
Een twintigtal personen dragen viermaal per jaar de 
Gazet van het Nieuw Kwartier rond in alle straten van 
Sint-Mariaburg en De Sterre. Soms zijn deze bussers 
wel eens met vakantie op het moment dat de gazetjes 
gedrukt zijn, of kunnen ze wegens gezondheidsredenen 
niet voor een snelle verspreiding zorgen. Daarom zoeken 
we nog vrijwilligers die bereid zijn een uurtje rond te 
wandelen en de gazetjes in de bussen van enkele straten 
te stoppen. Zo kunnen we een groep reserves aanleggen 
die ingeschakeld worden als de vaste bussers niet 
beschikbaar zijn. Kandidaten kunnen zich melden bij Lus 
Cuyvers, Floris Verbraekenlei 17, tel. 03/665 00 01, e-mail: 
lylus@skynet.be 

WWM-lid Minister
Monica De Coninck voerde als lid van de Mariaburgse Wijkwerking al in 1992 mee 
actie voor veiliger verkeer in de Schriek. Thans is ze de eerste Mariaburgse minister 
in de regering Di Rupo. Op bijgaande foto poseert ze voor ons buurthuis met haar 
opvolgster als Schepen van Sociale Zaken Leen Verbist.
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Iedereen beseft dat het Mariaburgs stratenplan totaal 
onaangepast is aan de hedendaagse mobiliteit. Tussen 1896 en 
1914 tekende architect-landmeter Floris Verbraeken dit destijds 
prachtig concept uit. Het was bedoeld voor de enkele heel 
rijken die zich per koets verplaatsten, voor enkelingen die zich 
de luxe van een vélo konden permitteren, voor voetgangers 
die ook gebruik konden maken van de trein op spoorlijn 
Antwerpen-Roosendaal en het lokale stoomtreintje, later van 
de boerentram 65. 

In de loop der jaren zijn zandwegen geasfalteerd en kasseien 
vervangen door een minder schokkend wegdek. Maar het 
historisch wegennet is nooit aangepast aan ‘koning auto’ die na 
WO II vanuit het land van onze bevrijders, de United States of 
America, de Europese maatschappij ingrijpend gewijzigd heeft. 
‘Ieder zijn vrijheid’ (= zijn auto) heeft ertoe geleid dat voor de 
deur van bepaalde gezinnen vier, vijf vehikels geparkeerd staan. 
En daar had Floris Verbraeken voor WO I nooit aan kunnen 
denken.

De vroede vaderen van het district Ekeren piekeren al langer 
over het probleem van ‘sluipwegen’ als de Schriek in de 
wijk Sint-Mariaburg. Studiebureau Tritel kreeg de opdracht 
om een circulatieplan op te maken en vanaf begin oktober 
werden de inwoners en bezoekers onaangenaam verrast door 
een toegenomen aantal verkeersborden, die het landschap 
nog verwarder maken, en door éénrichtingsverkeer dat 
sommigen de wanhoop nabij bracht. “Ik reed begin oktober 
op woensdagvoormiddag naar de markt van Ekeren, maar 
geraakte nog amper thuis in de Van de Weyngaertlei”, vertelt 
een brave Mariaburger die zowat heel het dorp rond bolde 
om zijn verse vis en dito groenten naar zijn frigo te brengen. 
Bovendien stimuleren sommige eenrichtingsstraten als de 

OPROEP

Studiebureau maakt doolhof van  
onaangepast stratenplan

Het Mariaburgs labyrint

Leopoldlei bepaalde chauffeurs om met een zware voet door 
deze mooie wandelstraat te racen alsof ze in Francochamps zijn! 
Sommige weggebruikers draaien gewoon de straat in waar een 
verbodsteken staat: “Ik heb het altijd zo gedaan, waarom zou 
ik het nu anders doen?” is hun argumentatie over het huidige 
Absurdistan.

Rondjes rijden 
Tussen de Kapelsesteenweg en het station van Sint-Mariaburg 
moeten aardig wat rondjes gereden worden. Het is geen 
evidentie om aan het viaduct van de Schriek te geraken of bij 
het warenhuis Delhaize.

Opmerkelijk zijn de twee bottelnecken. Enerzijds is de Frans 
Standaertlei vanaf de Alfons De Schutterstraat dubbele richting 
tot aan het station. Dat maakt het dubbel gevaarlijk vermits 
er een kleuter- en lagere school gevestigd is in het gedeelte 
tussen Leopoldlei en Nijverheidslei. Snelheid van 30 km wordt 
er nauwelijks gerespecteerd. De buurtbewoners vragen zich af 
hoe lang het gaat duren eer er een ongeval gebeurt.

Ook de Alfons de Schutterstraat mag in beide richtingen 
genomen worden. De voormalige Veldstraat is nog smaller dan 
de Frans Standaertlei. Men mag vanuit richting Schriek niet 
rechts afslaan naar de Kapelsesteenweg. Dus moet men links 
de Frans Standaertlei in en dan via de Leopoldlei terug naar de 
Schriek.

Op proef…
Uiteraard hebben de studaxen van Tritel die via een Googlekaart 
op hun tekentafel (of computerscherm) de Mariaburgse 
wijk van de nodige eenrichtingsstraten hebben voorzien 
en ook het parkeren beter willen geordend hebben, zeker 
theoretisch goede bedoelingen gehad. De praktijk is wel wat 

anders! Gelukkig heeft het districtsbestuur in “De Nieuwe 
Antwerpenaar” van 15 september duidelijk gestipuleerd dat 
het om een  proefopstelling gaat. Na zes maanden (april 2012 
dus) zal samen met de bewoners het project geëvalueerd 
worden. Inmiddels is ook een brief in alle bussen van de wijk 
gedropt waarin districtsschepen Koen Palinckx (ex CD&V, 
nu N-VA) als afgevaardigde van het college, beklemtoont dat 
het om een ‘proefopstelling’ gaat en dat iedereen mee zal 
kunnen evalueren. Iedereen is het er over eens dat het huidig 
ontwerp met wijzigingen in Frans Standaertlei, Schepersveldlei, 
Oudstrijderslei, Nijverheidslei, Leopoldlei, Gerarduslei en 
Maria-Theresialei een miskleun is, een flop van formaat die de 
verkeersproblemen alleen maar erger maakt. In dagbladhandel 
Schriek ligt een petitielijst waarop al meer dan 300 mensen 
tekenden om te protesteren tegen de huidige situatie. De 
Wijkwerking Mariaburg vzw wil via deze weg een oproep 
lanceren tot alle weggebruikers en bewoners van de buurt 
om positieve voorstellen te formuleren en zo bij te dragen 
tot een verbetering van de soms moeilijke mobiliteit in de 
wijk.  Iedereen kan zijn ideeën meedelen via info@mariaburg.
be zodat deze gebundeld kunnen overgemaakt worden door 
voorzitter Marc Elseviers aan het Districtsbestuur van Ekeren. 
Dat zal minder kosten dan een studiebureau en waarschijnlijk 
vanuit de praktijk veel efficiënter zijn.

Al denken we dat de enige échte oplossing erin bestaat de 
auto zo weinig mogelijk te gebruiken in de wijk zelf. ‘Met 
belgerinkel naar de winkel’ en ‘tienduizend stappen per dag 
voor een gezonder leven’ kunnen soelaas brengen, zoals tram 
3 van aan de Carrefour massaal veel mensen naar de stad 
voert, die hun auto laten staan op de parkings ter hoogte van 
de Fortsteenweg. Een positieve bijdrage tot oplossing van het 
mobiliteitsprobleem! (LVB/WL)

Waar is de tijd dat men ongestoord over de Kapelsesteenweg kon wandelen?



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

  Openingsuren:
 Ma. 05.45 - 1230u.
 Di. - Vr. 05.45 - 1230 en 
  13.30 - 18.00u
 Za 06.30 - 16.00u

  Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren

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

Alfonsina Janssens
(21/6/1933 – 6/10/2011)

In een bomvolle parochiekerk vond de aangrijpende uitvaart-
plechtigheid plaats van Alfonsina Janssens, echtgenote van 
Alfons Van Camp. Van de negen kinderen uit het landbouwers-
gezin Janssens, dat aan de Isabellalei woonde, was zij het zesde 
kind. Vader Janssens hield bijzonder veel van haar, zijn “werk-
paard” dat instond voor de melktoer. Maar in 1955 kreeg ze dan 
toch toestemming om te huwen met Fons Van Camp. Uit hun 
verbintenis kwamen vier kinderen voort, die naar het voorbeeld 
van hun ouders ook heel actief waren in het parochieleven.  
Voorganger Hugo Verhulst beklemtoonde hoe Alfonsine en 
Fons aan hun kinderen waarden meegaven, die hen in staat 
stelden in alle eenvoud een gemeenschap van goedheid, vrede 
en ge-rechtigheid te realiseren. Stilletjes is haar kaarsje uit-
gegaan, maar op de kaft van het mooie gebedenboekje stond 
als boodschap: “Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Her-
inner mij in stralende zon, hoe ik was toen ik nog alles kon.”

Ria Verdoodt
(5/5/1957 – 7/10/2011)

De echtgenote van Guido Geerts overleed in Coda-hospice te 
Wuustwezel na een lange slepende ziekte, slechts 54 jaar oud. Zij 
was een echt geboren Mariaburgse. De eerste 12 jaar van haar leven 
woonde zij met haar ouders in de Fabriekstraat, vlak bij de bossen 
van de ‘Kattekensberg’, die toen nog bijna volledig onbebouwd 
waren en waar zij uren in kon spelen. Daar is ook haar liefde voor 
bos en natuur ontstaan, waarin ze zo graag vertoefde. De laatste 10 
jaar woonde zij samen met haar echtgenoot in de Carolinalei. Toen 
het Dienstencentrum Antwerpia werd opgestart, zat zij niet veel 
later in de Centrumraad. Spijtig genoeg moest zij daar half 2009 
mee stoppen wegens haar ziekte. Ria was een trouwe, zorgzame en 
liefhebbende vrouw, en voor velen een zeer goede vriendin waarop 
men altijd konden rekenen voor steun of een troostend woord bij 
verdriet of een warme lach bij vreugde. Zij was door iedereen graag 
gezien, getuige de talrijke familieleden en vrienden die afscheid 
kwamen nemen tijdens de mooie en serene viering in de kerk van 
O.-L.-V. van Gedurige Bijstand op 13 oktober.

Jos Peeters
(7/8/1921 - 20/11/2011)

Jos Peeters werd geboren en groeide op in Brasschaat - Centrum.  
Hij voetbalde als jonge snaak nog voor Amicale, voorloper van de 
huidige voetbalclub Verbroedering Brasschaat. Na zijn jeugdjaren 
brak de tweede wereldoorlog uit, een tijd die op het leven van de 
toenmalige jonge kerel enorm veel impact heeft gehad. Jos sloot zich 
als oorlogsvrijwilliger aan bij het Belgische leger om tegen de Duitse 
overheersers te vechten. Hij nam van december 1944 tot september 
1945 deel aan de geallieerde veldtocht tegen de bezetter met het 
8-ste Bataljon Fuseliers van het Belgisch leger, een wapenfeit waar 
hij terecht steeds fier op is geweest en waarvoor hem militaire en 
burgerlijke eretekens werden uitgereikt. Dit vertaalde zich na de 
oorlog, in het werk dat hij belangloos voor de Oud-strijdersbond van 
Sint-Mariaburg verrichtte, waarvan hij ook tijdens zijn laatste jaren 
voorzitter was. 

Jos huwde eind 1945 met Limburgse Andrea Van Bakel en zij 
vestigden zich, eerst in de Schriek, later aan de Gerarduslei 24, in de 
schaduw van de kerktoren. Zijn zonen Marcel, huidig voorzitter van 
het Vogelopvangcentrum, en Roger, jarenlang eigenaar-uitbater van 
café Prins Albert, zijn ook welbekende Mariaburgers.

Na de oorlog was Jos een tijdje als beroepsmilitair gelegerd in 
Brustem maar wegens de dagelijkse verre verplaatsingen gaf hij 
dit op en ging aan de slag als glazenmaker bij Glashandel Nuyens 
in Hoogboom. Jos heeft tijdens zijn leven, buiten de inzet voor de 
Oud-strijdersbond, maar één grote passie gehad: hengelen. Eens 
gepensioneerd was dit zijn voornaamste bezigheid, een hobby 
waarin hij rust en tevredenheid vond. Sinds het overlijden van zijn 
echtgenote Andrea, een tiental jaren terug, woonde Jos alleen in 
zijn huisje aan de Gerarduslei. waar hij in oktober 2010 zwaar ten 
val kwam. Een gebroken heup met als gevolg een zware operatie en 
een lange revalidatie viel hem ten deel. Tot overmaat van ramp viel 
hij tijdens z’n revalidatie in het St.- Elisabethziekenhuis te Antwerpen 
nogmaals en brak daarbij zijn andere heup.

Zelfstandig wonen werd onmogelijk en Jos kwam uiteindelijk in het 
woon- en zorgcentrum De Mick te Maria-ter-Heide terecht. Daar 
overleed hij op 20 november, op 90-jarige leeftijd, zachtjes in zijn 
slaap. Zijn zonen en familieleden kozen voor een serene doch mooie 
afscheidsplechtigheid in het Uitvaartcentrum Geenen aan de De 
Beukelaerlaan te Ekeren.

Aansluitend werd de asurne bijgezet op het militair ereperk van de 
begraafplaats te Ekeren, Driehoekstraat. 

Josée Sebregts
(3/10/1919 – 9/10/2011)

Omringd door haar gezinsleden overleed de weduwe van Frans Van 
Turnhout in A.Z. Klina te Brasschaat. Een massa vrienden en kennis-
sen namen in de parochiekerk afscheid van haar tijdens een heel 
mooie plechtigheid, geleid door pastorale werkster Thérèse Greefs 
en muzikaal ondersteund door DSO Music o.l.v. Manu Roofthooft. 
Schoonzoon  Paul Van Look schetste het levensverhaal van Josée met 
behulp van een dagboek waarin ze zelf alle belangrijke gebeurtenis-
sen uit het gezinsleven optekende. Afkomstig van Kapellen belandde 
ze met haar echtgenoot aan de Sint-Antoniuslei waar ze drie kin-
deren kregen: Mieke, Rit en Jef.  Die zorgden voor acht kleinkinderen 
en drie achterkleinkinderen. Zij waren haar oogappels, en een bron 
van diep geluk. Zij droegen allen hun steentje bij tot deze mooie 
afscheidsviering. In haar slaapkamer hing de spreuk “Daar alleen 
kan liefde wonen, daar alleen is ’t leven zoet, waar men stil en onge-
dwongen, alles voor elkander doet”. Dat was ook het levensmotto 
van deze intelligente, sociaal bewogen en sterk empathische vrouw 
die zowel bij Okra als Ziekenzorg en in de buurt van de Jacobuslei 
niets dan vrienden kende. 

Blanche Janssens 
(11/9/1922 – 24/9/2011)

De weduwe van Louis Bakelants overleed op hoge leeftijd in 
RVT Christine te Ekeren. Ze werd door haar dierbare familieleden 
– twee kinderen, vijf kleinkinderen plus achterkleinkinderen, 
alsook haar schoonzus Mia Bakelants – vergezeld op haar 
uitvaartdienst in de parochiekerk van Sint-Mariaburg. 

In haar jeugd was ze een fameuze lange afstandszwemster in 
Schelde en Maas. Later werd ze lid van zwemclub Cala. Na het 
overlijden van haar echtgenoot bleef ze nog een hele tijd alleen 
wonen in de witte woning nabij de Kaartse Beek/voetbalplein. 
Vandaar was ze een trouwe bezoekster van Dienstencentrum 
Antverpia. Wegens hartproblemen kon ze niet meer alleen thuis 
wonen en vond ze een onderkomen in RVT Christine, waar ze 
nog een gelukkige tijd kende. Als vrouw met een aandachtig 
luisterend oor kreeg ze er veel bezoek van familie en vrienden. 

BM’s verlieten ons...

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken
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kalk- en zandtechnieken

Na de oorlog is hij landbouwkundig ingenieur geworden in 
Wageningen. In een tijd dat echte universitaire boeken allemaal  
in  ‘t Duits waren. Ik heb er nog een aantal teruggevonden bij het 
leegmaken van het huis. In 1952 is hij dan als fabrieksdirecteur 
voor Hendrix veevoeders naar België gekomen. Dat was ongeveer 
hetzelfde als naar Indonesië trekken; of een pater missionaris die 
naar de Congo trok. Het verre buitenland kortom. Hij heeft zich 
geïntegreerd, op zijn manier. Kent u veel Nederlanders die van Gezelle 
houden? Hij wel. Kent u veel Nederlanders die voor den Antwerp 
supporteren?  Hij wel. Kent u er die hun accent verruilen voor de 
tongval van St-Mariaburg?  Hij wel. Van zijn landbouwsector en dan 
vooral van de veevoersector had hij een aantal straffe verhalen, die 
zouden passen in een film zoals Rundskop. Maar de mensen zouden 
ze nu zelfs niet meer geloven.

Hij was al 32 toen hij bleef plakken aan een beeldschone sociaal 
assistente van het VEV. Ivonne de Hertog, 27 jaar en de jongste 
dochter uit  Ruisbroek, een barones waardig.

Het is een woelig huwelijk geworden; maar toch gezegend met 4 
kinderen. Na drie loebassen van zonen eindelijk een dochter. dat 
was een nog onverwacht geschenk. Het is opvallend hoe voor ons, 
de zonen, al onze herinneringen gekoppeld zijn aan zijn auto’s. Toen 
met zijn nsu had hij een gebroken been, tengevolge van een zware 
aanrijding door een proefwagen met vier testrijders van Opel erin. 
Toen we nog niet in de Antverpiastraat in dat hemelsblauwe huis 
woonden. Samen op de achterbank in de  blauwe dkw met een wit 
dak met die 4 ringen erop van wat later Audi werd. Voor mij was dat 
het logo van de Olympische Spelen. En dat had niemand anders in

heel het dorp. En toen met de Ford Taunus, en de Consul  en de veel 
te grote Zephyr en de goudkleurige Capri, die leek wel het eeuwige 
leven te hebben. Later nog een r5ke een Lada. Altijd dezelfde 
nummerplaat 2257x. Dan had hij eindelijk een dochter; dan leerde 
hij die toch wel voetballen zeker.

En altijd overal te laat komen!  En blijven plakken en niet kunnen 
afscheid nemen van zijn klanten en nog een verhaal en nog een 
anekdote.  En nooit een druppel alcohol, maar wel veel doemp van 
dikke sigaren.  Eén keer hebben we van zijn Hofnars klapsigaren 
gemaakt. Spannend dat dit was, voor de grote knal kwam; wel ‘t zal 
nu niet meer voorvallen.

Op zijn 50ste heeft hij nipt een Hong Kong griep overleefd en 
voorgoed de tabak gelaten.

Maar sindsdien had hij het niet meer op Chinese restaurants.

En altijd thuis willen zijn voor zijn beestjes. Bella de zwarte Cocker 
en Ulla de slanke boxer; witte pauwstaartjes en kanaries. En onze 
schildpad. Kippen en konijnen, hij bracht ze allemaal mee van de 
verschillende dierenbeurzen. Hij heeft ook nog bijen gehad; maar 
toen zijn volk voor de tweede keer ging vliegen, was ook dat voorbij.

Vroeg op pensioen gestuurd, kreeg hij tijd; te veel tijd . Tijd om met 
de parochie bezig te zijn, en veel vrijwilligerswerk zoals de Minder 
Mobielen Centrale en KBG. Ook tijd om alles te verzamelen. Naast 
zijn huis lagen de onderdelen om er nog één te bouwen , maar ‘t is 
er nooit van gekomen. Gelukkig maar,want zo handig was hij niet. 

Toen verzamelen niet meer ging, en zijn volkstuintje was opgegeven, 
vond hij eendenpluimen in hof  De Bist. Zoals hij later zei: ik kon er 
niks mee doen, maar  ik kon ze niet laten liggen. 

Rond zijn 70ste zag je dan ook bij deze erudiete mens de wolken 
in zijn geheugen en zijn gedrag verschijnen. Rekeningen betalen, 
waarom is dat nodig? Een lange broek? Ik zal mijn shorten wel 
verslijten. En heel St.-Mariaburg mocht meegenieten van zijn witte 
melkfles benen. Op zijn 75ste besloot hij gelukkig te stoppen met 
autorijden en terug naar de fiets, zoals in zijn jeugd.   Als je rijk bent, 
ben je exentriek, en mag het. Als je arm bent, ben je  marginaal en 
bemoeit de hulpverlening zich met je. Als je van middenklasse bent 
zoals hij, ben je een “specialleke” en wordt het aanvaard. René hoorde 
nu eenmaal bij dit dorp. Net zoals mevrouw Van Camp en mevrouw 
Van Turnhout er bij hoorden, die zaterdag zijn begraven.

En zo werd zijn wereld  kleiner en enger en de dagen korter en de 
nachten langer , want slapen was het liefste wat hij deed. De laatste 7 
jaren is hij goed opgevangen en verzorgd geworden in Prins Kavelhof 
en Vesalius in Braschaat. De laatste 2 jaar vertoefde hij meestal op zijn 
kamertje. Verlost van alle lasten van het leven begon hij zelfs terug te 
zingen. Die schone jonge verpleegsterkes inspireerden hem wel. In 
zijn dementie kon hij er toch nog gevatte opmerkingen over maken 
en op de loer liggen waar de bananen waren verstopt. En het Onze 
Vader in het Latijn werd zonder aarzelen opgezegd. 

Zijn vrouw, kinderen, schoondochters, heden en verleden waren 
wel allemaal verdampt in de mist van zijn geheugen.  2 zware 
vallen, 2 hersenbloedingen een gebroken heup, te hoge suiker. Hij 
is er allemaal nog  doorgesparteld.  Ik begon te denken dat niets 
die vooroorlogse eik neer kon halen. Helaas, vorige week is het 
onvermijdelijke dan toch gebeurd. Hij is in een slaap gegaan waar 
hij niet meer is uitgekomen. De eik van 88 heeft zijn laatste blad 
verloren. Van de vijf kinderen Bosch uit Weert leeft alleen nog zijn 
oudste zus Liza.  De soms woeste vlam is heel stillekens uitgedoofd. 
Hij was van een snit die al lang uit de mode was, maar hij heeft veel 
modes  overleefd. Hij had soms opinies waar een antiquair geld 
voor had gegeven, maar hij leefde ernaar. Hij heeft verkeerde keuzes 
gemaakt, maar hij aanvaarde de gevolgen ervan…

En voor één keer zal hij niet te laat komen op de afspraak.

Ignace Bosch

René Bosch
(27/4/1923 – 9/10/2011)

Mijn vader was nen “Hollander”! Nu hoor ik er al een paar denken, 
ah dat verklaart veel van zijn opvallend gedrag. Want René was ’n 
specialleke’ geene gewone kerel. Opgegroeid in Weert aan de Zuid 
-Willemsvaart in het Limburgse bronsgroen eikenhout. In een tijd 
dat je ‘s zondags 2 keer naar de mis ging en op feestdagen zelfs 
drie keer! Anders was je geen goed katholiek. Maar in de week 
werden er kikkers opgeblazen en meikevers aan een koordje in de 
klas losgelaten. Samen met zijn broers het college van Roermond 
op stelten zetten.  Ze hebben ooit een kleine nijdige leraar aan de 
kapstok gehangen. Hij heeft  een gelukkige jeugd gehad. Maar die 
tijd komt nooit meer terug, En toen kwam er die verschrikkelijke 
oorlog. Hij was een jongen van 17 toen de gruwel begon en 5 jaar 
later veel dierbaren verloren. Op het einde zat hij bij ‘t Nederlands 
verzet en heeft 7 keer de dood in de ogen gezien! Zo is hij ooit ‘s 
nachts met zijn fiets in ‘t kanaal gereden, want aan de andere kant 
van de dijk kwam een Duits voertuig aan en op zijn borst zat een 
hoop papieren voor onderduikers. Hij heeft drie weken in een cafe-
biljart verstopt gezeten en hij heeft zelfs een fussillade van alle 
mannen uit één dorp overleefd.
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Op zondag 23 oktober werd de viering van 100 jaar kerk in Sint-Mariaburg 
feestelijk afgesloten met een sfeervolle eucharistieviering. Voor de 
ontvangst van de genodigden zorgden leden van het P.T, de Kerkraad en 
de Wijkwerking, organisatoren van de voorbije feestelijkheden. De kerk 
op het Van de Weyngaertplein 1 liep tegen 10.30 uur helemaal vol.

Begeleid door een grote groep acolieten en door een schare 
concelebranten ging bisschop Monseigneur Johan Bonny voor in de 
pontificale hoogmis. Hij verwelkomde alle aanwezigen en sprak de wens 
uit dat de kerk elke week zo vol mocht zitten.

Hij werd bijgestaan door erepastoor Jan Blyweert, Pater Francis 
Dierckxsens, Pater Johan Van Meerbeeck, E.H. Flor Van Wesenbeeck, E.H. 
Hugo Verhulst, diaken Jef Kleyn, gebedsleider Luc Patroons en pastorale 
werkster Thérèse Van Bouwel-Greefs. Allen vonden het fijn om op de 
uitnodiging te kunnen ingaan om mee het jubileumjaar af te sluiten. 
Want allen hadden of hebben op één of andere wijze een binding met 
de parochie. Ook zusters Annonciaden van Berchem en zuster Maria 
Hendrickx van Vorselaar woonden de viering bij.

De eucharistieviering  werd muzikaal opgeluisterd door het Heilig 
Hartkoor van Ekeren-Donk o.l.v. Lieven Gonnissen. Dit hoog gewaardeerd 
koor bracht  de Mis in C van Anton Bruckner. Burgemeester van Brasschaat 
Dirk De Kort, samen met zijn dame, en Cultuurschepen van het district 
Ekeren Koen Palinckx, woonden de plechtigheid bij. Burgemeester 
Patrick Janssens van Antwerpen en Dirk Van Mechelen van Kapellen 
hadden zich laten verontschuldigen, maar wensten de organisatoren alle 
succes. 

Tijdens de homilie van de bisschop werden de ‘Gemeenschap’, die stilaan 
groeide van het Mariaplein tot aan het huidige Van de Weyngaertplein, 
het ‘Gebouw’, van het eerste kerkje op het Mariaplein tot het huidige 
gebouw op het Van De Weyngaertplein en het ‘Gezicht’, geestelijken 
en leken, die op één of andere wijze in de loop der jaren betrokken zijn 
geweest, in de kijker geplaatst. Hij dankte speciaal E.H. Jan Blyweert die 
33 jaar het stralende ‘Gezicht’ van deze ‘Gemeenschap’ was. De viering 
werd in samenzang – hoe kan het ook anders – afgesloten met het 
‘Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen’.

Daarna werd iedereen uitgenodigd op een receptie in Elcks Thuys 
waar officieel de feestelijkheden werden afgerond. Ook deze zaal was 
te klein. Zowel Jan Carpentier, voorzitter van de Kerkraad, als Philippe 
Vervoort, voorzitter van het P.T., benadrukte dat deze parochie zonder 
een herder toch kan blijven verder werken. Marc Elseviers verheugde 
zich, als voorzitter van de Wijkwerking, over de goede samenwerking 
om de voorbije maanden van die 100-jarige viering een onvergetelijk 
jubileumjaar te maken in Sint-Mariaburg. Vervolgens stelde hij het 
nieuwe boek ‘Een EEUW onder de TOREN’ voor. Dit boek is ontstaan 
uit de teksten die wekelijks in het parochieblad verschenen zijn en 
werden samengesteld door Ludo Van Bouwel en Walter Lauriks. Zij 
overhandigden aan bisschop Monseigneur Johan Bonny een exemplaar 
als blijvend aandenken aan deze ‘Gemeenschap’, aan dit ‘Gebouw’ en 
aan dit ‘Gezicht’.

Ideaal cadeau voor de feestdagen

Wie het boek nog wil aanschaffen, kan 25,00 euro overschrijven op 
rekening IBAN: BE58 9730 2658 2579 BIC: ARSPBE22 van Wijkwerking 
Mariaburg vzw met vermelding “Een eeuw onder de toren”. Wie het 
thuisgestuurd wil krijgen, telt er 5 euro verzendingskosten bij. Ook elke 
dinsdagmorgen (behalve tijdens de schoolvakanties) kan men terecht 
in het buurthuis ‘Nieuw Kwartier’ aan de Schriek 360 vanaf 10.00 uur 
tot 11.45 uur. Op het parochiesecretariaat, Frans Standaertlei 52, kan 
men eveneens elke dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur 
dit prachtig lees- en kijkboek kopen. In de verschillende krantenkiosken 
en in DC Antverpia is het boek ook aan te schaffen. 

‘Een EEUW onder de TOREN’ werd op deze zondag feestelijk afgesloten. 
Tijdens de receptie werden nog aardig wat anekdotes opgehaald. 
Voor velen werd het een prettig weerzien met dorpsgenoten die men 
decennialang niet meer ontmoet had. De rust keert nu weer in Sint-
Mariaburg. En het leven in en rond de kerk wordt verder gezet. Toch 
maken we nog een afspraak in september 2012, want dan krijgt deze 
feestviering een vervolg in samenwerking met parochie Rustoord-
Brasschaat, waar de kerk ook 100 jaar bestaat. Daar hoort u uiteraard 
tijdig nog meer van. (WL) 

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

Met vriendelijk groeten,

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

SFEERVOLLE AFSLUITING  
100 JAAR KERK

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

 
Agent voor:  

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

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

voor alles kan u bij ons terecht.

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K

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

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

Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken
Voetmassage

Meditatie in kleine groepjes

Bij vragen of twijfels: neem contact op

CHRISTINA HANSSENS
Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg

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

Ook de parochie Heilige Familie Rustoord viert het honderdjarig 
bestaan van hun kerk, door architect Verbraeken getekend en 
door aannemer Masson gebouwd in opdracht van Antoon Van den 
Weyngaert. 
Op zondag 13 november ging bisschop Bonny voor in een plechtige 
jubileumviering, waarna in het cafetaria van RVT Salvé een receptie 
volgde. Tijdens het weekend van 26-27 november vond in de 
turnzaal van Basisschool De Vlinder een prachtige tentoonstelling 
plaats over een eeuw parochieleven. Luc Gowie en Willy Cornelissens 
van Breesgata zorgden hiervoor. Zij hebben er ook een schitterend 
boek over samengesteld met uniek beeldmateriaal en veel 
historische wetenswaardigheden dat tegen 25 euro te koop is bij 
het Vrijetijdsonthaal, Bredabaan 407, Brasschaat. Warm aanbevolen. 
(LVB)

Onder den toren op Rustoord en de Kaart

Voorzitter Marc Elseviers en de auteurs Ludo Van Bouwel en Walter Lauriks samen met bisschop Johan Bonny in Elcks Thuys 
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CULTUUR

Op vrijdag 21 oktober kwamen enkele leden van Kunstkring Caerde 
naar de school aan het Van de Weyngaertplein, beladen met allerlei 
materialen. Om 13 uur was er een workshop gepland voor de 
leerlingen van de 5de en 6de klas.

Er waren zes verschillende activiteiten voorzien. Keramiek werd 
gegeven door Nancy Van de Parre, acryl op doek door Maria 
Peeters, aquarel door Ida Gysbrechts, pastel en houtskool door Leo 
Van Hullebusch, 3D door Wilfried Keustermans en boetseren door

Mon Van den Broeck. Lia Samson assisteerde. De werkgroepen 
telden telkens zes kinderen. 

Deze actie werd warm onthaald door leerlingen en leerkrachten. 
Het thema van de workshop leunde aan bij het jaarthema van de 
VBSM: “Zorgzaam voor elkaar”. Er is tijdens het tweede en derde  
trimester nog een workshop voor deze twee klassen. De werkjes 
van de leerlingen zullen tijdens het Zonnefeest, op het einde van 
het schooljaar, worden tentoongesteld. (MVDB)

Twee mensen die 25 jaar geleden de basis legden van kunstkring 
Caerde, zorgden nu voor een primeur in Kapellen. André De Nys, 
bekend ook van kunstkring Kappa, ging met een aantal lotgenoten, 
ex-kankerpatiënten, op zoek naar een teken van troost en hoop. 
Stilte bleek voor elk van hen een belangrijke steun te zijn tijdens de 
vele moeilijke momenten van hun genezingsproces. Hieruit groeide 
Sankova, een platform voor stiltebeleving, niet gebonden aan een 
specifieke levensbeschouwing. André De Nys vond gehoor bij het 

gemeentebestuur om een stilteplaats te creëren. Beeldhouwer 
Peter Kempenaers kreeg meteen opdracht daarvoor een passend 
beeld te maken. Het resultaat is een naakte vrouw die een vlinder 
uit haar handen laat wegvliegen. “Het beeld staat voor hoop, troost 
en kwetsbaarheid”, aldus Peke. Schepen van Toerisme Luc Janssens 
huldigde de plek, gelegen in een uniek kader – de rozentuin vlak 
bij de parktoegang tegenover de Stint-Jacobuskerk – in en prees dit 
prachtige initiatief, de eerste officiële stilteplek in Vlaanderen. (LVB) 

Kado kado
Cultuurstation Tracé, Veltwijcklaan 222, Ekeren, pakte van 21 
oktober tot 2 november uit met een origineel initiatief: Kado 
kado. Het was een tijdelijke winkel van zeven kunstenaars in 
Tracé: porselein en steengoed van Hilde Duchesne; keramiek 
van Jeannine Année; zilver en glas van Lief Van Rosendaal; 
zilver, porselein en glas van Annemiek Hamelink: dot painting 
van Karin Peeters; natuurlijk vlechtwerk van Min Spillemaekers; 
tekeningen en schilderijen van voormalig WWM-secretaris 
Ivan Janssens. Wie het wou, kon er betaalbare, waardevolle 
geschenken kopen tegen de feestdagen.(LVB)

Gemeenteraadslid en voormalig cultuurschepen Jo Casaer opende met een 
gesmaakte speech de vernissage van de tentoonstelling die Kunstkring Caerde 
in het CC Antverpia hield. Op 19 en 20 november kwamen velen genieten van de 
creaties die Arlette Bories, Hugo De Bie, Nancy Van de Parre, Mon Van den Broeck en 
Leo Van Hullebusch exposeerden.

Arlette Bories volgt aan de Academie Noord een laatste jaar keramiek, na 
opleidingen olieverf, aquarel en vormstudie. Zij is actief lid van het Aquarelinstituut 
van België te Mol, ook van het Deurnes Palet en uiteraard van kunstkring Caerde, 
een bezige bij. 

Bij het binnenkomen viel haar ruimtelijk werk op, driehoekig en gebogen, in 
varianten van wit beschilderde keramiek. In haar aquarellen herneemt zij ruimtelijk 
werk en schildert het op doek, tweedimensionaal. 

De hobby fotografie van Hugo De Bie is beïnvloed door zijn opleiding en beroepsleven 
in de chemie. Een cursus in Leuven tijdens zijn studentenjaren was de start samen 
met microscopiefotografie. Hij evolueerde in de loop der jaren van de vele uren 
in de donkere kamer naar de nieuwe wereld van de PC, zoals hij het zelf zegt: van 
de ‘alchemie’ naar  het ‘aldigitale’. Die overgang vroeg vele ‘vingeroefeningen’ en 
‘vinger’ is in het latijn ‘digitus’, in deze Angelsaksische tijden teruggebracht tot digit 
(cijfer). Met gevoel voor grafiek en coloriet isoleert Hugo motieven en bewerkt ze 
tot een bekoorlijk eindproduct. Vandaag koos hij voor het thema ‘het lied van de 
zee’: water, strand, lucht, licht, te herkennen in de vier elementen, verrijkt met de 
kracht van wind, zeg maar van storm. De presentatie is perfect. Hij kreeg en nam 
de gelegenheid te baat voor individuele tentoonstellingen en exposeerde ook in 
groep in verschillende Antwerpse gemeenten, in Duitsland en dit jaar nog in de 
Woudkapel in het Nederlandse Bilthoven bij Utrecht. 

Mon Van den Broeck is van kindsbeen af een knutselaar, op zijn 35 is hij zomaar 
ongeschoold  beginnen naaien en kleren maken. Deze “selfmade man” vond  later 
een nieuwe uitdaging in mozaïek  en als 50plusser begon hij te beeldhouwen.  In 
verschillende formaten is zijn beeldhouwwerk te bewonderen. Het is een grondiger
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Kunstkring 
met educatief project in Vrije 

Basisschool Sint-Mariaburg 

toekijken meer dan waard: de globale impressie is uiteraard het belangrijkste, 
maar ook de techniek van het samenbrengen van de verschillende onderdelen, het 
polieren tot een uiterst gave vorm en lijn, zelfs het durven portretteren in hout…

 Zijn mozaïekschilderijen in de zaal De Baeck brengen zeenimfen die jaloers worden 
bij het zien van zoveel (vrouwelijk) schoon in deze composities. Binnenkort worden 
zijn beelden weer bovengehaald voor de Ekerse kerststal… maar ook in Roemenië 
koestert men zijn beeldhouwwerk.

Nancy Van de Parre is erg vertrouwd met Academie Noord waar zij al een zestal jaren 
keramiek volgt. Het reizen naar het Canarische eiland Lanzarote is als een drug, de 
zuiderse mentaliteit ligt haar prima. Hierbij  spelen strand (zeg maar zand), fauna 
en flora van dit vulkanisch eiland een belangrijke rol. Keramiek in vele schakeringen 
is haar taal, keramiek wordt de drager van haar verhaal. Ze smokkelt herinneringen 
mee van haar vele reizen en soms ook kleine hoeveelheden zand die zij verwerkt 
in haar porselein. De lavastenen hier zijn wel gebakken uit inlandse klei maar de 
creaties geven die zuiderse sfeer weer, haar fantasie vertelt van een zwammenrijk 
en een onderwaterwereld. In beide zalen hier zie je hoe Nancy speelt met zwart en 
wit, zo typisch voor Lanzarote met zijn witte huisjes en die zwarte lava.

Leo Van Hullebusch is voor de kunstkring Caerde een vaste waarde, met zijn werk 
uiteraard maar ook met zijn inzet voor de kring. Deze Ekerenaar schildert! Hij werkt 
met water- en met olieverf; nu exposeert hij vooral pastel, zijn sterke troef: van zijn 
kleinkinderen, de landschappen, geïnspireerd zowel op de Oude Landen als op de 
heuvels van Libramont. De lichtspeling geeft het realistisch beeld een poëtisch 
karakter. Hij werd geselecteerd voor de  Rubensprijs en bekroond met de prijs van 
de Stad Antwerpen, ook met de prijs voor Schilderkunst ’t Getij van Borgerhout. 
Naast eervolle vermeldingen werd hij gelauwerd op het Salon International de 
l’Art te Libramont, twee maal de derde prijs en eenmaal de eerste prijs. Om het 
taalevenwicht te herstellen, hij ontving tot drie maal toe de prijs van het publiek, 
ingericht door het Davidsfonds. (LVB)

Mooie tentoonstelling van Caerde

Stilteplek in Kapelse rozentuin met André De Nys en Peter Kempenaers



21 december 2011
om 19:30 uur 
in de kerk van MariaburgCONCERT

Kerst INKOM
€ 5,00

o.l.v. Ludo Van Bouwel

Kaarten en reservatie op het secretariaat VBSM
Frans Standaertlei 54, 2180 Ekeren - Tel: 03 605 71 52

Met medewerking van musici van deFilharmonie 
Freddy Arteel KLARINET, Gaston Dekens VIOOL en Jan Willekens CELLO
Organist Bert Hermans
 

Krista Vinckx SOPRAAN - Marleen De Decker CELLO

gratis voor
lln VBSM

Leerlingen VBSM

kwaliteit voor ZORG
          ZORG voor kwaliteit
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MUZIEK

Natuurvoedingswinkel

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT

tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92

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

Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be

De Groene wijzer

Van Il Fondamento naar 
Kerstconcert
De unieke akoestiek van het honderdjarig kerkgebouw 
inspireerde de Cultuurdienst van het district Ekeren tot 
het organiseren van een concert door Il Fondamento 
o.l.v. Paul Dombrecht. Hoewel 20.30 uur op zondagavond 
27 november niet het ideale moment was om een 
massa melomanen naar het Van de Weyngaertplein te 
lokken (en niet naar de Frans Standaertlei 52 zoals in de 
publicaties stond) en de voorafgaande bekendmaking 
van het Barokconcert ondermaats – om niet te zeggen 
‘onbestaande’ was – geraakte de kerk toch halfvol 
muziekliefhebbers die konden genieten van Bachs 
Brandenburger concerto nr 1 in FA groot, Vivaldi’s concerto 
voor twee violen en orkest in a klein, Marcello’s concerto 
voor hobo en orkest in RE klein en Bachs Brandenburger 
concerto nr 2 in FA groot. Als solisten traden op: Dirk 
Vandaele en Marianne Herssens (viool), Paul Dombrecht 
(hobo), Patrick Beuckels (blokfluit) en Pascal Geay (trompet). 
Vooral de aanwezigheid van de lokale musicus David Van 
Bouwel aan het klavecimbel verhoogde uiteraard de 
aantrekkelijkheid van dit bijzonder hoogstaand concert 
van internationaal niveau. De afwezigen weten niet wat ze 
gemist hebben!

Meteen volgde op zaterdag 17 december, in het Mariaburgs 
kerkgebouw een kerstconcert door het Heilig Hartkoor 
o.l.v. Lieven Gonissen. Al sedert 2002 een klassieker, een 
niet te missen muzikaal hoogfeest. (LVB)

Aperitiefconcert Henri Coene
Het aperitiefconcert in het kader van de herdenking 
Henri Coene was ontroerend mooi.  Accordeonvirtuoos 
Ivan Smeulders, ook lesgever aan de Brasschaatse 
Muziekacademie, speelde in het Antverpiagebouw met 
zijn leerlingen de prachtige accordeoncomposities van 
wijlen Henri Coene.

Heerlijk om naar te luisteren...

Ivan Smeulders speelt al vanaf zijn 4 jaar accordeon 
en treedt op met Kapitein Winokio, Bart Peeters, het 
kamerorkest Enkabara en zijn groep Alma Flamenco.

Deze schitterende muzikale ode aan de briljante 
Brasschaatse accordeonvirtuoos Henri Coene werd 
stijlvol gepresenteerd door nog een oud-Mariaburger Rik 
Joossens.

De apotheose was een prachtig duo optreden van Gilbert 
Verstraelen en Ivan Smeulders... echte klasbakken!

Ook de fototentoonstelling in zaal Antoon Van den 
Weyngaert was prachtig opgebouwd door de Brasschaatse 
cultuurdienst en trok heel veel geïnteresseerde bezoekers 
aan. Uniek fotomateriaal evoceerde het leven van deze 
wereldvermaarde Mariaburgse kunstenaar, zoon van 
‘garde’ Coene. (LC)

De sympathieke inwoner van de Schapendreef in De Sterre, Seenu 
Singh (26) woont al van zijn tiende jaar in onze buurt en studeerde na 
schooljaren in de International School van Ekeren ook aan het Sint-
Michielscollege, waar hij het Nederlands echt onder de knie kreeg. Na 
zijn humaniora twijfelde hij tussen verdere studie ingenieur, medicus 
of conservatorium. Hij koos voor de muziek en is nu een vermaard 
pianist, vooral gespecialiseerd in de werken van de grote romantici 
Chopin en Liszt. 

In 2010 speelde hij in India en Maleisië ‘Chopin recitals’. Eén van 
die concerten werd live opgenomen en als cd uitgegeven. De cd is 
te verkrijgen bij de Cultuurdienst van Kapellen, Dorpsstraat 45. In  
’t Kerkske speelde Seenu op zaterdag 26 en zondag 27 november voor 
een uitverkocht auditorium een ‘Liszt Recital’. (LVB) 

Harpiste Katleen De Vylder
publiceerde  
ontroerend boek 
Katleen De Vylder die destijds in de Van de Weyngaertlei 
woonde en nadien in de Wielewaallaan in De Sterre 
alvorens naar De Haan ter verhuizen om de vervuilde lucht 
in onze contreien te ontvluchten, mailde: “Na de CD’s ‘Op 
Harpen en Snaren’, ‘Met Harp en Ziel’, ‘Die Goede Oude 
Kerst’, ‘Over Levenskunst met Fingerspitzengefühl’ en het 
boek ‘Van Vlaamsche Verzekens, Sagen en Sterreliedekens’ 
stel ik graag mijn nieuwe boek ‘Over Groot Moeders’ 
Leven’ voor. Het is niet enkel een verhaal van vier moeders, 
maar ook van vier fijnbesnaarde vrouwen die soms enkel 
met stilte het moederschap verwoorden.

Een compositie waarin er even geproefd wordt van het 
leven van de verschillende generaties moeders op rij met 
de rust of de onrust die zij een plaats trachten te geven 
in het dagdagelijkse leven. Is er tussen de moeders die 
leefden of soms ook wel ‘overleefden’ tussen 1850 en 
2011 een echt wezenlijk verschil, of zorgen de genen 
ervoor dat er eigenlijk niet zoveel verandert ondanks de 
lange levenswandel die zij al achter de rug hebben? Een 
zoektocht langs de draaiende wieken van een molen, een 
vlucht tijdens de oorlog door de eerlijke ogen van een kind, 
een concerto door de soms strak gespannen harpsnaren. 
Een terugblik met bedenkingen, overdenkingen, 
herkenning, een glimlach, wat melancholie, een 
ontdekking, bewondering, verwondering, steeds fijn 
gekruid met heel veel liefde. Een bloemlezing in onze 
moedertaal door moeders, voor moeders en eenieder die 
het onvermoeibare, moedige moederschap in zijn hart 
draagt.”

“Over Groot Moeders’ Leven” (garengenaaid met soepele 
kaft, 368 blz.) uitgebracht in eigen beheer (D/2011/Katleen 
De Vylder, uitgever ISBN 978 908 1453 417)  is een bijzonder 
boeiend, sfeervol, ontroerend en diepzinnig boek, een 
absolute aanrader als geschenk voor de feestdagen. Het 
kost 19,95 euro plus 3 euro verzendingskosten en kan 
besteld worden bij Katleen De Vylder, Kievitenlaan 9, 8420 
De Haan, tel. 059/23 70 59, e-mail: info@katleendevylder.
be (LVB)

Kerstconcert VBSM
Basisschool St.-Mariaburg organiseert op woensdagavond 21 december een kerstconcert 
in de kerk aan het Van de Weyngaertplein.  Koor: leerlingen VBSM onder leiding van ex-
leraar Ludo Van Bouwel met als solsite Krista Vinckx (sopraan); muzikanten: Bert Hermans 
(orgel), Jan Willekens (cello), Gaston Dekens (viool), Freddy Arteel (klarinet) en Marleen De 
Decker (cello). Deuren open vanaf 19.15 u.

Kaarten: in voorverkoop verkrijgbaar op het secretariaat van VBSM, of  bestellen via 
directie@vbsm.be
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Eerste CD van Seenu Singh
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DORPSLEVEN

Overrompelende opkomst voor de 25e Mariaburgse Feesten

Dank zij Van Landeghem op zondag verse pistolets

Nieuwe zaak: tKadooke

Uitvaartverzorging Geenen
Onder de kerktoren zorgden de zilveren Mariaburgse Feesten eind september voor drie hoogdagen. Vrijdagavond 
presenteerde Kurt Speltinckx de Mariaburgse quiz in Elcks Thuys en dat werd eens te meer een grandioos 
succesnummer. Thema van de quiz was ‘25 jaar Mariaburgse Feesten’, en dus waren er regelmatig vragen over 25 
jaar geleden. Er was een ex aequo voor de eerste plaats, ploeg Niagara werd winnaar omdat het “reglement” zegt dat 
in dat geval degene met de meeste punten in de eerste ronde wint. Zaterdag volgde ’s avonds Mariaburg Live, waar 
500 enthousiaste deelnemers zongen en dansten ten voordele van Jesse, een schattig jongetje van 20 maanden 
met een zeldzame vorm van hersenverlamming. Zondag kwamen van in de vroege uurtjes de rommelmarktkramers 
opdagen om hun ruimte in te nemen rond het plein. Een massa kooplustigen gingen die dag op schattenjacht en 
er werd een recordomzet genoteerd. Ook de kinderbeurs op de speelplaats van de VBSM kende een groot succes. 

Tegen de middag begon dan het muziekfestival voor de kerk. Het prachtige zomerweer lokte meer volk dan ooit. 
Van heinde en verre kwamen actuele en voormalige Mariaburgers naar hun centrale plein. Hectoliters drank werden 
door de scouts getapt. De wafels van Nelleke waren tegen 17 uur ook uitverkocht, al beklaagden nogal wat mensen 
zich erover dat ze de stand van de Wijkwerking in de voormalige bibliotheek niet gevonden hadden. Volgend jaar 
zal dat zeker beter aangegeven staan zodat niemand zijn lekkere wafel moet missen. Het muziekprogramma startte 
traditioneel met een optreden van de Koninklijke Harmonie Antverpia, waarna de Blue B’s & S voor animo zorgden. 
De Luna’s creëerden een gezellige sfeer. Daarna trok Voice Male geweldig veel muziekliefhebbers naar het kerkplein. 
Hun optreden werd enorm gesmaakt. PopVisit rondde het feest af, waarna het team medewerkers aan de afbraak 
en opruiming kon beginnen. Keidood vielen ze die avond in bed met het heerlijk gevoel weer hoogdagen voor Sint-
Mariaburg te hebben gecreëerd. (LVB)

Vogelopvangcentrum definitief naar de Sterhoeve in Kapellen
Volgende zomer verhuist het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren definitief van de Floris Verbraekenlei naar de 
Sterhoeve aan de Holleweg in Kapellen. VZW Rotonde heeft momenteel al een aantal kooien in aanbouw. Marcel en 
Simonne Peeters zijn zeker dat hun prachtig levenswerk zo zal bestendigd worden.

De bewoners van de Sterhoeve, personen met een beperkte handicap, worden ingezet bij het onderhoud van het 
natuurgebied aan de Kaartse Beek, een project dat door de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen, de 
gemeentebesturen van Brasschaat en Kapellen, en het Agentschap voor Natuur & Bos onder de naam ‘meander’ werd 
voorgesteld aan de pers. (LVB)

Onder een massale publieke belangstelling werd de nieuw gebouwde bakkerij op de hoek van 
Weerstandersstraat en Kapelstraat geopend. Bakker Van Landeghem bakt er terug zelf vers brood, 
pistolets, koffiekoeken en andere lekkernijen. Bovendien kan men er ook ’s zondags terecht voor verse 
pistolets, iets wat de Mariaburgers sedert het sluiten van bakkerij Van Wesenbeeck vreselijk misten. 
(LVp)

Naast slager Maes-Elegeert is aan de Kapelsesteenweg 416 sedert dinsdag 25 oktober een zaak van 
kastdeuren vervangen door een nieuwe KMO, met de naam tKadooke. Op meer dan 150m² showroom 
met kinderspeelhoek kan men terecht voor balloncreaties en -decoraties, geschenkartikelen, 
speelgoed, snoepgoed,  snoeptaarten, ontbijtmanden, doop- en bruidsuiker, borduurwerk, 
bedrukkingen, kindergrime, body- en bellypainting…

Van dinsdag tot zaterdag wordt men er tussen 9 en 18 uur vriendelijk geholpen. De eerste zondag van 
de maand en op feestdagen houden de uitbaters open van 13 tot 17 uur.

Veel succes! (LVB)

Recent is de gevel van Geenen aan de Kapelsesteenweg 563 opgesmukt met een paarse banier. 
Uitvaart Geenen blijft in Sint-Mariaburg op menselijke en tactvolle manier, en met meer dan 68 
jaar ervaring, zorgen voor een totale dienstverlening bij overlijden. Ludo Geenen vormt samen met 
Joeri De Waele uit de Steenstraat 90 in Ekeren een tandem om in het uitvaartcentrum (ingang De 
Beukelaerlaan 66) een optimale dienstverlening te kunnen bieden: groetruimte, aula en plaats voor 
koffietafel. 24 uur op 24 en zeven dagen per week kan men terecht bij Ludo Geenen, tel. 03/664 27 04. 
Ook op website www.funeralco.be vindt men alle informatie. (LVB)

Beenhouwerij - Charcuterie

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

MAES - ELEGEERTGeenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04
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Bakker Van Landeghem gaf uitleg aan een geboeid publiek
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SPORT
Velo Classic bracht 5800 euro op voor MS-zelfhulpgroep Brasschaat

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

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

Heel veel volk in de kantine van KVKM op donderdagavond 10 november voor 
de uitreiking van de cheques, die toonden hoeveel de Velo Classic 2011 had 
opgebracht voor de Brasschaatse Multiple Sclerose-zelfhulpgroep. Jean Redant, 
voorzitter van de lokale voetbalvereniging, verwelkomde de aanwezigen en was 
fier te mogen zeggen dat ook bestuur en trainers zelf hadden meegefietst en dat 
in de toekomst met veel plezier nog zullen doen. Ondervoorzitter Eduard Bedeer 
sprak zijn waardering uit voor wat zijn broer Frans al zoveel jaren doet om begin 
augustus een sportief en liefdadig weekend aan de Mariaburgse bevolking te 
presenteren, maar hij achtte de tijd rijp om het toch wat rustiger aan te doen. “Te 
is nooit goed, heb ik altijd geleerd”, replikeerde Frans, “en ik heb al die lofwoorden 
niet nodig, maar ik ben TEVREDEN over de geweldige medewerking van zovelen 
om dit initiatief te laten lukken. Ik hoop het nog vele jaren te mogen meemaken”. 
Dan kwamen de aanwezige Brasschaatse politici aan het woord. Schepen
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Berre Van Deuren verontschuldigde zich omdat hij collega Jef Konings op 
zijn teen had getrapt, waardoor die nu in een rolstoel op de bijeenkomst 
present was. Hij maakte tevens bekend dat perslui een speciale prijs hadden 
bedacht voor schepen Konings: “één uur gratis op de ijspiste in het park”.
Jef Konings was dan wel met een gescheurde achillespees geïmmobiliseerd, 
zijn tong bleef gelukkig onbeschadigd en hij hield dus weer een gesmaakte 
speech. “Nu kan ik me écht inleven wat het betekent als MS-patiënt in een 
rolstoel te zitten”, bekende hij. “Ik hoop toch tijdig gerevalideerd te geraken 
om volgende zomer weer te kunnen meefietsen met de Velo Classic.”
Medeorganisator Georges Demont riep dan de overhandigers van de cheques naar 
voren: 4.300 euro stond op de cheque van de Velo Classic, 1500 op de cheque van 
de KMVK. Met een totaalsom van 5800 euro een prachtig resultaat, waarvoor een 
stralende voorzitster mevrouw Monique De Mulder een warm dankwoord uitsprak. (LVB)

Reeds 20ste “All-round” 
quiz van  
Dans- en Turnkring  
Antverpia

Eén van de oudste Mariaburgse sportverenigingen, Turnkring 
Antverpia, is sedert september van  naam veranderd in ‘Dans- 
en Turnkring Antverpia Mariaburg’. “Het logo is vernieuwd 
omdat we het oude wat gedateerd vonden. Ook vond een 
aantal lesgevers dat de dansactiviteiten (7 of 9 uren van de 
17) mee in de benaming mochten, en in het nieuwe logo. 
Inderdaad, alleen al voor jazzdans en klassiek ballet hebben 
we 79 betalende leden, en als je de 2 BBB-groepen (aerobics, 
zeg maar) bij de dans telt, kom je wel aan 172 dansers”, aldus 
penningmeester Teo Quistwater. 
In de turnzaal aan de Schriek achter de lokalen van de 
Muziekacademie komen wekelijks een 270 kinderen en 
volwassenen hun fysiek op peil houden. Daarbij kan het 
bestuur o.l.v. voorzitter Kristin Van In  rekenen op negen 
lesgevers die in totaal 17 uren dans- of turnactiviteiten per 
week verzorgen.
Maar ook extra-sportieve activiteiten staan op het 
programma. 
Zo wordt op zaterdag 28 januari reeds voor de twintigste maal 
een “All-round” quiz georganiseerd. Deze vindt om 20 uur 
plaats in zaal Zilverheem aan de Antwerpsesteenweg 212 in 
Zilverenhoek. De ploegen bestaan uit maximum 6 personen 
en de deelnameprijs bedraagt 18 euro per ploeg. Vermits het 
aantal ploegen beperkt is omwille van de beschikbare ruimte, 
is dringend inschrijven aan te bevelen. Inschrijven kan door 
18 euro over te schrijven op rekening 733-1620220-59  en per 
e-mail aan teo.quistwater@telenet.be. Alle inlichtingen bij 
Tom De Rydt, Isabellalei 3, 2180 Ekeren, tel. 03/665 07 40 of 
0499/715966. (MM)

BBC MAKEBA’ S
12e quiz !!

vrijdag 3 februari 2012

Waar:  refter school GIBO, Annadreef 7
 Brasschaat – Mariaburg.

Deuren:  19 u 45, aanvang : 20 u.

Ploegen:  max. 6 personen/ploeg.

Inschr.:  € 18 per ploeg: - cash of
 - overschrijving op reknr:  
 409-4063929-61 (met
 vermelding contactpersoon + 
 telnr. + PLOEGNAAM !).

Inlicht.: Danny De Proft
 Floris Verbraekenlei 12,  
 2930 Brasschaat.
 Gsm: 0477/86. 12. 27
 E-mail: danny.deproft@skynet.be
 (quiz voor gelegenheidsploegen)

Uw inschrijving is pas definitief wanneer het 
inschrijvingsgeld betaald is (storting of cash).
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ALLERLEI
DE KRONIEK VAN BARBARA

Prettige feestdagen

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

Ma 9h30 - 12h30  - 13h30-16h30 
Di 9h30- 12h30 - 13h30 -18h30 
Woe 9h30-12h30 - 13h30-16h30 
Do 9h30-12h30 - 13h30-18h30 
Vrij 9h30-12h30 - 13h30 -15h30 
Zaterdag gesloten, maar kantoor 
in Kapellen en Brasschaat Centrum 
geopend van 9h30 - 11h30 
En alle dagen op afspraak ‘s avonds 

De bekende schrijfster Marita de Sterck werkt aan een historische 
roman over het dagelijks leven in de jaren ’30, ’40 en ’50 in 
de wijk Mariaburg, waar ze woont. Eerder publiceerde ze ‘De 
hondeneters’ over het leven in een dorp bij de Rupel, de streek 
van haar voorouders. In die roman ook  verhalen… van de oudere 
streekbewoners. Voor jonge lezers van nu komt op die manier de 
wereld van hun voorouders tot leven. Voor haar nieuwe boek doet 
ze wekelijks opzoekwerk in het Heemkundig Documentatiecentrum 
van de Wijkwerking Mariaburg. Opnieuw zijn herinneringen van 
streekbewoners een bron. Alle Mariaburgers met verhalen zijn van 
harte welkom op de babbelnamiddag op donderdag 19 januari 
2012 van 14.00 tot 16.00 uur in het DC Antverpia. Oude beelden 
uit het Heemkundig Documentatiecentrum worden geprojecteerd. 
Wie wil, kan daarbij vertellen over vrije tijd, werk, een lief zoeken 
en vinden, bijzondere figuren, de kermis, de familiefeesten, 
de volksspelen, de cinema, de Kattekens- en Hondjesberg, het 
zwemdok, de crèmeries en natuurlijk ook over de talloze cafés die 
Mariaburg beroemd (soms berucht) maakten, zoals de Londres .
Bijzondere foto’s meebrengen mag zeker! Meer informatie bij: Nora 
Augustyns, Nora.augustijns@ocmwbrasschaat.be
Meer informatie over de schrijfster: users.telenet.be/marita.de. 
sterck (WL)

Lezersbrief
Ik was diep geschokt toen ik het verhaal las van een 
lezer die de oude molen woordelijk totaal afbreekt! 
Ik ben juist trots op onze molen! Ik kan hem nog 
net zien van op de verdieping van mijn huis in de 
Vrijwilligerslei en helemaal boven via het dakraam 
heb ik er een prachtig zicht op. Menig maal heb ik 
daar al gestaan bij zonsondergang om te zien hoe dit 
historisch bouwwerk aan de horizon staat. 
En ja, dan bouwen ze er vlak naast zo’n recht lelijk 
modern, gebouw dat is waar. De ‘glazen visbak’ 
ontsiert de molen ook al heel lang! Maar moet 
ONZE MOLEN het daarom bekopen en afgeschilderd 
worden als ‘oude rottende hoop stenen? Dit vind ik 
zeer triest. Elke bewoner van Mariaburg zou juist fier 
moeten zijn op dit historisch monument!!! En ik ben 
altijd te vinden voor meer groen. Maar als de ‘visbak’ 
plaats zou ruimen kan er altijd een mooi groen stuk 
rondom de molen aangelegd worden. Laat onze 
kinderen kennis maken met onze molen door bv 
mooie foto’s van de molen en misschien andere 
historische foto’s van Mariaburg vroeger op de romp 
te hangen… een soort van buitenmuseum dus! Zo 
blijft dit monument tenminste de glorie van ons 
dorp! Vriendelijke groeten van een fiere Mariaburger,
Karolien Slaets

Babbelnamiddag Antverpia
JONG IN DE JAREN STILLEKENS?

De lustrumweek - 27 juni tot 1 juli - werd ‘DE 2011 WEEK’ voor het DC Antverpia, 
met tijdens de opendeurdagen o.a. tentoonstellingen van cursisten. Een terugblik 
naar de voorbije vijf jaar geeft als evaluatie  “Het DC scoort goed!” 

Waren de ‘vormende activiteiten’ zoals cursussen PC, workshops bloemschikken, 
aquarel tekenen in 2007 goed voor 118 momenten dan waren er in 2010 reeds 
386. De ‘recreatieve momenten’ als gymnastiek, mandala tekenen, fietsen, enz.  
begonnen in 2007 met 180 momenten; in 2010 waren dat er 202. In september 
2006, kort na de opening in de zomer, werd gestart met het aanbieden van warme 
maaltijden. Oktober 2007 kende een uitschieter met 1044. Gemiddeld werden  
26 eters per dag verwelkomd. Hoogtepunten van het voorbije lustrum waren 
zeker de wandelingen met Lus Cuyvers en Ludo Van Bouwel (2007); de start van 
dansnamiddagen met Louis Koolen (2008);  contactmomenten met wijkagent 
(start 2008); Nieuwjaarsbrunch en familiezoektocht in de zomermaanden (start 
2009); Paasbrunch en oprichten boodschappendienst voor dringende gevallen 
(start 2010). Het jaarlijks invullen van de belastingsbrieven als ‘infomoment’ is 
uiteraard niet meer weg te denken.

En nu op naar de viering van het 10-jarig bestaan in 2016! (WL)

IN 2011 VIERDE  
DC ZIJN EERSTE LUSTRUM 
Werking leidt naar steeds  
meer succes

JAARGANG 26  nr.: 112  December 2011

Bedenkingen over 2011
 - Alea iacta est -?
Rustig deed ik mijn zaterdagmiddagdutje 
in de tweedehandszetel, aangekocht 
in de kringloopwinkel met mijn zuur-
verdiende spaarcenten, toen de deurbel 
brutaal een einde maakte aan mijn 
verkwikkend slaapje. En jawel, het was 
Julienne de intussen hoogbejaarde 
buurvrouw met wie ik al eens kan 
filosoferen of in geval van nood mijn hart 
kan uitstorten.
Hedde het gehoord, Barbara, we hebben 
een regering en haar ogen spraken 
boekdelen.
Het duurde enige tijd vooraleer ik haar 
enthousiasme kon temperen en haar  
diets maakte dat er een princieps- 
akkoord is over de begroting.
Allez, dan hebben Elio en Alexander 
elkaar dan toch ergens in het midden 
gevonden.
Weette, kakelt Julienne verder, ik 
droomde er soms van dat mijn be-
scheiden rijhuisje zou verkocht worden 
om verder van pensioen en andere 
voorzieningen te kunnen genieten, 
de grootste nachtmerrie had ik toen  
Dehaene in Dexia-uniform aan de deur 
klopte, nooit was ik meer opgelucht 
wakker te schieten.
Enfin, we drinken een senseootje en 
we vragen ons af wie er nu zal moeten 
inleveren? Moet je nu echt vijf jaar langer 
werken? vraagt ze bezorgd.
Ineens vraagt ze, wat zou er nu 
gebeurd zijn met het Zilverfonds van 
jaren geleden? Samen komen we tot 
het besluit dat dit fonds onderaan de 
Dexiaput zal liggen.
Die put zal nog niet zo diep zijn want 
Club Brugge wordt nog altijd vrij royaal 
gesponsord volgens mijn voetbal 
minded collega’s van de werkvloer.
Zou het soms toeval zijn dat die andere 
fameuse bank van enige jaren terug 
jarenlang de Anderlecht-shirts al of niet 
heeft doen schitteren?
Oei, oei is het al zo laat vraagt Julienne, ik 
ga naar huis want Jeroen Meus kookt op 
tv, dat is toch een ferme vriendelijke gast 
nietwaar?
Zo ne goeien uitleg geven met 
eenvoudige producten, nog al wat 
anders dan dienen stoppelbaard van 
Sluis of dienen van Cleve die meer op tv 
te zien is dan in zijn restaurant.
En zo zal 2011 het jaar ingaan waar 
we toch een regering ineen knutselden, 
waar onze kerk 100 jaar oud werd en nu 
zal ik nog wat lezen in mijn boek “Een 
eeuw onder de toren”

Tot volgende keer, Barbara 

Louis Koolen zorgde de voorbije jaren meermaals voor 
uiterst gezellige namiddagen. 

Het succes van DC Antverpia is voor een groot deel te danken aan de inzet van een grote ploeg vrijwilligers, die zich voor allerlei 
activiteiten inzetten.


