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VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO

Ook na ons nr. 114 schreven velen een bijdrage 
over om als ‘Vrienden van het Nieuw Kwartier’ de 
uitgave van onze buurtkrant verder mogelijk te 
maken. Namens de redactie: welgemeend dank. 
Deze bijdragen sterken ons in onze overtuiging 
dat vele inwoners onze buurtkrant waarderen. 
Ze motiveren ons om met veel moed verder de 
stem van de Mariaburgers te laten klinken.  

Wie de gewoonte heeft bij de aanvang van 
een nieuwe jaargang zijn 5 euro (of meer) 
bij te dragen, mag dat nu weer doen. Het 
septembernummer betekent immers de start 
van een nieuwe jaargang, de 27e reeds.

De bestuursleden van de WWM willen u graag 
persoonlijk bedanken op de twee hoogtepunten 
van de maand september:

Zaterdag 15 september: Met de paardentram 
tussen Antverpia en Rustoord

Zondag 30 september: 26e Mariaburgse 
Feesten op Van de Weyngaertplein

HARTELIJK DANK

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave van 
Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in herfst, winter, lente en zomer. 
Werkten mee aan dit nummer: Nora Augustijns, Barbara, Willy Bauwens, 
Lus Cuyvers, Ria Demesmaecker,  Magda De Ridder, Marita De Sterck, Marc 
Elseviers, Ludo Geenen, Walter Lauriks, Guy Mahieu, Anneleen Rabijns, Jo 
en Ludo Van Bouwel. Verantwoordelijke uitgever: Ludo Van Bouwel, 
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, Tel. 03/605 73 61, gsm 0476/ 59 22 78, 
e-mail: hippopress@skynet.be.

WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer: 979-0804545-32

IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek ons op www.mariaburg.be

Met de paardentram van
Rustoord naar Antverpia
Op 15 september gemeenschappelijke eeuwfeestviering van 
kerken Heilige Familie (Rustoord) en Onze-Lieve-Vrouw van 
Gedurige Bijstand (Sint-Mariaburg)

Eind 19e-begin 20e eeuw lokte Antoon Van den Weyngaert, stichter-
directeur van Volksverzekeringsmaatschappij Antverpia, de Antwerpenaars 
uit de ongezonde stad naar de deugddoende buitenlucht van de Mariaburgse 
bossen. Maar hoe moesten die dames met hun grote hoeden en lange rokken, 
en de heren met hun gillet onder hun slipjas en hun strohoed op het hoofd 
daar geraken? De rijksten met hun koets, anderen met een velocypede, maar 
de meesten via het ‘openbaar vervoer’. Vanuit Antwerpen reed nog geen 
tram in die richting, enkel met de trein kon men via de spoorverbinding 
Antwerpen-Rotterdam de stopplaats in Ekeren bereiken. Een wandeling van 
2,5 à 3 km was voor de toeristen de enige mogelijkheid om vanuit Ekeren de 
Mariaburgse Zwemdok of de Kattekensberg te bereiken.

Geniaal ondernemer als Van den Weyngaert was, stichtte hij in 1901 de 
Transportmaatschappij van Sint-Mariaburg. Een paardentram wachtte de 
toeristen aan het station van Ekeren op en reed via de Statiestraat tot aan 
de Nootschelp. Daar stapte men uit en aan de overzijde van de spoorweg 
stond een locomotief te wachten om de wagon met reizigers naar de 
bossen te brengen. Met het stoomtreintje werden ze via Geestenstraat (nu 
Weerstandersstraat), Kapelstraat, Marialei (nu Willy Staeslei), Leopoldlei, 
Prins Albertlei (nu Leo Vermandellei) en Boskapellei tot aan het openlucht 
zwembad gebracht. Daar was een lus en kon verder via de Boulevard Henri 
en de Emmalei naar de Kattekensberg gereden worden. Nadat in 1911 ook in 
Rustoord een kerk was gebouwd met een nieuwe dorpskern er rond reed het 
treintje verder tot aan Hotel Moeder Mie op de Kaart.

Nieuw traject
Vanaf 1908 veranderde het traject en kon het treintje in Ekeren vertrekken aan 
de overzijde van de spoorweg. Geen paardentram meer, maar direct via de 
Bist en Antverpiastraat met het Decauvillespoortreintje naar de Mariaburgse 
bossen. Het lokale stoomtreintje sloot aan bij de uren van de trein Antwerpen-
Rotterdam, zodat iedereen tijdig op zijn bestemming geraakte. De tarieven 
varieerden van 10 tot 25 centiem, wat voor iedereen betaalbaar was.
In 1914 namen de Duitsers locomotieven, wagons en sporen in beslag voor  hun 
Krieg. Daarmee kwam een einde aan de Mariaburgse Transportmaatschappij. 
Vanaf 1911 reed inmiddels de elektrische tram van Antwerpen naar 
Hoogboom en werd deze ‘boerentram’ – later lijn 65 - meer en meer door de 
Sinjoren gebruikt om naar de Mariaburgse bossen te komen.
Om de boeiende geschiedenis van dit unieke lokale treintje op te roepen 
organiseert het Heemkundig Documentatiecentrum van de Wijkwerking 
Mariaburg met steun van Cultuurdienst en gemeentebestuur van Brasschaat 
een bijzondere tentoonstelling in het Antverpiagebouw op zaterdag 15 
september van 10 tot 17 uur. Een reeks indrukwekkende foto’s evoceren het 
traject van het stoomtreintje. Tevens zal men de authentieke blaasbalg uit 
het begin van de 20e eeuw kunnen bewonderen die gebruikt werd in de 
werkhuizen van Antverpia om reparaties te verrichten aan de locomotieven 
en wagons. Foto’s en documenten schetsen de unieke historie van dit 
stoomtreintje uit het begin van vorige eeuw, een voorloper als het ware van 
de Brasschaatse buurtbus! 

Twee kerken in 1911 klaar
In 1911 werden op enkele kilometers van elkaar twee nieuwe kerken in 
gebruik genomen. Antoon Van den Weyngaert, stichter-directeur van 
Volksverzekeringsmaatschappij Antverpia/Bank van Sint-Mariaburg, was 
de opdrachtgever. Floris Verbraeken tekende de plans en Frederick Masson 
zorgde als aannemer voor een vlotte en snelle uitvoering van de bouwwerken. 
In Sint-Mariaburg is het honderdjarig bestaan van de imponerende gotische 
kerk met tal van concerten en tentoonstellingen in 2011 uitvoerig gevierd. 
Orgelpunt was de pontificale hoogmis, op 23 oktober gecelebreerd door 
bisschop Monseigneur Johan Bonny samen met de geestelijken van de 
parochie. Tijdens de receptie in Elcks Thuys werd het jubileumboek ‘Een eeuw 
onder de toren’ voorgesteld. In Rustoord heeft men de eeuwfeestviering in 
oktober 2011 ingezet en in het najaar 2012 volgen nog hoogtepunten.
Een gemeenschappelijke activiteit van beide feestcomités vindt plaats op 
zaterdag 15 september 2012. In de kerk van de Heilige Familie te Rustoord valt 
een tentoonstelling te bekijken van liturgische gewaden en vaatwerk. (Ook 
zondag is deze tentoonstelling nog toegankelijk). In het Antverpiagebouw 
(zaal Antoon Van den Weyngaert) wordt naast de expo van het stoomtreintje 
met een powerpointpresentatie een virtuele rondleiding in het kerkgebouw 
van Sint-Mariaburg gebracht. Tevens worden permanent oude sfeerfoto’s van 
bekende bewoners, verenigingen en allerlei bijzondere vieringen vertoond.
Gratis inkom van 10 tot 17 uur in het Antverpiagebouw. Tevens is gedurende 
die tijd het cafetaria van het DC open en kan men daar gezellig bijpraten 
over de tijd van toen. Uiteraard zijn daar ook de twee jubileumboeken te 
koop. Voor Sint-Mariaburg stelden Ludo Van Bouwel en Walter Lauriks 
met teksten en illustraties uit het Heemkundig Documentatiecentrum het 
prachtig geïllustreerde boek ‘Een eeuw onder de toren’ samen. Voor de 
kerk van Rustoord maakten Luc Gowie en Willy Cornelissens een heel mooi 
gedenkboek ‘Een eeuw onder den toren van Rustoord en Kaart’. Beide boeken 
zijn tegen 25 euro te koop in Antverpia. 

Kerba Paardentram
Om alles nog meer tastbaar te maken rijdt Willy Meirsman met zijn Kerba-
paardentram over een stuk van het originele traject tussen Rustoord en 
Antverpia. Onderweg zal Ludo Van Bouwel commentaar leveren over 
de geschiedenis van het treintje en over het traject dat wordt afgelegd. 
Om het uur zal men ofwel in Rustoord of aan het Antverpiagebouw op de 
paardentram kunnen stappen.
Uiteraard kunnen sportievelingen ook per fiets of te voet tussen Rustoord en 
Antverpia genieten van de gezonde boslucht die daar nog op te snuiven valt. 

Het stoomtreintje in de Geestenstraat (Weerstandersstraat)
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MENSEN

BM’s verlieten  
ons...

Remi Steynen
(5/12/1926 – 8/5/2012)

De echtgenoot van Lucienne Stroobants is na een mooi leven 
op gezegende leeftijd rustig thuis aan de Zwemdoklei 57 
heengegaan. Zijn kinderen Linda en Bob, hun echtgenoten 
Ronny Gulickx en Mieke Kennes, alsook de kleinkinderen 
en achterkleinkinderen hielden veel van hem. Hij was een 
fervent wielerliefhebber en lid van de club Heidestoempers. De 
uitvaartdienst had plaats in de parochiekerk van Sint-Mariaburg.  

Jozef Leysen 
(13/6/1914 – 21/5/2012)

Op hoge leeftijd overleed architect Jozef Leysen in WZC Welvaart 
te Hoogboom. Hij was weduwnaar van Angèle Van Beselaere 
en echtgenoot van Anna Van Damme. Na WO II kwam hij vanuit 
Brussel naar Sint-Mariaburg wonen en heeft een groot aantal van 
de naoorlogse woningen in de wijk getekend. Zoon Hugo, gehuwd 
met Esther Robbroeckx, kleinzoon Bart en achterkleinzonen Simon 
en Cédric hielden dolveel van deze prachtige mens, die alom 
gewaardeerd werd vanwege zijn dienstbaarheid en vriendschap. 
Jos Leysen was sterk geëngageerd in de parochie, trouw lid van 
het Sint-Ceciliakoor en vriend van de vele dorpsgenoten voor wie 
hij plans tekende en de bouw van hun woonst begeleidde. 

Martha Peeters
(23/12/1925 – 12 juli 2012)

Geruime tijd woonde Martha met haar echtgenoot Jean Janssens – 
destijds doelman van Mariaburg VK en bekend duivenmelker – in 
de Boskapellei. Haar zus Georgette woont trouwens nog wat verder 
in die mooie straat. Martha had vier kinderen en acht kleinkinderen. 
De zonen Roby en Nick waren ook getalenteerde voetballers. Zij 
overleed in WZC Buitenhof te Brasschaat. De uitvaartliturgie vond 
plaats in de kerk van de Heilige Familie te Rustoord.

Ronny Van Campen
(25/11/1954 – 19/7/2012)

Moeder Yvonna Van Campen-De Smedt, dochters Els en An met hun 
echtgenoten en kinderen, alsook vele buren en vrienden namen in 
de parochiekerk aan het Van de Weyngaertplein afscheid van deze 
merkwaardige man. In de Leopoldlei was Ronny een geliefde buur, 
die altijd klaar stond om anderen te helpen. Vele inwoners van 
de wijk zullen zich hem herinneren met zijn lange manen en zijn 
haarband. Dikwijl zat hij in een stoel op het voetpad voor zijn huis 
te genieten van het leven, altijd klaar om zijn originele ideeën met 
anderen te delen. Een man met een groot hart en warme handen, 
iemand die positief denken heel belangrijk vond. 

Martha Luyckx
(15/6/1925 – 23/7/2012)

Het grote gezin Luyckx woonde destijds in de villa « De Ooievaar 
» vooraan in de Caterslei. Haar zussen Paula, Angela, Godelieve, 
Emmy en broer Francis leven nog. Martha overleed in woon- en 
zorghuis Vesalius te Brasschaat. De uitvaart vond plaats in de 
Sint-Jozefskerk te Hoogboom. Haar asurne werd begraven in 
het familiegraf aan de Alfredlei

De parochie bedankte Yvonne Giebens-De Vry 

Elsa Sterkendries 100 jaar

DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEUM
Echtpaar Sanctorum-Simons

De parochianen van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand namen op zondag 17 juni 
in een dankviering afscheid van Yvonne Giebens-De Vry als plaatselijk contactpersoon. 
35 jaar werkte ze hard om het parochieleven vlot te laten verlopen. Maar ze achtte de 
tijd gekomen om op pensioen te gaan. De sfeervolle viering in de kerk stond in het teken 
van ‘talenten’. Zij heeft die in al die jaren gebruikt ten voordele van de anderen, met 
veel vreugde en voldoening. In een prachtige homilie verwoordde voorganger Pater 
Adriaens dit allemaal zeer mooi. Aangrijpend was de serenade die Philippe Vervoort 
tijdens de communiegang op doedelzak als ode bracht aan Yvonne in samenspel met de 
orgelist. Op het einde van de dienst gaven de zeven leden van het parochieteam elk vijf 
rozen aan Yvonne, als blijk van waardering en als symbool voor de 35 dienstjaren. Ook de 
acolieten, die bereid waren deze zondag allemaal aanwezig te zijn, bedachten Yvonne 
met een waardevol bloemstuk. Vanwege haar allereerste vormelingen werden bloemen 
aangeboden! Na de mis vond in Elcks Thuys een receptie plaats.  Roland Cassiers bracht 
namens het PT een humoristisch getint verhaal over de 35 werkjaren.

100-jarigen zijn lang geen uitzondering, maar een eeuwelinge die nog altijd in haar eigen huis 
woont, dat blijft wel bijzonder. Op 26 juli mocht Elsa Sterkendries uit Mariaburg de felicitaties 
ontvangen van familie, vrienden en burgemeester Dirk De Kort en schepen Dré Van Mechelen. In 
1938 liet Elsa Sterkendries, geboren te Antwerpen, aan de Brasschaatse kant van de Kapelsesteenweg 
een tweewoonst bouwen. Het werd een van de typische vierkante blokkendooshuizen uit het 
interbellum die de buurt rijk is. Ze woont nog altijd in de linkerhelft, met assistentie van een 
inwonende ziekenhulp. In 2003 overleed haar man, Kees Vlek, a fkomstig uit Schiedam, op 96-jarige 
leeftijd. Hij had nog met de allereerste computers gewerkt en kon daar enthousiast over vertellen. 
Gevraagd naar het geheim van gezond honderd worden antwoordt Elsa, die vroeger nog als 
verpleegster heeft gewerkt: ‘Het groot lot uit de loterij trekken.’ En: ‘Een beetje deugnieterij helpt 
ook.’ Met scherpe blik en tong volgt Elsa Sterkendries nog altijd wat reilt en zeilt in de wereld, de Tour 
de France, de Olympische Spelen. Er werd getoast op het volgende decennium. (MdS)

Gilbert Sanctorum (Jules voor de vrienden) en Yolande 
Simons uit de Isabellalei waren op 30 augustus 60 jaar 
getrouwd. Ze hebben 8 kinderen, 16 kleinkinderen en 
momenteel 6 achterkleinkinderen maar daar wordt 
nog heel hard aan gewerkt. Jules is één van onze 
oudste en trouwste bussers die altijd klaar staat om in 
recordtempo de Gazet vh Nieuw Kwartier in zijn buurt 
rond te dragen. Verder heeft hij zich altijd enorm 
ingezet voor de Wijkwerking Mariaburg. Jules is een 
bijzonder dienstvaardig man en zijn lieve echtgenote 
wordt ook sterk gewaardeerd in de buurt. Ze zijn altijd 
bereid om te babysitten en beleven veel plezier aan hun 
nakomelingen. Er zitten daar al 5 viergeslachten bij. 
Donderdag 30 augustus was het dan ook groot feest om 
dit allemaal te vieren.

BRILJANTEN HUWELIJKSJUBILEUM
Echtpaar Vernaeve-De Weerdt

Zondag 26 augustus vierden Leon Vernaeve en Mari-Lou 
De Weerdt hun 65e huwelijksverjaardag in feestzaal 
Daemshof te Noorderwijk. Vrijdag waren ze thuis al in de 
bloemen gezet door het Brasschaats gemeentebestuur. 
De dinsdag erna boden ze aan vrienden en kennissen een 
drink aan in DC Antverpia. Daar zijn Leon en Mari-Lou 
graag geziene gasten. Ze komen er vaak eten en maken 
er veel leute en plezier met de gezellige vriendenploeg.
In 1947 huwden ze in Oostakker. Marie-Lou, geboortig 
van Schoten, woonde er bij een tante. Leon was 
beroepsmilitair, had in WO II in Engeland een training 
gehad en was bijna naar Japan uitgezonden. Hij is 
trouwens drager van 10 eretekens, waaronder vijf 
ridderordes. Als militair moest hij wel eens van stek 
veranderen, zo woonden ze een tijd in Duitsland. Vanaf 
1949 kwamen ze in Sint-Mariaburg terecht. 

In villa ‘Ibi Bene’ op de Kapelsesteenweg 525 vonden zij het goed. Nadien verhuisden ze naar de Isabellalei om 
tenslotte – vanaf 15 maart 1966 – op de Kapelsestenweg 466 onderdak te vinden. Vandaar wandelt Mari-Lou nog 
gezwind met haar winkelwagentje naar Delaize. Leon is niet meer zo goed te been, maar rijdt nog wel met de wagen. 
Zij genieten van elk moment dat hun gegeven is, zeker als dat kan in het gezelschap van hun nakomelingen : zonen 
Patrick (1949) en Eric (1960) met hun echtgenotes, drie kleinkinderen en één achterkleinkind. 
Namens de Wijkwerking : hartelijk gefeliciteerd en hopelijk mogen we over 5 jaar het plantina jubileum vieren ! (LVB) 

De flinke eeuwelinge met burgemeester Dirk De Kort, 
schepen Dré Van Mechelen, ziekenverzorgster en nichtje

In aanwezigheid van haar echtgenoot, kinderen en gezinsleden bedankte Yvonne De Vrij in 
Elcks Thuys de vele aanwezigen die haar kwamen bedanken voor de 35 jaar inzet voor de 
parochie, eerst onder pastoor Blyweert, nadien zonder parochieherder.
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Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73   GSM Eric: 0495 41 37 02

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K

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

Met vriendelijk groeten,

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

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

Het was een beklijvende maand in een land, 5 keer zo groot al België, maar waar 
140 miljoen mensen leven. Overal waar je bent, zijn er veel mensen, heel veel soms, 
het toeterende verkeer is chaotisch en hectisch. Het is er in deze periode van het jaar 
heet, tot 40 graden, met alle dagen regelmatig een stortbui zoals je dat hier nog nooit 
hebt gezien. We hebben een maand heel eenvoudig geleefd op de Bengaalse manier, 
geslapen op een  dunne  matras onder een muskietennet,  ’s morgens aten we een 
banaantje en pannenkoeken met een groentensausje, ’s avonds rijst met een beetje 
kip of vis en currysaus. Maar vooral hebben we hard gewerkt: handenarbeid verricht, 
geploeterd in het slijk, aarde verzet, cement en beton gemaakt en aangedragen, 
steentjes gekapt, betonpalen uit de grond gezeuld… en kijk onze muur aan de 
Damiaankliniek in Nertkaona was voor een groot deel klaar.
Er was veel contact, vooral met de kinderen, we hadden ons stamcafeetje, een 
theestalleke waar we rong cha dronken, zoete zwarte thee met gember en limoen,  
onze jongens hebben eens meegedaan aan een (slijk)voetbalmatch, en we zijn zelfs 
uitgenodigd op een huwelijksfeest in ons dorp! De mensen zijn vriendelijk en gastvrij 
en vooral heel benieuwd naar die rare blanken, toerisme bestaat namelijk niet in dit 
land. Er werden volop foto’s van ons gemaakt!
Maar wat ik vooral zal onthouden, is dat Damiaanactie heel goed werk doet ! In onze 
vrije dagen bezochten we enkele andere NGO-projecten, en ook de Damiaanklinieken 
in de buurt. Met hele eenvoudige middelen en vele Bengaalse vrijwilligers wordt er TBC 
en lepra opgezocht en behandeld. “Care after cure” en “Dots” zijn de codewoorden. 
Genezen lepra-patiënten worden bijvoorbeeld aan een winkeltje geholpen om zo 
terug een plaats te kunnen innemen in de maatschappij, TBC-patienten worden 
thuis geholpen door vrijwilligers die er voor zorgen dat de medicatie juist wordt 
ingenomen. Zo is er een hoog genezingspercentage van meer dan 85 %. Alleen de 
hele erge gevallen komen naar een Damiaankliniek, en het moet gezegd, dat zijn 
pareltjes, vergeleken met de staatsklinieken die er zijn in de steden… Onze muur 
wordt gebouwd om te vermijden dat de kinderen van het schooltje juist ernaast de 
kliniek zouden in en uitlopen, en zo besmet zouden kunnen worden.
HARTELIJK DANK  aan allen die hier financieel voor gesteund hebben, het geld is goed 
besteed, met eigen ogen gezien! 
Op onze blog , www.onemonthinbangladesh.webnode.nl kan je over onze reis 
lezen en foto’s zien, wens je nog meer info over de bouwkampen  kijk dan eens op 
www.damiaanactie.be. Storten om ons project in Nekratona te financieren kan nog 
steeds: BE71  0013 2751 9869, met vermelding van 1213. (MDR)

In april 2010 brachten we al een reportage over de reis die Luc Briessinck uit de Bist 
met zijn jeep naar Afrika maakte om in Marokko en Mauretanië schoolkinderen 
van het nodige onderwijsmateriaal te voorzien. “Ik wil graag over twee jaar terug 
naar ginder bollen. Hopelijk weer met een vracht materiaal van de Mariaburgse 
particulieren, middenstanders en van scholen uit de omgeving”, zei hij toen. 
“Onderwijs is van fundamenteel belang in het ontwikkelingswerk,” aldus de 
Mariaburger die zelf als leraar in het stadsonderwijs stond. Intussen is hij terug 
van zijn vijf weken durende expeditie naar de Sahara. Hij vertelt: “Wegens 
ziekte kon ik pas drie weken later dan voorzien vertrekken. Ik reed ditmaal met 
een mobilhome, wat iets comfortabeler was dan met de jeep. De kinderen van 
Safi in Marokko waren bijzonder gelukkig met het schoolgerief dat ik hen kon 
bezorgen. De vele sponsors uit Sint-Mariaburg - zeker de sterzangers van de 
vormselcatechese - en uit Antwerpen zijn hartelijk bedankt. Zij gaven met een 
groot hart. Ze mogen zeker zijn dat de kinderen van Safi dank zij hun steun hun 
kansen op een beter leven zien vergroten.” (LVB) 

Almamie Darboe en echtgenote Veerle Lavrysen reisden een week naar Gambia om 
te controleren of de container met materiaal, dat ze in België verzameld hadden, 
goed terecht kwam in de Touba Nursery School in Lamin Haryalia. De lokale krant 
‘Gambia Daily Observer’ bracht er een uitgebreid verslag over met vijf foto’s onder 
de titel: ‘Touba Nursery School boosted with educational materials worth over D 
300.000”
Schoolmateriaal voor meer dan 300.000 dalasi (lokale munt, ongeveer 40 dalasis =  
1 euro) werd tijdens een plechtigheid in de school overhandigd. Het bestond 
uit stoelen, tafels, borden, kledij, naaimachines, schrijfmachines, uniformen, 
speelgoed, enz. Aan het gezondheidscentrum werden ook rolstoelen bezorgd. De 
plaatselijke bevolking was bijzonder blij met dit nuttige materiaal, dat door Almamie, 
geboortig van Lamin, en echtgenote Veerle werd verzameld en verzonden. Dank zij 
verschillende acties kregen ze ook het transport van de container gesponsord. De 
gemeente Brasschaat steunde het Lamin Touba Project door een deel meubilair 
van de vroegere Annadreefschool te schenken. Heel het project is trouwens 
ontstaan nadat Almamie en Veerle met een Belgisch gezelschap, waarbij nogal wat 
leerkrachten, enkele jaren geleden een bezoek brachten aan Gambia. (LVB)

Dag Mariaburg! 
Wanneer jullie dit lezen, zijn wij al in Santiago de Chile geland. Wij, 
dat zijn Lune (7), Marlou (9), Jante (10), Filip en Anneleen (iets ouder, 
maar nog steeds jong van geest). Onze langverwachte reis is van start 
gegaan! De komende acht maanden zullen we zeven landen doorkruisen: 
Chili, Bolivië, Argentinië, Thailand, Myanmar, Laos en Nepal. We hopen 
woestijnen, meren, sterren, zoutvlaktes, hoedjes, pisco, flamingo’s, 
gletsjers, tango, pinguïns, kruiden, tempels, eilandjes, jungle en olifanten 
te ontdekken, maar eigenlijk willen we vooral veel tijd met elkaar 
doorbrengen, fijne mensen ontmoeten en nieuwe ervaringen opdoen. 
Ook juffrouw Nina (alias mama) en meester Frans (alias papa) gaan mee 
op reis, zodat Jante, Marlou en Lune in mei terug kunnen aansluiten op 
school. 
Wil je onze avonturen mee volgen? 
Surf dan af en toe naar onze website: www.droominzicht.be

Filip en Anneleen Blanckaert-Rabijns en hun drie kinderen zijn eind 
augustus vanuit de Rochuslei op wereldreis vertrokken. Anneleen 
schreef volgende tekst als afscheid:

Luc Briessinck weer naar Afrika

Mariaburgse steun voor Gambia

Gezin op wereldreis

Magda De Ridder uit de Leopoldlei  
(tweede van rechts op bovenste rij)  

trok in juli op bouwkamp met de Damiaanactie in Bangladesh.  
Ze geeft hieronder haar impressies over de reis weer.

Luc Briessinck (links) bezorgde heel wat schoolgerief  
aan de meester en zijn leerlingen van het schooltje in Safi. 

Het gezin Blanckaert-Rabijns  
vol enthousiasme op wereldreis.

Damiaan-bouwkamp in Bangladesh
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CULTUUR

Zaterdagavond 16 juni werd in de kerk van Sint-Mariaburg – Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand 
– op het Van den Weyngaertplein een lenteconcert gehouden ten voordele van de restauratie. Het 
Heilig Hartkoor van Ekeren-Donk zorgde voor een uitvoering van zeer hoge kwaliteit. N.a.v. de viering 
‘125 jaar parochie Heilig Hart’ was het koor versterkt door vocaal ensemble ‘La Passeggiata’, dat 
bestond uit Griet De Meulder sopraan, Leen Braekman alt, Paul Foubert tenor en Luc Martens bas. 
Het Symfonisch Orkest o.l.v. Hans Van Kerckhoven en Masako Honda aan het orgel ondersteunden de 
uitvoering. Het geheel stond onder deskundige leiding van Lieven Gonnissen. Het wondermooie concert 
maakte eens te meer duidelijk over welke schitterende akoestiek de kerk van Sint-Mariaburg beschikt.  
Niettegenstaande het tussentijds applaus was een staande ovatie op het einde een terechte blijk van 
appreciatie van de talrijk opgekomen muziekliefhebbers. Mede dank zij de steun van een aantal 
sponsors bracht dit concert een mooie som op van 2439 euro voor het restauratiefonds van de kerk. 
En om nog wat meer broodnodige eurocentjes te vergaren voor de volgende restauratiefasen volgt op  
21 oktober te 15 uur een optreden van ‘Take 5’ met een acapella concert. Kaarten kosten in voorverkoop 
8 euro, aan de kassa 10 euro. Te bekomen in DC Antverpia, Sint-Antoniuslei 95-97 ; Parochiesecretariaat, 
Frans Standaertlei 52 (elke donderdag tussen 10-11 uur) ; bij Rita Noordman, Kapelsesteenweg 633; 
Christiane Verhoeven, Schepersveldlei 93.  Het traditionele Kerstconcert van het Heilig Hart-koor staat 
gepland op zaterdagavond 15 december te 20 uur. (WL)

Donderdag 28 juli zorgde de WWM op de Antverpiaparking voor de praktische organisatie van 
het ‘Concert in de Wijk’, waarvoor de Cultuurdienst Brasschaat de groepen Bazart en Les Offs 
had geëngageerd. Een grote massa kwam die zalige zomeravond genieten van de muziek, de 
heerlijke dranken en hapjes, en vooral van het gezellig samenzijn.
Na een lange soundcheck openden de drie tieners van Bazart de muziekavond. Zij brachten 
Vlaamse popsongs die herinnerden aan Gorki en Doe Maar. Vooral bassist Tom Govaerts uit de 
Jacobuslei kon op een sterke schare supporters rekenen.
Vanuit zijn rolstoel smaakte ook voormalig cultuurschepen Jo Casaer het optreden van Les 
Offs, vijf rasechte podiumbeesten die met kolder en muziek bewezen terecht al in Dranouter 
en op de Nekka Nacht prijzen te hebben gewonnen.
Provincieraadslid Marc Wellens en Brasschaats schepen André Van Mechelen konden met 
eigen ogen zien hoe de Mariaburgers uitbundig kunnen feesten, en genoten duidelijk mee. 
(LVB)

Kerk ideale concertruimte Sfeerrijk Concert in de Wijk
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LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
 

 
NAGELSTUDIO 
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES

GROOTHANDEL

        

Het enthousiaste publiek bracht een staande ovatie  
voor het Heilig Hart-koor, het vocaal ensemble en  

het symfonisch orkest o.l.v. Lieven Gonnissen.

De tieners van Bazart kenden veel bijval.

Een massa enthousiaste Mariaburgers 
beleefde een sfeervolle avond op de 
Antverpiaparking.

Voormalig  
cultuurschepen 

Jo Casaer,  
been in het gips, 

genoot mee 
vanuit  

een rolstoel.

  Fototentoonstelling Kurt Speltincx 
Kurt Speltincx uit de Boskapellei volgde vijf jaar fotografie aan de Academie Noord. Als praktijkoefening forografeerde 
hij tijdens de weekends truckers, die aan de haven wachtten tot ze aan hun volgende rit konden beginnen. Hij had er veel 
contacten, vaak emotionele ontmoetingen,  met Hongaren, Polen, Roemenen, Letten en andere Oost-Europeanen, die voor 
lage lonen (350 euro per maand) hier komen werken. Zijn merkwaardige fototentoonstelling viel te bekijken op de parking 
van Total Truck City vrijdag 31 augustus om 20 uur. (LVB)

  Filip Raes wil de vloek keren
In de uitzending van Villa Vanthilt op Eén (25 juli) kwam een intelligente jongeman een boeiend verhaal vertellen over 
de vloek die rust op de ‘crying boys’. Iedereen kent wel die kitcherige schilderijtjes van een wenend jongetje. In menige 
Vlaamse huiskamer hingen deze na WOII door een Italiaanse schilder vervaardigde portretten van wenende weeskinderen. 
Naar verluid kwamen de jongetjes allen om bij een brand in het weeshuis. Zo ontstond de mythe dat er een vloek rust 
op deze schilderijen. “Ik kocht een eerste exemplaar in een kringloopwinkel en ben me sedertdien gaan verdiepen in de 
achtergronden van deze crying boys, “ aldus Marcel Vanthilts gesprekspartner. Die bleek niemand minder te zijn dan Filip 
Raes uit de Schapendreef, psycholoog-gedragstherapeut, als hoofddocent verbonden aan de Faculteit Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven. (LVB)

  Werner Paenen in Kapellen
Kunstenaar Werner Paenen uit de Karel De Wintstraat stelt nog tot 21 september werk tentoon in de inkomhal van het 
administratief centrum te Kapellen. Dit gebeurt in het kader van SANKOVA, het platform voor stiltebeleving regio Noord-
Antwerpen. Eerder maakte ook Peter Kempenaers al een beeld voor de Kapelse rozentuin, waar de ‘Vrienden van de stilte’ 
aangenaam kunnen vertoeven. De schilderijen van Paenen zijn geen illustraties van fysiek tastbare dingen. Toch kan elk 
beeld gerelateerd worden naar iets dat bestaat, al is dat vaak moeilijk te omschrijven. Titels zijn overbodig! De betekenis 
van dit werk  ligt in de stilte tussen de woorden. (LVB)

  Thomas Maes in Knokke
De jonge Brasschaatse kunstenaar Thomas Maes, neef van slager Peter Maes op de hoek van Kapelsesteenweg-Gezondheisdlei, 
stelde vroeger al tentoon in het Antverpiagebouw. Hij maakt sindsdien furore in de kunstwereld en exposeerde zijn werken 
in Chania, New York en Rome. Deze zomer exposeerde Maes op Knokke Art Nocturne 2012 (http://www.artnocturneknocke.
be/home.php) . Op deze prestigieuze beurs stelde Thomas Maes tal van werken tentoon, gekenmerkt door moderne lijnen in 
een droomwereld van kleuren, naast de bekende Zuid-Afrikaanse Belg Gabriel Meiring. (LVB)
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DORPSLEVEN

Sedert begin juli ziet de benedenverdieping van het 
moderne gebouw naast café Den Tramhalt (naast 
pleintje Vrijwilligerslei/Sint-Antoniuslei) er heel wat 
kleurrijker uit. Waar destijds een zaak van gordijnen 
gevestigd was, pronken nu de namen ‘Muscle Up’ en 
‘New W8’ op de etalageramen. Koen Deckx en Valerie 
Pauwels, die van 2006 al een gelijkaardige zaak hadden 
in Turnhout, helpen er mensen afslanken of spieren 
aankweken. Dinsdag is de sluitingsdag.
Bij ‘Muscle Up’ krijgt men advies van Koen om de 
spiergroei te bevorderen en hangbuiken weg te 
werken, bij Valerie kunnen vooral dames terecht om 
af te slanken op de lichaamsdelen waar het nodig 
is. “We hebben de voorbije jaren al meer dan 3800 
mensen geholpen,” aldus Koen. “We verkopen niet 
alleen producten, maar geven ook deskundig advies 
en begeleiden in samenwerking met huisartsen het 
proces. Eerst worden de klanten op een speciaal 
toestel gezet dat alle aspecten van het lichaam meet. 
Nadien wordt in samenspraak met de klant naar het 
beste proteïnedieet gezocht, een programma van 
gezonde voeding opgesteld, en naar de gepaste 
lichaamsbewegingen gepeild.”
Dat deze behandelingen stevige resultaten kunnen 
opleveren, bewijst politicus Bart De Wever, die volgens  
hetzelfde systeem zijn gewicht quasi halveerde. (LVB)

Vetrolletjes en hangbuiken wegDaar gaat ze...

Nog vandalisme

Daar bij die molen

Reeds vele jaren heeft zij de geheimen van vele mensen de wijde wereld 
ingestuurd. Van voor de Eerste Wereldoorlog is de brievenbus op de hoek 
van de Kapelsesteenweg en de Schriek een vertrouwd beeld geweest 
naast café Laboureur. Tot enkele jaren terug de post het beleid aanpaste 
en oordeelde dat de taak van deze mooie brievenbus ten einde was. De 
brievengleuf werd dicht getimmerd. Sindsdien was ze een pronkstuk, een 
getuige van de verleden tijd. In het weekend van 19 op 20 juli vonden 
enkele mensen blijkbaar dat de brievenbus in hun weg stond. Met een fikse 
por duwden ze het rode monument de vernieling in. Wie dit gedaan heeft, 
zullen we nooit weten. 

Toch een woordje van dank aan de Ekerse districtsdiensten. Toen de bus 
omver lag, belemmerde ze de doorgang voor heel wat passanten. Door het 
alerte reageren van Huub Vaneerdewegh van het district werd het voetpad 
snel opgeruimd en konden de voetgangers terug vlotjes door. (ME)

Criminele onverlaten slaagden er tijdens de vakantie in een groot stuk 
van de sokkel onder het recent gerestaureerde Heilig Hart-beeld te 
vernielen. Via de Wijkwerking werd de dienst Monumentenzorg van de stad 
Antwerpen verwittigd. Een ploeg deskundigen zorgde intussen voor het 
terug opmetsen van het beschadigde voetstuk. Verplicht het wangedrag 
van enkele vandalen de overheid om ook rond dit mooie beeld een hoog 
hek op te trekken, zoals het Mariabeeld boven de kerkdeur eveneens achter 
tralies ingekapseld zit? (LVB)

Het molenplein geraakt blijkbaar stilaan gemodelleerd. Een spandoek 
tegen de afsluiting laat vermoeden dat onder de nieuwe appartementen 
een traiteurzaak zal komen, waarvoor personeel gevraagd wordt. Hopelijk 
zetten ze ook een terras buiten, zodat men bij mooi weer op het molenplein 
kan genieten van een natje en een droogje.

Schuins over de molen is het oude café-pension ‘Grand Laboureur’ onlangs 
van naam en uitbating veranderd. De herberg heet niet langer ‘t Refpunt’, 
maar ‘ambicafé Den Treffer’ en in plaats van Maes Pils wordt er nu Stella 
Artois getapt.

Wat verder in de Schriek is naast het buurthuis ‘Nieuw Kwartier’ de 
slotenmakerij verdwenen. In de plaats komt vanaf 30 september ‘Legan 
Nails’, voordien gevestigd in de Bist 118. (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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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

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

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

kalk- en zandtechnieken

Alle dagen op afspraak van 9 tot 12u. en van 13.30 tot 18u
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MOBILITEIT

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

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

Verandert er iets aan uw Lijn?
De LIJN laat de bewoners  
van Sint-Mariaburg in de steek!

Aangepast wijkcirculatieplan

Sluipverkeer veroorzaakt onrust in
Holleweg-Jagersdreef-Fabriekstraat

Sedert 25 juni is het fel bekritiseerde wijkcirculatieplan van Sint-Mariaburg  door de stad 
Antwerpen in samenspraak met het districtsbestuur van Ekeren vereenvoudigd. In de Leopoldlei 
(tussen kerkplein en Schriek), Schepersveldlei en Nijverheidslei (tussen Oudstrijderslei en 
Gerarduslei) zijn aanpassingen gebeurd. Het stukje Oudstrijderslei (tussen Vd Weyngaertlei en 
Kapelsesteenweg) is terug in twee richtingen te gebruiken. Na een periode van zes maanden wil 
het districtsbestuur de situatie met de bewoners evalueren om tot een definitieve regeling te 
komen. (LVB)

De laatste weken is er een fel toegenomen verkeersdrukte in de anders zo rustige, groene 
buurt nabij Oud-Antwerpen. Diverse oorzaken kunnen daarvoor aangegeven worden: werken 
nabij het station van Kapellen, het moeilijk doorgaand verkeer in het centrum van deze 
gemeente met de miskleun van de Ovonde, het té groot aantal wagens vanaf 7.30 uur op de 
Antwerpsesteenweg-Kapelsesteenweg richting oprit E19 aan de Kleine Barreel, en het uitblijven 
van een verbindingsweg tussen Kapellen/Kalmthout en de autostrade A12 in Stabroek. 

Blijkbaar nemen meer en meer automobilisten – vaak met zware terreinwagens – en ook 
chauffeurs met vrachtwagens vanuit Kapellenbos de Bosdreef om dan via de Holleweg door de 
Jagersdreef over de Kaartse Beek in de Fabriekstraat te belanden. Vandaar racen ze als formule 
1-piloten via de Sparrenlaan- Castel del Vinolei- Henrilei naar de Baillet-Latourlei. Na pitstops 
bij Sint-Lutgardis Openluchtschool en het Sint-Michielscollege, waar de schoolkinderen gedropt 
worden, sluipen ze dan (met allerlei slinkse manoeuvres) naar de oprit van de E19.

Een aantal buurtbewoners hebben hun krachten gebundeld in een actiecomité dat de 
gemeentebesturen van Brasschaat en Kapellen bestookt met petitielijsten en andere originele 
initiatieven om hun ernstige bezorgdheid kenbaar te maken.

“Men mag niet vergeten dat langs dit parcours ook heel wat kinderen per fiets naar school rijden. 
De meeste van voornoemde straten hebben geen afzonderlijk, veilig fietspad. Het risico op 
ongevallen met lichamelijk letsel is dus fel toegenomen,” aldus mensen van de werkgroep. In de 
Holleweg en Jagersdreef is er zelfs geen voetpad, hoewel beide straten opgenomen zijn in de 
door Toerisme Kapellen uitgestippelde wandelpaden Bauwin en Mauritius. 

De Wijkwerking Mariaburg steunt het initiatief  van de buurtbewoners. Het getuigt van burgerzin 
en bewijst dat basisdemocratie noodzakelijk blijft in deze tijd. (LVB) 

In onze vorige editie meldden we dat ingevolge een besparingsmaatregel van 60 miljoen, de 
LIJN de dienstregelingen van buslijn 650 en 730 op 1 september 2012 wijzigt. 
Ondertussen is er meer informatie beschikbaar. Of deze definitief is, valt nog af te wachten, 
vermits de voorbije weken het traject van Lijn 730 al driemaal gewijzigd werd. 
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Een overzichtje:

Lijn 650 rijdt niet meer tot de Rooseveltplaats in 
Antwerpen, maar heeft als eindhalte ‘Station Luchtbal’. In 
Merksem rijdt de 650 na stop aan Carrefour verder via de 
Ringlaan, Jan Palfijn Ziekenhuis, de Maantjessteenweg, 
de Nieuwdreef, het Burgemeester Nolfplein en de 
Groenendaallaan. De 650 rijdt ook niet meer tot Putte. In 
Kapellen dient men over te stappen op lijn 720 om naar de 
Nederlandse grens te rijden. 

Er komt een nieuwe lijn 658 Putte-Kapellen-Merksem 
scholen, die de scholen in het centrum van Merksem 
aandoet. We vermoeden enkel volgens begin- en einduren 
van de lessen, want concrete info ontbreekt.

Lijn 730 rijdt nog door tot de Rooseveltplaats maar de 
haltes in Mariaburg wijzigen drastisch. Komend vanuit 
Brasschaat stopt de bus aan de Kattekensberg om dan via 
de Lage Kaart en de Louislei op de Kapelsesteenweg te 
stoppen aan de Frilinglei. Langs de Schriek gaat het verder 
naar Ekeren met een halte aan de Karel De Wintstraat.

Met veel goede wil resten er drie haltes in Sint-Mariaburg.  
Het traject via de Hoogboomsesteenweg is weggevallen en 
de haltes aan Delhaize, Prins Albert en Cycle dus ook. Een 
bewoner van pakweg de Zwemdoklei, de Maria-Theresialei, 
de Boskapellei of de Sterre moet voortaan stevige 
stapschoenen aantrekken om lijn 730 te halen.

Lijn 730 geeft vanuit Brasschaat aansluiting op de 
treinen naar Brussel aan het station van Ekeren.

Volgens ‘het boekje’ komt tijdens de spits de bus aan in 
Ekeren Station om 07.31u. en 08.32u. De trein naar Brussel 
vertrekt om 7.35u en 8.35u. Van de bushalte tot aan het 
perron richting Brussel is het gemakkelijk drie minuten 
stappen... Hoeveel pendelaars vanuit Sint-Mariaburg en 
Brasschaat zullen zich aan dit avontuur durven wagen ? 

Om alsnog een rechtstreekse verbinding met Antwerpen 
te hebben én een degelijke aansluiting met Brussel is 
de piekuurtrein van 7.25u in Sint-Mariaburg mogelijk 
een oplossing. Deze trein is om 7.38u (13 minuten) in 
Antwerpen-Centraal en geeft aansluiting op hetzelfde 
spoor (23) met de trein naar Brussel van 7.46u

De Wijkwerking vindt, dat door de gewijzigde dienst-
regeling, de bewoners van Sint-Mariaburg in de kou 
blijven staan wat het openbaar vervoer met de bus 
betreft. Moet iedereen terug in de auto om in ‘Antwerpen 
tramstad’ te geraken?

Alle voorstellen, reacties en opmerkingen zijn welkom. De 
wijkwerking zal deze bundelen en  bezorgen aan de LIJN.

(GM)

Vanaf 1 september geen bus 730 meer aan de Cycle

Uit de hand te koop (rechtstr v eigenaars):
Unieke (woon-)HOEVE (bj ±1905), te St-Mariabrug Brasschaat

met diverse bijgebouwen, parktuin, op ± 2860 m2.

Als: kangoeroe-woning, woon/werk-locatie / praktijk-ruimte(s), ruime EW, ... 

• Authentiek, speciale inplanting. Te renoveren.

Ligging: landelijk, residentieel, nabije scholen, sport, wegen, openbaar vervoer, Antwerpen, ...

• Alle verdere info, beschrijving, foto’s, vraagprijs, en contact op: www.misthoeve.be
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SPORT

Meer dan 1800 wielerliefhebbers beleefden prachtige Velo Classic

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

Frans Bedeer kan in vrede rusten. Zijn ‘geesteskind’ Velo Classic kende 
een prachtige 14e editie. Meer dan 1800 liefhebbers hebben onderweg, 
tijdens de perfect georganiseerde fietstocht, teruggedacht aan de 
schitterende man die Frans was. Zijn grote verdienste is dat hij een ploeg 
medewerkers enthousiast opgeleid heeft om zijn werk verder te zetten. 
Organisator Georges Demont en zijn team kregen niets dan woorden van 
lof voor de alweer vlekkeloos verlopen fietstocht. Deelnemers konden 
het eerste weekend van augustus kiezen voor een rit van 30, 40, 50, 60 
en 75 km in het groengebied van Brasschaat-Kapellen-Kalmthout. Voor 
de kids was een afzonderlijk parcours naar het Peerdsbos uitgestippeld.  
Het bijzonder aangename weer zorgde ervoor dat vele gezinnen, 

families, buren, verenigingen, clubs en ook individuele deelnemers - 
jong en oud - kwamen deelnemen.
Gestart werd van op het voetbalplein van KMVK aan de Zwemdoklei of 
vanuit de Bosduin in Kalmthout. Daar waren ook de rustplaatsen. Velen 
genoten er van een heerlijke pannenkoek, een lekkere koffie of een 
frisse pint. 
Zoals steeds komt de opbrengst van deze Velo Classic ten goede van de 
Zelfhulpgroep voor MS-patiënten in Brasschaat. 
Noteer alvast het eerste weekend van augustus 2013 als niet te missen 
15e editie.(LVB)

Turnkring Antverpia is al jaren een begrip in Mariaburg.  
Opgericht eind jaren 50 als feitelijke vereniging om kinderen 
gelegenheid tot sporten te geven, biedt de vereniging nu 
de mogelijkheid tot recreatieve sportbeoefening voor 
iedereen. De laatste jaren nemen de lessen klassiek ballet 
en jazzdans een belangrijke plaats in, daarom werd in 
2011 de naam Turnkring Antverpia gewijzigd in Dans- en 
turnkring Antverpia.  Sinds 1 september 2012 is Dans- en 

turnkring Antverpia een vzw geworden. Tom De Rijdt 
die jarenlang voorzitter was van de vereniging, is een 
van de stichtende leden van de vzw. Het voorzitterschap 
wordt momenteel waargenomen door Kristin Van In, 
tevens lesgeefster ochtendgym. Nieuw dit jaar zijn de 
lessen yoga die doorgaan op woensdagvoormiddag en 
donderdagavond. Meer info over het aanbod is te vinden 
op www.turnkring-antverpia.be.

SPORTIEVE MARIABURGERS OVERLEEFDEN DOTO BORNEM

Turnkring Antverpia wordt Dans- en turnkring Antverpia VZW

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus was het weer zover. De 
verschrikkelijke dodentocht te Bornem. Voor de 43e keer waagde een 
massa sportievelingen zich aan het avontuur om 100 km te stappen. Van 
de 10.957 deelnemers bereikte ruim 60 procent de meet: 6815 wandelaars. 
Zoals elk jaar namen weer rasechte Mariaburgers deel. En met succes! 
Peter Kempenaars (70) uit de Maria Theresialei slaagde voor de TIENDE keer 
in deze helse tocht. Blaren of stramme knoken hielden hem niet tegen om 
de 100 km binnen de juiste tijd af te leggen. Hij startte extra gemotiveerd, 
omdat hij zich per kilometer liet sponsoren voor Auxilia-Vlaanderen vzw. 
Hij is zelf vrijwilliger van deze vereniging, die aan kansarme kinderen en 
volwassenen - zonder onderscheid van huidskleur of levensbeschouwing 
- die in het normale systeem niet aan bod komen, de kans wil geven om 

lessen te volgen. Men kan nog altijd steunen door een bedrag over te 
schrijven op IBAN BE75 4310 0805 9151 van Auxilia-Vlaanderen vzw, met 
vermelding ‘Gift DOTO Peter Kempenaers’.  
Theo Reynaerts uit de Gezondheidslei nam voor de derde keer deel aan de 
dodentocht. De extreem koude nacht en de veel te warme dag maakten 
het bijzonder lastig en hij moest de pijn werkelijk verbijten. Op 20 km van 
de eindstreep kwam de twijfel. “Wat doe ik, doorgaan of stoppen?” Maar 
de mensen die Theo kennen, weten dat hij een echte doorzetter is. Met 
ontembare wilskracht vervolgde hij de tocht. Met blaren op de voeten en 
tranen in de ogen (van vreugde) bereikte hij de eindmeet, gesteund door 
een daverend applaus van de omstaanders.
Proficiat Peter en Theo! (ME)
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Een groep enthousiaste deelnemers aan de 14e Velo Classic.

  Zilver voor Evi 
Evi Geentjens (28) uit de Leo Vermandellei behaalde de zilveren medaille op 
de wereldbekerwedstrijd roeien in München. In de skiff voor lichtgewichten 
was ze tijdens de finale slechts 13/100e te traag voor goud. Voordien was ze 
in Luzern ook al zevende geëindigd. Nadat haar ploegmate Joanna Hammond 
niet langer in de dubbeltwee wenste te starten, mocht Evi haar olympische 
droom opgeven. Geen selectie voor Londen, maar wel knap gepresteerd op 
de World Cup voor niet-olympische disciplines. (LVB) 

Een stralende Peter Kempenaers haalde voor de tiende maal na 100 km de finish in Bornem.Neef-begeleidend verzorger Marc Elseviers feliciteerde een gelukkige Theo Reynaerts.
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ALLERLEI
DE KRONIEK VAN BARBARA

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

Heerlijke jachtschotels

Paul Bogaerts, die een unieke collectie oude postkaarten 
van Sint-Mariaburg bezit en ons Documentatiecentrum 
regelmatig helpt aan nieuwe beelden, heeft recent enkele 
postkaarten van Mariaburgse villa’s verworven, die we niet 
kunnen lokaliseren.
Misschien weten lezers wel waar deze villa’s stonden (of nog 
staan): Villa Les Sorbiers, Villa Clementine, Villa Britania en 
Villa Firmin-Richelda.
Als u ze kunt plaatsen, bel of mail ons. Op blz. 1 staan de 
coördinaten.
Nog een vraag: zegt ‘Café A la Belle Epoque’ iemand 
iets? Op de postkaart staat: eigenaar A. Leemans. Zover 
wij weten, heette het café van onze grootnonkel  ‘Jane’ 
Adriaan Leemans op de hoek van Schriek-Kapelse steenweg 
‘Katerheide’. (LVB)

Zondag 21 oktober wordt de operette van Johann Strauss 
jr. uitgevoerd in CC ‘De Kaekelaar’ te Schoten. Het Nieuw 
Muziektheater (Johan Kalifa Bals) brengt de opvoering. Op 24 
oktober 1885 vond de première van ‘De Zigeunerbaron’ plaats 
in het ‘Theater an der Wien’ in Wenen. De operette bleek toen 
al enorm populair. 
De inkom bedraagt voor een groep van 20 personen 14 euro; 
60+ betaalt 16 euro; andere individuelen 18 euro. Afspraak aan 
de ingang (naast gemeentehuis, bushalte 78, 60, 61, 62) om  
14 uur. 
Vooraf afspreken met Nora of Lindsey is gewenst. Carpoolen 
kan eventueel. (WL)

DC Antverpia biedt dagelijks tijdens de weekdagen 
middagmalen aan en in de namiddag een hele rits 
ontspanningsmogelijkheden. Ook minder mobiele mensen 
willen op die uitnodiging graag ingaan. Daar zit juist de 
problematiek: “Zij hebben het soms moeilijk om ter plaatse te 
geraken”, aldus Nora Augustijns. Het DC heeft een minibus ter 
beschikking, ook met lift, om deze mensen op te halen. Maar 
zonder chauffeurs kan het busje niet rijden.
Die zijn er nu wel, maar momenteel ontbreken vervangers om 
te rijden, wanneer het vaste team eens niet beschikbaar is.
Daarom een  dringende vraag naar nieuwe vrijwilligers. Een 
rijbewijs B volstaat.  Wie een beetje vrije tijd heeft, en ook sociaal 
voelend en hulpvaardig is, mag niet twijfelen.  Neem meteen 
contact met Nora of Lindsey (03 660 58 00, dc.antverpia@
ocmwbrasschaat.be). Zij helpen graag verder met alle nodige 
informatie. 
Of beter nog: Ga eens een kijkje nemen op de Sint-Antoniuslei 
95-97 tussen 9 uur en 17 uur. Spreek af om een ritje mee te 
maken. Men komt er terecht in een fantastische ploeg! (WL)

Maandag 15 oktober bezoek aan het voedingssalon in de Expohallen van 
Brussel. Honderden exposanten zullen op een oppervlakte van 70.000 m² voor 
een heerlijke dag zorgen. Het ‘Food Palace’ is het smaakparadijs bij uitstek,  het 
‘Kooktheater’ het domein van de professionals met hun keukengeheimen. De 
levensgenieters komen aan hun trekken in het ‘Dessertentheater’. Zij proeven 
van een perfecte dinerafsluiter. Het ‘Bakkerstheater’ toont de creaties van 
leerlingen van Belgische bakkerijscholen. De ‘Feel Good Planet’ geldt als het 
mekka van de mode en de lichaamsverzorging. Een totale relooking is mogelijk. 
In ‘Home & Houseware’ worden trends, tips, ideeën voor klassieke en moderne 
interieurs gegeven en sfeerschepping en decoratie. ‘Pizza Brussels’, een echt 
Brussels plein met typische  producten, nodigt uit voor een heerlijk terrasje. 
Een ‘grote wagen volgeladen is al voldoende groot’, toch kunnen nog een 
heleboel deelnemers mee. Bus en inkom kosten 14 euro. Vertrek is gepland om 
9.30 uur aan het DC. Thuiskomst vóór 18 uur. (WL)

Yvonne Verhaegen uit de Van de Weyngaertlei 13 organiseert voor de 25e 
maal een eenvoudige wandelzoektocht zonder strikvragen door de straten 
van oud-Antwerpen. De afstand bedraagt ongeveer 4 km met café K. Zeppos, 
Vleminckveld 78 als vertrekpunt. De boeiende ontdekkkingstocht kan 
ondernomen worden tussen 1 oktober en 15 januari. Tal van mooie prijzen zijn 
te winnen. De proclamatie gebeurt op 16 maart 2013. 
Tegen 6 euro kan men het deelnameformulier ophalen in café K. Zeppos, dat 
alle werkdagen open is vanaf 10 uur, zaterdag en zondag vanaf 11 uur. Vanaf 
Rooseveltplaats met tram 12 en 24 (halte Nationale Bank) te bereiken; vanaf 
Sint-Katelijnevest met tram 7 en vanaf Groenplaats met tram 8 (beide halte 
Mechelseplein).

De vakantiemaanden juli en augustus waren goed voor de start van enkele 
nieuwe bijscholingen. Die worden tijdens het najaar verder gezet met o.a. een 
nieuwe cursus COMPUTER VOOR BEGINNERS (25 euro) op woensdagen 19 en 26 
september, 17 en 24 oktober, 7 en 14 november van 9.30 tot 12 uur. 
Voor PORTRET TEKENEN is iedereen welkom op donderdagnamiddag van 14 tot 
16.30 uur in het ‘open atelier’. Het is een fijne vriendenkring die gezamenlijk 
creatief bezig is en hun artistieke kundigheid delen. 
Een nieuwe cursus KALLIGRAFIE (25 euro) - met een vleugje geschiedenis 
– telkens op een vrijdagnamiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Start op 21 
september voor beginners en op 29 september voor gevorderden. 
BLOEMSCHIKKEN op vrijdagnamiddagen, met start op 14 september en tot 14 
juni 2013,  is iets voor handige vingers. Men kan voor de ganse reeks betalen of, 
als er nog ruimte is voor extra personen, kan men ook opteren om telkens voor 
één les te betalen. De werkstukken staan vanaf de dinsdag vóór de les in de 
cafetaria. Voor inschrijvingen en alle informatie kan men tijdens de werkdagen 
terecht bij Nora of Lindsey in het DC van 9 tot 17 uur. (WL)

Zigeunerbaron  
nog steeds populair

DC zoekt chauffeurs 
met rijbewijs B

NAAR VOEDINGSSALON  
IN EXPOHALLEN BRUSSEL

25e Ontdekkingstocht
door Oud-Antwerpen

AAN NIEUWE BIJSCHOLINGEN
DEELNEMEN KAN NOG ALTIJD

Ook gezien naar de bij momenten 
grandioze en spectaculaire openingsshow 
van het vierjaarlijks walhalla van de sport 
in Londen?

Toegegeven, de Britten kennen toch wel 
hun job.

Samen met Julienne, die mij had 
uitgenodigd onder het voorwendsel dat 
haar Tripel Westmalle de vervaldatum 
bijna had overschreden, heb ik bijwijlen 
met grote ogen naar de show gezien, toch 
wel meer op mensenmaat dan het Chinees 
megaspektakel van vier jaar geleden.

Waarschijnlijk onder invloed van de 
inmiddels bijna tweede lege Tripel gelooft 
Julienne echt dat Queen Elisabeth herself 
uit de heli nederdaalde. Ik leg haar met 
hand en tand uit dat er voor dergelijke 
fases stuntmannen worden ingehuurd 
en dat de echte Queen veilig en wel in de 
eretribune zat.

Toegegeven de combinatie van Westmalle 
en Beemster kaas bevalt ons best en 
we filosoferen verder alsof we echte 
afstammelingen van Descartes waren.

Ja, zegt Julienne, beter zo een show dan 
al het negatief nieuws van de laatste 
maanden van diverse Vlaamse Bee Vee’s.

Wie had ooit gedacht dat ons aller 
presentator van “ te bed of niet te bed” met 
de helft van omroep Limburg negatief in 
het licht kwam?

Wie vermoedde dat de animator van 
“hoger lager” in lang vervlogen tijden zijn 
pollen niet kon thuis houden?

Terug blikkend op de Spelen kunnen 
wij ons afvragen of drie medailles al of 
niet relevant zijn voor het aanzienlijk 
geïnvesteerd kapitaal van Bloso?

Een tip voor de kwis van de Mariaburgse 
Feesten : Welke Belg won zilver in het 
karabijnschieten?

Maar allez, we warmen ons op aan de 
memorabele spurten van Usain Bolt, 
de formidabele prestaties van onze 
tienkamper Hans Van Alphen die in deze 
loodzware discipline op een haar na brons 
miste en zoveel meer.

De (mannelijke) collega’s op het werk 
raken maar niet uitgepraat over de reünie 
Van de Spice Girls op de slotceremonie, en 
ik droomde dat de Rode Duivels Nederland 
in de pan hakten met 4 - 2

En zoals mijn grootmoeder altijd zei : Het 
leven is als zingen van een lied dat je niet 
gerepeteerd hebt.

Tot volgende keer.

Barbara.

Olympische  
Spelen
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In de computerruimte van het DC Antverpia kan men 
terecht voor nuttige bijscholing.


