 
trouw. De 21 leden van 
de Mariaburgse KBG 
(gepensioneerden) vielen 
op, maar eveneens de 
84-jarige ex-mecanicien 
van wielerlegende Fausto 
Coppi, die geen enkele 
Velo Classic wil missen.
LVB

Velo Classic 2003 breekt alle records

Tevreden deelnemers genieten na.

Tafeltennis: Oude Gloriën
De kwaliteiten van de gebroeders Saive 
hadden ze misschien niet, maar in de 
jaren 1940-50 bezat Sint-Mariaburg wel 
klasrijke tafeltennisspelers van beider 
kunne. Oorspronkelijk heette de vereni-
ging O.K. Mariaburg. Later veranderde 
de naam in Twenty One Club. De ping-
pongtafels stonden in Hotel Zwemdok 
aan de Charlottalei, later in Grand Hotel 
op hoek Willy Staeslei-Kapelsesteenweg 
en nadien in de Prins Albert.
Op oude ledenlijsten vinden we namen 
als: Theo Schagen, W. Thijs, G. Poschet, 
Sylvia Langfeldt, Emma Mertens, Yvonne 
en Jeanne Veugen, Georgette Slock, 
Jenny Mertens, Yvonne Wouters, Simone 
Van Steenwinckel, Simone Wijnen, Crols, 

Frits Cop, Bartholomeus, Verhaegen, 
Victor Stans, Maurice Larose, Edgard 
De Noël, Jacques Dierckx, Jan De 
Muynck, Kees De Rijck, Guillaume 
Franck, Urbain Goossens, Pierre Mer-
levede, Louis Wijnen, Willy Hufkens, 
Frans De Boeck, Jef Van Slembroeck,  
Paul De Bock, Paul Van de Sande, Henri 
Laenen, August Malcorps, Louis Zurings, 
Pomierski jr en sen, Walter Colson.
Mensen die nog documentatie uit die peri-
ode bezitten, mogen altijd contact opne-
men met het Heemkundig Documentatie-
centrum, Schriek 360, 2180 Ekeren, tel. 
03/6057361, gsm.0465/592278.
CS  

Iedereen weet natuurlijk 
dat de wijk twee voet-
balclubs telt, één op de 
Ekerse kant aan de Bist 
(FC Ekeren) en één aan de 
Brasschaatse kant (K Mari-
aburg VK) in de Zwem-
doklei. Maar ook voor 
andere sporttakken kan 
men in de wijk terecht. We 
proberen voor een publi-
catie over de Mariaburgse 
verenigingen een zo volle-
dig mogelijke lijst samen te 
stellen van de lokale sport-
verenigingen. Bij de sport-
raden van Ekeren en Bras-
schaat vonden we al heel 
wat, maar we zijn ervan 
overtuigd dat er nog meer 
clubs hun maatschappe-
lijke zetel of hun sport-
locatie in Sint-Mariaburg 
hebben. Daarom deze 
oproep om zich kenbaar te 
maken.

Momenteel zijn ons de vol-
gende clubs bekend:

BBC Makeba, Rik Jacobs, 
Van de Weyngaertplein 39, 
Ekeren

De Rode Sjoelers, E. De 
Loose, Boskapellei 10, 
Brasschaat

Ekerse Korfbalclub, Hof de 
Bist, Ekeren

Boogschuttersclub Ridder-
lijke Sint-Jorisgilde, Walter 
Baplue, Poorthoaan 37, 
Ekeren

Handboogmaatschappij 
Boog en Pijl, J. Wouters, 
Gezondheidslei 57, Bra-
schaat

FC Ekeren, Bist 95, 
Ekeren

Kon. Mariaburg VK, Zwem-
doklei 1a, Brasschaat

Volleybalclub Osslo, Bruno 
Bex, Annadreef 11, Bras-
schaat

Volleybalclub Volmar, D. 
Van Himme, Van Gaeme-
lenlei 23, Brasschaat

Zaal Voetbal Club Maria-
burg ZVC, R. Wuyts, Haes-
donkbaan 2B§, Beveren
ZVC OSSMI, M. Van 

Tongerlo, Leliënlaan 62, 
Ekeren

Curve Bowlers, G. De 
Koninck, Alfredlei 11, Bras-
schaat

Smash T.C., J. Kampers, 
Weerstandersstraat 98, 
Ekeren

TC Witte Duivels, Jan 
Nietvelt, Elisalei 1, Bras-
schaat

Turnkring Antverpia, T. De 
Rijdt, Isabellalei 3, Ekeren

Brasschaatse Bridgeclub, 
P. Laenen, St-Antoniuslei 
61, Brasschaat

Visclub Den Dreioek, R. 
Ysebaert, Schriek 143, 

Ekeren

Vogelpik Beginners, Notre 
Dame, Willy Staeslei 61, 
Ekeren

Geen Mariaburgse Wieler-
clubs vinden we op de lijs-
ten terug, ofschoon deze 
sport altijd heel populair 
is geweest in de wijk en 
nog steeds veel renners 
hun kilometers afmalen en 
nadien in de Prins Albert 
hun rit evalueren.
Ook gevechtssporten ont-
breken, atletiek, water-
sporten en gemotoriseerde 
sporten. Het is ook niet zo 
lang geleden dat de wijk 
drie ruiterclubs telde…
Graag willen we deze lijst 
aanvullen met uw hulp.
LVB 

Tijdens het turnjaar 
2003-2004 brengt Turn-
kring Antverpia Mariaburg 
als innovatie lessen Klas-
siek en Jazz Ballet. Vanaf 
maandag 8 september zijn 
de activiteiten hervat in de 
turnzaal van de Schriek-
school. Men kan heel de 
maand september vrijblij-
vend een kijkje komen 
nemen of deelnemen aan 
een gratis les van één van 
de talrijke afdelingen. Jong 
en oud kan in een vriend-
schappelijke, ongedwon-
gen sfeer komen mee-
doen. Voor alle inlichtingen 
en de dagen en uren van 
de lessen kan men terecht 

bij het bestuur: Tom De 
Rydt 03/6650740; Marc De 
Winter 03/6640692; Diane 
Van Aken 03/6649733; 
voor Jazz Ballet: Anneke 
Van Aken 0496/127255.
LVB

Turnkring Antverpia met
 Klassiek en Jazz Ballet

MARIABURGSE SPORTCLUBS 
ANNO 2003

Vreugde aan de Bist,
hoop aan Zwemdoklei

Voor FC Ekeren is de competitie 2003-2004 in tweede provinciale A erg gunstig 
gestart. In de eerste wedstrijd ging het elftal van trainer Guy Geylen met 0-3 winnen 
op het veld van Rochus Deurne. De thuisploeg domineerde de eerste 20 minuten, 
maar slaagde er niet in te scoren. Voor de rust bracht Bart Willaerts Ekeren op voor-
sprong. Na de kofe verdubbelde Gregory Geylen de voorsprong. In de 72e minuut 
legde Daan De Langhe met 0-3 de zege vast. De ploeg die aan de Bist 95 zijn thuis-
wedstrijden speelt, kwam meteen zijn ambities duidelijk maken om met zijn  sterke 
kern dit seizoen een promotie naar eerste provinciaal te realiseren.
Minder goed verging  het in derde provinciale A de Koninklijke Mariaburg Voetbal 
Klub.  Wegens de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld dient Mariaburg zijn thuis-
wedstrijden van september op het plein van de kaart te spelen. De eerste match 
werd bij Wildert met 2-1 verloren. In de slotminuut kon Mariaburg de eer redden via 
Douglas Gyselinckx. Hopelijk kan trainer Luc Van Bergen zijn legioen spoedig op het 
goede spoor krijgen en vooral jongeren uit eigen rangen de kans bieden te tonen wat 
ze in hun mars hebben. 
Bijzonder boos reageerde het KMVK-bestuur op een uitlating van Frank Raes in het 
programma “Aan Tafel” met Ben Crabbé. De tv-reporter die in Mariaburg zijn voetbal-
loopbaan begon, verklaarde aan Crabbé dat hij destijds speelde in een “clubje van 
een Brasschaatse wijk” alvorens naar Beerschot te gaan. “Hij had Mariaburg moeten 
zeggen, onze wijk is absoluut niet minderwaardig,” oordeelde het bestuur.
LVB 
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Een periodieke uitgave van de Wijkwerking Mariaburg 
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Aan dit nummer werkten mee: Karel Assmann, Willy 
Bauwens, Erwin De Beuckelaer, Marc Elseviers, Anne-
Mie Havermans, Fred Jorissen, Jan Raymaekers, 
Charles Soffers, Lieven Sybers, Ludo Van Bouwel, 
Guy Van Look, Marc Van Looveren, Marc Wouters.
Aankondigingen en artikels voor volgend nummer 
bezorgt u tegen 1 november op redactieadres: Edward 
Caertsstraat 9, 2180 Ekeren, tel. 03/664.63.90, e-mail 
info@mariaburg.be
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel, Scha-
pendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605.73.61, fax 
03/605.22.18, e-mail: hippopress@skynet.be

Marcel Van den 
Eynden uit Eke-
ren-Donk bezorgde 
ons een tekst waarin 
hij de buurt  beschrijft 
waar hij zijn jeugd 
doorbracht: Schriek-
Schoolstraat. Wij 
danken hem hiervoor 
hartelijk en hopen dat 
nog lezers zijn voor-
beeld navolgen.

Ik ben geboren in Sint-
Mariaburg en ik voel me 
er nog steeds thuis. In 
1920 kwam ik ter wereld 
in de Schoolstraat, ofcieel 
Sint-Antoniusstraat, tegen-
woordig Karel De Wint-
straat, een zijstraat van de 
Schriek.
Op de hoek van de Schriek 
woonde Bart Vissers die 
met paard en lastwagen 
regelmatig naar Antwerpen 
en terug reed met alles wat 
te zwaar was om dragen. 
Zijn echtgenote “Zjouwke” 
hield vooraan, op de hoek 
van de straat, café. Er 
stond een biljart en voor 
een borrel jenever ging de 
klant efkens naar de 
keuken. De es stond 
steeds fris onder de pomp-
bak. Tijdens de jaarlijkse 
kermis op het Mariaplein 
verdwenen de lastwagens 
en paarden en was er een 
bal met een orkest in de 
grote bergplaats. En daar 
hebben veel dorpsgenoten 
leren dansen.
Op de andere hoek van 
de straat woonde loodgie-
ter Verheyen, de enige in 
Sint-Mariaburg. Naast den 
Bart, in de Schoolstraat nr. 
1, woonde Nelles en Net-
teke Joppen met hun twee 
kinderen “Ies” en Fons. 
Deze laatste was bij 
iedereen gekend als 
Fonske Joppen. Hij was 
een zeer goede muzikant 
en speelde klarinet in het 
orkest van Juul Van 
Liempt, een andere 
bekende Mariaburger uit 
die tijd. Later speelde hij 
in de harmonie van het 

leger. Vader Nelles reed 
iedere dag per ets naar en 
van de Antwerpse dokken, 
waar hij werkte.
Aan de overzijde, naast de 
loodgieter, woonde in nr. 
2 het echtpaar Geeraerts 
met hun kinderen Emiel 
en Yvonne. Dit dochtertje 
is op jonge leeftijd overle-
den. In nr 3 woonde het 
echtpaar Daman met hun 
dochter Maria, die piano 
speelde, wat in die tijd een 
zeer luxueuse bezigheid 
was. In hun tuin stonden 
twee appelaars en ik heb 
er nooit één appel van 
kunnen proeven. Vader 
Daman werkte, als ik het 
goed onthoiuden heb, in 
Antwerpen bij de gas-
maatschappij. Daar recht 
tegenover in nr 4 woonde 
het echtpaar Bogaert, zeer 
stille mensen die weinig 
contact hadden met de 
buren.
Daarover, in nr 5, woonde 
het echtpaar Jules Van den 
Eynden en Maria Wens. 
Jules werkte in Antwerpen 
in shiften en reed, winter en 
zomer, dag of nacht, met 
de ets naar het werk bij de 
bloemmolens Vanderstuc-
ken op den Dam. Daar 
verdiende hij iets waarvan 
zijn vrouw en twee kinde-
ren amper konden leven. 
Zijn echtgenote verwachtte 
viermaal een kind. Het 
eerste werd dood geboren, 
het tweede werd een paar 
dagen oud, het derde was 
ik en ik werd bedeeld met 
alle toen gekende kinder-
ziekten. Tenslotte kwam er 
een dochter Paula die 
amper de leeftijd van 9 
jaar heeft bereikt, niette-
genstaande de zorgen van 
meer dan één genees-
heer. 
Recht daarover in nr 6 
woonde moeder Mie en 
dochter Wis Bogers met 
de kleindochter. In nr 7 
woonde Net “Koek”, een 
oude weduwe die weinig of 
geen contact had met de 
buren of andere mensen. 

Daarover, in nr 8, woonden 
Peer en Marie Stroobants 
en hun dochter Maria, een 
blonde zeer aantrekkelijke 
meid. Peer was douanebe-
ambte en reed ook iedere 
dag naar het werk in Ant-
werpen.
In nr 9 woonde “Louw”, een 
stille weduwe die weinig 
contacten had. En daar-
over in nr 10 woonde Fien 
Vissers en haar man John, 
haar dochter Irma en haar 
zoon Frans. Zij hadden een 
viswinkel, maar dat was 
geen zeldzaamheid want 
in de Leopoldslei was er 
ook één die werd uitgebaat 
door mijn tante Emma.
Aan de overzijde in nr 11 
woonde een echtpaar met 
twee dochters. Dat ganse 
gezin is in de twintiger 
jaren, op een nacht gestikt 
door een gaslek.
Eigenlijk heeft deze Sint-
Mariabugse buurt nog altijd 
hetzelfde uitzicht als toen.
Van toen ik amper op mijn 
benen kon staan, was 
Frans Vissers mijn beste 
vriend. Het grootste plezier 
dat we toen hadden, was in 
de tuin achter de viswinkel 
met lege visbakken (kabel-
jauw, enz.) een gang en 
een huis te bouwen. In dat 
huisje hebben we samen 
gezellige uren doorge-
bracht en toen ik dan thuis-
kwam, kloeg mijn moeder 
steeds dat ik naar vis 
stonk. Wij hebben ook veel 
op het zand van de rijweg 
gespeeld. Ik zeg wel 
rijweg, maar de enige rij-
tuigen die er – buiten de 
etsen – voorbij kwamen, 
waren de karren van de 
melkboer Matthijsen en die 
van bakker Mariman. Een 
grote attractie kwam er 
voor ons, toen in de straat 
riolen werden gelegd. Ons 
grooste plezier kenden we 
als de arbeiders naar huis 
waren. Dan kropen we 
door de geplaatste riolen, 
op de duur de hele straat 
lang!

Ingezonden:
Een stukje geschiedenis

Schön ist die Welt
Muziektheater Brasschaat
26/9 te 20u
27/9 te 14.30u 
Auditorium
Cultureel Centrum Braa-
schaat
Reserveren: 03/651.75.95

Opendeurdagen
Atelier Cirkel
20-21/9 van 13 tot 18u
Miksebaan 272 Bras-
schaat
www.ateliercirkel.be
tel. 03/633.05.89

’t Kerkske, 
Kapelsestraat 182,  Kapel-
len
The Lord of the Rings
26/9 om 20.30u
inkom 3 €
12/10 om 11u
Aperitiefconcert
Nicole De Paepe/Marcel 
Andriess
Kaarten 4,5 € vv, 5,5 € 
add

Terug naar Oosterdonk
9/11 van 14 tot 22u
inkom 9 € (soep inbegre-
pen)
Mannen
Lizi Meynendonckx/
Roland Broux
23/11 om 11u
kaarten 4,5 € vv, 5,5 € 
add
Kerst-vertellingen
Lieve De meyer/Johan De 
Lombaert
14/12 om 11u
kaarten 4,5 € vv, 5,5 € 
add

’t Bruggeske
Hoevensebaan 12/2, 
Kapellen
Els De Schepper: Intiem
29/11 om 20u
inkom  7,5 € vv, 8,5 € add

Voetbal
KMVK
5/10 15u Mariaburg-Bras-
schaat
19/10 15u Mariaburg-

Oelegem
2/11 14.30u Mariaburg-
Zandvliet
16/11 14.30u Mariaburg-
Kaart
30/11 14.30u Mariaburg-
Horendonk
14/12 14.30u Mariaburg-
Wildert

FC Ekeren
21/9 15u Ekeren-Zandho-
ven
28/9 15u Ekeren-Sint-
Jozef
12/10 15u Ekeren-Goor-
eind
26/10 15u Ekeren-Turk 
Sport
9/11 14.30u Ekeren-Lin-
keroever
23/11 14.30u Ekeren-
Loenhout
7/12 14.30u Ekeren-Wijne-
gem
14/12 14.30u Ekeren-
Deurne

Nooit thuis

Wim D’hooge van het Documentatiecen-
trum Antwerpse Noorderpolders beant-
woordde graag de vraag van onze leze-
res in vorig nummer of de drielingzusters 
Van Ballaert misschien in Sint-Mariaburg 
woonden.
De drielingzusters Van Ballaert waren drie 
kinderen van Frans Constant Van Ballaert 
(°Ekeren 30/5/1874 +Ekeren 8/2/1952) 
en Maria Ludovica Huybrechts (°Bras-
schaat 20/10/1874 +Ekeren 16/10/1935). 
Het gezin woonde in de Bosstraat (Eke-
ren-Centrum). De drie zussen die op 17 
maart 1907 geboren waren, trouwden op 
17 mei 1930 in het gemeentehuis van 
Ekeren en daarna in de Sint-Lambertus-
kerk: Elisabeth (Liza) met Petrus Denis-
sen. Ze woonden later in de Kanneken-

slaan; Maria (Bertha) met Gustave Bin-
nemans, die bestuurslid was van Ger-
minal (1951-1971) en toneel speelde bij 
de Klaprozen; Josephina met Desiré Van 
Den Eynden. Ze woonden later in de Bos-
straat.
Meer hierover kan men lezen in het Jaar-
boek 2 (1984) van Heemkring Ekeren, 
waarin wijlen Staf De Meyer het artikel 
“De drielingzusters Van Ballaert huwden 
te Ekeren op 17 mei 1930” publiceerde 
(blz. 46-54).
Hartelijk dank, Wim. Wie het documen-
tatiecentrum aan de Veltwijcklaan 19 
wil bezoeken, kan contact opnemen via 
tel. 03/541.13.78 of via e-mail 
wim.dhooge@id.antwerpen.be

U VRAAGT, WIJ ANTWOORDEN

Viering van de tachtigste verjaardag van Maria Theresia Van Dijck, moeder 
van  voerman Bart Vissers op de hoek van Schriek-Schoolstraat. Rechts naast 

de jarige met kapje zit Bart Vissers. Zijn echtgenote Carolina Roelants is de 
tweede rechts op de achterste rij. De man met snor - tweede van links op de 

tweede rij - is Staf Swaenepoel, politiecommissaris van Antwerpen.

GEZOCHT:
Mondharmonicaspelers 
om samen te oefenen.
Contact via de redactie 
03/605.73.61


