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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: Barbara, Willy Bauwens, Lus 
Cuyvers, Marc Elseviers, Ludo Geenen, Walter Lauriks, Jo & Ludo Van 
Bouwel, Jan Van Os, Marc Wouters. 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

Wijkwerking Mariaburg met
nieuw bestuur op nieuwe stek

Dit is het eerste nummer van 2013. Heel wat sympathisanten 
hebben al een bijdrage van minimum 5 euro overgeschreven 
als “Vrienden van het Nieuw Kwartier” om ons zo in staat te 
stellen de Mariaburgse buurtkrant verder te blijven uitgeven. 
Is het u misschien ontgaan in deze zo waanzinnig drukke tijd, 
dan kan u nog steeds uw steun verlenen door overschrijving 
op nr. BE90 9790 8045 4532 van Wijkwerking Mariaburg vzw 
met vermelding ‘Vrienden van het Nieuw Kwartier’.
Wie buiten het grondgebied van Sint-Mariaburg/Ekeren, 
Mariaburg/Brasschaat of De Sterre/Kapellen woont, krijgt het 
nummer alleen bezorgd mits overschrijving van het lidgeld.

2013 zal als memorabel jaar geboekstaafd blijven in de geschiedenis van 
de Wijkwerking Mariaburg vzw. Tijdens de Algemene Vergadering gaf 
Marc Elseviers zijn ontslag als voorzitter. Sedert 1998 leidde hij met veel 
enthousiasme het bestuur van de WWM. Door zijn benoeming tot schepen 
van het district Ekeren kon hij niet langer beide functies waarnemen. 
De Algemene Vergadering koos op 1 maart als dagelijks bestuur van de 
nieuwe beheerraad: voorzitter Marc Denissen, secretaris Walter Lauriks, 
penningmeester Willy Bauwens en verantwoordelijk uitgever Gazet vh Nieuw 
Kwartier Ludo Van Bouwel. Pol Van Dessel en Patrick Wouters fungeren als 
raadsleden in de beheerraad. Nieuwe kandidaten zijn altijd welkom om toe 
te treden als raadsleden.
Op vrijdagavond 1 maart werd meteen de nieuwe locatie met een gezellig 
etentje voor alle medewerkers in gebruik genomen. Vanaf dit jaar is de 
WWM niet langer te vinden in het voormalig huis van de schooldirecteur aan 
de Schriek 360, maar het stadsbestuur van Antwerpen en districtsbestuur 
van Ekeren hebben aan de Wijkwerking gevraagd om het voormalig 
bibliotheekfiliaal aan het Van de Weyngaertplein 38 te beheren. 

Verhuis van de Schriek naar het Van de Weyngaertplein:
Luc, Ludo, Marc en Walter laden de documentatie in.

WWM-bestuur, medewerkers van  het Heemkundig Documentatiecentrum  
en bussers van de Gazet genoten van een heerlijk feestmaal,  

verzorgd door Roeland van @’ELIER 1.16 uit de Leopoldlei 116.

Het Heemkundig Documentatiecentrum heeft nu een veel betere 
infrastructuur in de voormalige bib. Ann en Walter bezig met de  
plaatsing van de enorme documentatie

Marc Denissen dankt als nieuw verkozen voorzitter 
van de WWM uittredend voorzitter Marc Elseviers 

voor zijn jarenlange inzet.

Luc en Kurt dragen een waardevolle blokfoto 
binnen in de voormalige bib.OPROEP

Op de benedenverdieping is de polyvalente ruimte beschikbaar voor alle 
lokale verenigingen en voor particulieren die er socio-culturele activiteiten 
als vergaderingen, tentoonstellingen, voordrachten, vieringen, enz. 
kunnen laten plaatsvinden. Op de bovenverdieping heeft het Heemkundig 
Documentatiecentrum zijn ongelooflijke schat aan boeken, plans, 
foto’s, schilderijen, glasramen, medailles, bekers en andere waardevolle  
archiefstukken opgesteld. Daar kan het publiek elke dinsdagvoormiddag 
tussen 10 en 11.45u terecht om informatie te bekomen in verband met de 
geschiedenis van de wijk. Mogelijk zal in de toekomst nog een contactmoment 
aangeboden worden.
Op de gelijkvloerse verdieping is een prachtige ruimte beschikbaar met tafels, 
stoelen en kleine keuken. Bedoeling is dat wie hiervan gebruik wil maken, 
contact neemt met de Wijkwerking Mariaburg vzw. Op de website www.
mariaburg.be vindt men alle verder info en kan men ook nagaan of een 
bepaalde datum nog vrij is om de zaal te huren. Reserveren kan per mail aan: 
wijkcentrum@mariaburg.be (LVB)
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BM’s verlieten ons...

Josée Goyvaerts
(27/7/1938 – 11/12/2012)

De weduwe van Jos Matthhysen overleed onverwachts in AZ Klina 
te Brasschaat. Zij was jarenlang een gewaardeerde kapster, eerst op 
de Kapelsesteenweg, nadien aan het Van de Weyngaertplein. Josée 
was een geliefde moeder van haar vier kinderen, twee dochters 
Nicole en Ingrid en twee zonen Jan en Koen, en grootmoeder van 
elf kleinkinderen. Zij was samen met haar echtgenoot Jos en nadien 
met haar schoonzoon actief betrokken bij basketbalclub Makeba. 
Zij was een heel graag geziene figuur in het dorpsleven: eenvoudig 
en bescheiden had zij altijd een vriendelijk woord en een lieve lach 
voor wie ze onderweg ontmoette. De laatste jaren woonde Josée in 
de Frans Standaertlei boven de familie Van Wesenbeeck. Haar plots 
heengaan, trof de Mariaburgse gemeenschap heel diep. 

Yvonne De Hertog
(10/7/1928 – 26/1/2013)

Afscheid van mijn moeder
We  hebben geen afscheid kunnen nemen
Plots was je weg
Terwijl je het liever met wat grandeur had  gewild
Met een kerkkoor of vier en een pateeke of zes
Maar ja het leven en de dood
Hebben altijd andere plannen dan de dolende mens

We denken terug 
Aan je gevlekte handen met dikke polsen
Die precies die van je zuster waren geworden 
Aan je droeve ogen, Die als een handboek lazen
Van je stemming van die dag
Aan je  verhalen van de hak op de tak
Die allen dezelfde boodschap droegen:
“Leven is lijden” 

We proberen te negeren
Hoe ver weg  je soms in je parallelle universum was
We willen vergeten 
Hoe vaak we ons tekort gedaan voelden
Want je was er wel maar toch ook weer niet
Als we je nodig hadden,

Nee, moeder
Als we terugkijken is het met gemengde gevoelens
Die nog altijd moeten slijten
Maar vergeven hebben we je wel 
Je had er immers ook niet voor gekozen 
Om door die demonen te worden gekweld

“Waarom toch? ” moet vader vaak hebben gedacht
Soms was je  ziel gewoon  te groot voor deze wereld
Zoals Icarus wou je dan naar de zon, fladder…,fladder…
Daar kon allen maar  crash  nummer 47 van komen .
‘t was weer eens lente, ’t was weer eens herfst

En verwijten lossen niks op. 
Looking back in anger ,  dat vreet je op.
Wij zijn immers wat wijzelf gemaakt hebben
Van wat ze van ons probeerden te maken
De ene kan alleen beter dan  de ander verbergen
Hoe we allemaal met haken en ogen aaneen hangen

Als het wel goed ging
Was je een grande dame
Zoals ze ze nu niet meer maken
Hyacint Bouquet had je zeker uitgenodigd bij haar
“afternoon tea with light refreshments” 
En de dames zouden gelachen hebben om je antieke mopjes
En goedkeurend geknikt hebben bij je nieuwe oversized 
oorbellen
Of  één van die typische “voordrachtkunst” verzen 
Die het heelal in één zin willen vatten

Als het goed ging
 Zou je de hele wereld op je schouders hebben genomen
En elke medesukkelaar onder je vleugels gestopt
Sociaal assistente was immers je na-oorlogse roeping
Terwijl jezelf zo vaak pilletje-reddingsboei  nodig had

Als het goed ging vertelde je 
Van de geborgenheid van je  geboortedorp
van baksteen, asperges en den ijzeren weg 
Dat je mentaal nooit  echt verlaten hebt .

Toch was het kleine Sint-Mariaburg
Je nest, je thuishaven, je uitvalsbasis
Waar veel mensen je veel vergaven
“Het is weer zover met Yvonne 
het zal wel weer overwaaien”
Dank u wel echte dames en heren.

Je was al lang op de sukkel
Met je rug, je benen, je glaucoom, je verminkte vinger, 
Je aderverkalking, je heup, je suiker, je ziekenhuisbacterie
En je nood aan aandacht 
Nu is onverwacht je gekwetste hart ermee gestopt
Daar hadden we niet op gerekend
En zo heb je op het laatst 
Ons toch nog liggen gehad

Ignace Bosch 
01.02.2013

Jan Cassauwers
(11/12/1949 – 11/12/2012)

Op de dag van zijn 63e verjaardag overleed de echtgenoot van Frieda 
Kerremans in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen. Hij was de 
zoon van de bekende Mariaburgers Marcel en Wiske Cassauwers uit 
de Molenweg. Jan is groot geworden in de Mariaburgse bossen, hij 
was oud-leerling van de Annadreefschool en speelde als jonge knaap 
in de fanfare Antverpia, zoals het hoorde voor een zoon van Marcel. 
Later studeerde hij af aan  PIVA als kok, vak dat hij heel zijn leven met 
passie heeft uitgeoefend in de bedrijfskeuken van de Nationale Bank 
van België. Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Antwerpen, kort bij 
zijn werk. Jan kreeg 3 prachtige dochters en 2 kleinzonen waar hij 
stapelzot van was. Hij was ook erg sportief en blonk uit in tennis en 
tafeltennis. Omdat hij niet echt een ‘zittend gat’ had, startte hij kort 
na zijn pensioen in Antwerpen een eigen restaurant ‘De Suggestie’ 
waar hij in de keuken de heerlijkste gerechtjes kon blijven creëeren, 
tot groot genoegen van zijn trouwe klanten, vrienden en familie. Zijn 
veel te vroeg heengaan is een zware klap voor zijn familie, die hem 
erg mist.

Walter De Boeck
(30/12/1920 – 8/1/2013)

De echtgenoot van Clauda Smagghe overleed op hoge leeftijd in AZ 
Klina te Brasschaat. Tot 1960 was hij Gewestbeheerder in Belgisch 
Congo, nadien werkte hij vele jaren als leraar Latijn op het Onze-
Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen. Hij woonde met zijn gezin 
nabij Villa Magnolia in de Valkenlaan (eerst Nachtegaallaan). Zijn 
echtgenote, dochters en kleinkinderen zorgden voor een heel mooie 
uitvaartviering in de parochiekerk aan het Van de Weyngaertplein. Zij 
tekenden Walter als een warme figuur, een opa die altijd klaar stond 
voor zijn oogappels, sterk geïnteresseerd in de sport en zelf heel actief 
als biljarter. Gevoelens van verdriet bij zijn heengaan, maar ook van 
grote dankbaarheid voor wie hij was.

Paul Peeters
(7/2/1926 – 20/1/2013)

Nog geen vier maanden nadat zijn echtgenote Yvonne Craey 
overleden was, ging ook Paul Peeters – niet totaal onverwacht, maar 
toch plotseling ten einde kracht - heen. De uitvaartplechtigheid 
vond plaats in de kerk van het H. Sacrament te Merksem. Dochter 
Georgette en zoon Guido getuigden op zijn doodsprentje: ‘Nog even 
waren we rondom jou, met onze laatste sprankel hoop. Nu ben je 
enkel nog diep in ons hart’. Paul was een echte Mariaburger. Zijn 
moeder woonde op de Kapelsesteenweg boven het postkantoor. 
Zijn zus Gaby was leidster bij de wolfjes en werd kloosterlinge. Hij 
werkte eerst in de maalderij van vader Peeters, nadien bij Crown Cork 
en in de petrochemische nijverheid. Hij had vier kleinkinderen en zes 
achterkleinkinderen. Na hun verhuis van de woning in de Van de 
Weyngaertlei naar een appartement aan de Nieuwdreef in Merksem 
bleef het echtpaar Peeters-Craey trouw geabonneerd op onze Gazet.  

Jos Van Baast
(20/10/1922 – 22/2/2013)

Jos stamt uit een oude Mariaburgse tuindersfamilie. Hij huwde met 
Josepha De Bondt en kreeg twee dochters Andrea en Daniëlle. Die 
zorgden voor vier kleinkinderen. Jos was jarenlang een populaire 
figuur op de markten waar hij met zijn groentekraam als bijzonder 
bedrijvige en hard werkende man ieders achting genoot. Hij was gul 
voor iedereen en niets was hem teveel. Heel wat jaren had hij met 
zijn echtgenote een groentehal nabij het Mariaplein. Ook in de zaak 
van dochter Daniëlle en haar echtgenoot Wim Ceulemans aan de 
Schriek verscheen hij nog regelmatig om de klanten te groeten. Velen 
kwamen van hem afscheid nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in 
de parochiekerk op donderdag 28 februari.

Frans De Doncker
(28/7/1928 – 28/2/2013)

In ZNA Stuivenberg overleed Frans De Doncker, wiens echtgenote 
Josée Vermuyten enkele jaren geleden stierf. Zij woonden in de 
Merellaan (De Sterre) en hadden drie dochters Christine, Anne-
Marie en Rose, zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Frans 
en Josée waren trouwe parochianen van O.-L.-Vrouw van Gedurige 
Bijstand/Sint-Mariaburg. De uitvaartliturgie vond op donderdag  
7 maart plaats in de kerk aan het Van de Weyngaertplein.

Corneel de Rijk
(30/10/1926 – 14/1/2013)

De populaire dorpsfiguur, die vele jaren als beenhouwer de 
Mariaburgers van lekker vlees voorzag in de zaak aan de  
Sint-Antoniuslei, overleed thuis aan de Jacobuslei. Daar werd hij 
de laatste jaren met veel liefde en enorme toewijding verzorgd 
door echtgenote Minne Wuyts, die zich samen met haar dochter 
al vele jaren met de bloemzusters inzet voor de versiering van 
het altaar in de kerk. 

We herinneren ons Cees  in zijn jonge jaren als een verdienstelijk 
voetballer die met veel inzet en enthousiasme speelde 
bij Mariaburg VK op het oude plein aan de Mariettalei. 
Het gezin telde drie kinderen: Ann, Jan en Sofie en zeven 
achterkleinkinderen. De Mariaburgse gemeenschap nam heel 
talrijk in de parochiekerk afscheid van Cees op 19 januari. 

Zondag 10 maart werd flink gefeest in zaal Elcks Thuys. Maria en Fons Van Look-Groffen, die 40 jaar lang 
een beenhouwerij hadden aan de Schriek 351, vierden met familie, vrienden en vele klanten van vroeger 
hun 85e verjaardag. Al 20 jaar zijn ze met pensioen en wonen ze op de hoeve in Itegem, waar ze destijds 
al runderen hadden, waarvan het voortreffelijke hormonenvrije vlees verkocht werd aan de Mariaburgse 
klanten. Voor vele Mariaburgers werd het een prettig weerzien met het echtpaar, dat er bijzonder stralend 
uitzag. Ook de kinderen Jef, Karel, Hilde, Ria, Dirk en Agnes alsook hun partners, de acht kleinkinderen en 
de vier achterkleinkinderen deelden in de feestvreugde. (LVB)

Slagersechtpaar Van Look-Groffen 
kwam hier 85e verjaardag vieren
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Na ons vorig nummer waarin we de sloop van het ‘Kasteel de Galg’ (woning 
van familie Antoon Van den Weyngaert) aanklaagden, kregen we boze 
reacties vanwege de sociale huisvestingsmaatschappij. “Het kasteel blijft 
behouden,” beweerden de beleidsverantwoordelijken: “De afbraakwerken 
zijn weliswaar verregaander dan oorspronkelijk gedacht. Het kasteel wordt 
echter wel helemaal terug opgebouwd en het oorspronkelijke uitzicht zal 
volledig terug gereconstrueerd worden. Omdat we tijdens de afbraakwerken 
ongeruste vragen kregen van de omwonenden hebben we ervoor gekozen 
om een spandoek op te hangen waarop men kan zien hoe het kasteel er 
uiteindelijk opnieuw zal uitzien. U hoeft dus zeker niet ongerust te zijn over het 
behoud van het kasteel.“
Op facebook verscheen deze grappige opdracht: “Zoek de zeven verschillen “. 
Een vergelijking van de oude postkaart en het plan van het gebouw dat in 
de plaats komt, maakt duidelijk dat het kasteel hoegenaamd niet behouden 
blijft, wat men ook beweert! (LVB/LC)

Zondag 21 april zal in het kader van Erfgoeddag onder het thema ‘Stop de 
tijd’ een unieke tentoonstelling worden georganiseerd over de voormalige 
dorpsbioscoop Ciné Rio die van 1934 tot 1963 de bevolking ontspanning bood. 
In het Wijkcentrum (vroegere Bib) aan het Van de Weyngaertplein 38 is het 
publiek tussen 10 en 18 uur welkom. Gratis inkom. Foto’s, documenten en 
affiches worden getoond, maar ook de actualiteitsfilmpjes van Edgard Olluyn 
die voor de grote speelfilms geprojecteerd werden in de Rio.  Enkele oude films 
van amateurs over gebeurtenissen in Sint-Mariaburg (stoet honderdjarige, 
scouts op kamp, enz.) zullen met authentieke projectoren heel de dag 
getoond worden. Gelijktijdig brengt de Cultuurdienst van Brasschaat nabij de 
Kattekensberg ook heel wat beeldmateriaal dat herinnert aan die tijd, toen 
Sint-Mariaburg hét ontspanningsoord bij uitstek was voor de Sinjoren. Een 
wandeling tussen kerkplein en Kattekensberg loont zeker de moeite op 21 
april. Wie alsnog thuis oude filmpjes heeft over evenementen in de wijk en deze 
wil beschikbaar stellen voor de Erfgoeddag, kan altijd contact opnemen met 
Ludo Van Bouwel van het Heemkundig Documentatiecentrum (03/6057361 – 
0476/592278) of via email op info@mariaburg.be

Bij de start van het nieuwe jaar werd het Sterzingen in de parochie georganiseerd ten 
voordele van Caluna. Caluna is een vzw die sociale projecten opzet in binnen- en buitenland 
en workshops organiseert in Vlaamse scholen met de bedoeling vooral jongeren te 
sensibiliseren voor de problematiek van de straatkinderen in Senegal en in de Derde Wereld. 
Fotograaf Cas Janssens uit de Anverpiastraat is één van de initiatiefnemers van Caluna. 
“Met de opbrengst van het Sterzingen (433,64 euro) wordt in Senegal de bouw van 
een waterput gefinancierd. Het project moet hygiënische omstandigheden in het dorp 
verbeteren en zorgen voor drinkbaar water. We sparen voor de bouw van een dorpsschool. 
In het regenseizoen zijn de wegen onbegaanbaar en is het dorp soms onbereikbaar wegens 
overstroming”, vertelt Cas.  
Het verhaal van Caluna begint in de lente van 2007. Fotograaf Cas Janssens (toen 21) kwam 
terug van een reis in Cambodja. De tocht zou zijn leven voor altijd veranderen. Cas zag de 
straatkinderen en schrok van de ellende. Hij werd hierdoor emotioneel gegrepen. “Via mijn 
vader ontmoette ik in Ekeren Luc Van De Wiel en Ann Huybrighs. Beiden zijn sterk sociaal 
geëngageerd. Een eerste gezamenlijk project kreeg vorm. We zonden een container met 
hulpgoederen voor straatkinderen en hun schooltje naar Cambodja”, vertelt Cas. In januari 
2008 werd Caluna vzw boven de doopvont gehouden.
“Intussen hebben we onze activiteiten uitgebreid en steunen nu ook projecten in Senegal en 
Guatemala. Werkingskosten worden gesponsord, zodat er geen eurocent verloren gaat en 
alle inkomsten integraal ingezet kunnen worden.”
Cas Janssens reisde al heel wat landen af, altijd met het fototoestel in aanslag. “Mensen in 
hun ellende fotografen is geen pretje. Het doet me wat. Het valt mij ook op, dat ondanks de 
miserie je nog blije mensen ontmoet.” 
Uit meer dan duizend foto’s kozen Cas, Luc en Ann een tachtigtal pakkende beelden voor 
een eerste fotoboek in wat een reeks moet worden onder de titel ‘The Planet, My Home’. Het 
fotoboek kost 25 euro en is te verkrijgen via Caluna: Antwerpsesteenweg 219, Kapellen. Tel. 
0499-35 53 13. www.caluna-world.com. cas@caluna-world.com. De opbrengst gaat integraal 
naar projecten. Inmiddels verwerkte Cas zijn foto’s ook in een jaar- en een verjaardagkalender. 
De verjaarsdagkalender kost 10 euro en is enkel via Caluna verkrijgbaar.  (MW)

Sterzingen:
Fotograaf Cas Janssens helpt straatkinderen

ZOEK DE ZEVEN VERSCHILLEN

Erfgoeddag 21 april: Stop de tijd
Mariaburgse Filmkes in Ciné Rio

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

Edgard Olluyn in de projectiecabine van Ciné Rio

De dappere sterzangers van de vormselcatechese steunen Caluna.

Fotograaf Cas Janssens maakte fotoboek ten voordele van Caluna vzw.
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Mariaburgse beelden  
in kerststal van kathedraal
Caerdevoorzitter Mon Van den Broeck kapte twee jaar geleden reeds de 
beelden voor de kerststal aan de Sint-Lambertuskerk in Ekeren. In het 
najaar van 2012 werd hij gecontacteerd door de koster van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal in Antwerpen om nieuwe beelden te maken voor de 
Antwerpse hoofdkerk. Mon vervaardigde de beelden op 2/3e grootte in 
eikenhout. Zijn kleindochter stond model voor Maria. Op de wenskaart die 
Mon ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar rondstuurde, prijkt de foto 
van deze mooie kerststal. (LVB)

Kunstkring Caerde in Westmalle
Zaterdag 13 en 20 april, zondag 14 en 21 april kan men van 11 tot 17 uur 
in de Sint-Martinuspastorij, Berckhovenstraat 11 in Westmalle werken 
bekijken van de Mariaburgse kunstkring Caerde. Volgende leden stellen er 
tentoon: Arlette Bories, Liliane Denayer, Ida Gysbrechts, Jef Jambon, Wilfried 
Keustermans, Els Moonen, Maria Peeters, Mon Van den Broeck, Nancy Van 
de Parre en Leo Van Hullebusch. (LVB)

Marita De Sterck in Nottebohmzaal
Zondag 24 februari hield onze Mariaburgse schrijfster Marita De Sterck  
een Nottebohmlezing in de Erfgoedbibliotheek aan het Conscienceplein. 
‘Donskuiken en ochtendvogel’ was de titel van haar lezing over 
inwijdingsrituelen en –verhalen. (LVB)

Kon. Harmonie Antverpia
zoekt nog versterking
De kleine groep gedreven muzikanten van de Koninklijke Harmonie 
Antverpia luisterde al vele feestelijke evenementen op in Sint-Mariaburg 
en verre omstreken. In de toekomst willen ze op het vlak van muziekkeuze 
en repertoire nieuwe mogelijkheden ontdekken. Liefhebbers die ook willen 
musiceren - zelfs als ze geen instrument hebben – zijn welkom op de 
repetities maandagavond vanaf 20 uur in zaal Elcks Thuys.

Best even telefonisch afspreken met voorzitter Roger Boiy 0495/527076 of 
mailen naar roger.boiy@skynet.be (LVB)

Artikel over Hugo Verhulst
in ‘Pro Petri Sede’ (1/2013) 
Oud-Mariaburger Lieven Gorissen, hoofdredacteur van het tweetalig 
tijdschrift ‘Pro Petri Sede’, publiceerde in het eerste nummer van dit jaar een 
bijdrage over Hugo Verhulst, voormalig onderpastoor van de Mariaburgse 
parochie en thans meewerkend priester in de Merksemse parochies. Onder 
de titel ‘Herinneringen aan 50 jaar heropgericht bisdom Antwerpen, 
50 jaar Vaticanum II en 50 jaar priesterloopbaan’ blikt de sympathieke 
priester terug op de voorbije halve eeuw. Met veel vreugde vertelt hij 
over de jongerenmissen in de parochie, geïllustreerd met een foto uit ons 
Heemkundig Documentatiecentrum.

Het artikel ligt ter inzage in het Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 
38. (LVB)
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Buurtbewoners van de Maria-Theresialei en bezoekers van warenhuis Delhaize keken op 21 
februari met verbazing toe hoe in de witte villa uit 1939 (architecten Jean-Jacques Jacobs en 
Gerard Saenen), die te koop wordt gesteld door de familie Van Leemputten, filmopnames 
plaats vonden voor een Amerikaans/Belgische film ‘The fifth Estate’. Oscarwinnend regisseur 
Bill Condon realiseert deze film die handelt over de relatie tussn WikiLeaks-oprichter Julian 
Assange en zijn collega Daniël Domscheit-Berg. De hoofdrollen worden vertolkt door 
Benedict Cumberbatch en Daniël Brühl. Tegen 15 november wordt de film in de zalen 
verwacht.
Nadat eerder al opnames plaats vonden in Brussel, Gent en het Antwerps provinciehuis 
streek een indrukwekkende karavaan trucks en vrachtwagens neer in de Maria-Theresialei en 
in de industriezone achter Delhaize. Honderden veiligheidsagenten, technici, acteurs en een 
uitgebreide filmcrew liepen er bedrijvig rond en kwamen zich bevoorraden in de cateringtent. 
Er werd zowel bij dag als ’s nachts gefilmd. Onze fotograaf kreeg geen toestemming om 
beelden te schieten en de opstelling van de trucks liet ook weinig inkijken toe.
De benedenverdieping van de prachtige villa was omgetoverd tot een Oostenrijks kerstdecor. 
De bovenverdieping diende om een fragment op te nemen dat zich in Australië afspeelt. 
Heel het huis was voor de gelegenheid gedecoreerd en diende nadien in zijn oorspronkelijke 
staat hersteld, maar blijkbaar is dat goedkoper dan opnames te maken in een studio. We zijn 
benieuwd hoeveel minuten we in de film het Mariaburgs decor zullen herkennen.
Nadien werden ook nog opnames gemaakt in het Districtshuis van Deurne.
Vermeldenswaardig is dat de ‘Location Manager’ Wim AH Goossens via een brief alle inwoners 
van het gebied tussen Delhaize en de kerk informeerde over het gebeuren en bij voorbaat 
verontschuldigingen aanbood voor de overlast, die tot een absoluut minimum werd beperkt. 
Volgens onze bron had Woestijnvis een lijst met 60 mogelijke Belgische locaties aan de 
Amerikanen bezorgd en kozen dezen, na bezoek aan al die plaatsen, Sint-Mariaburg uit voor 
hun opnames. Alweer een bewijs hoe uniek mooi het hier is! (LC/LVB)

Amerikaanse film ‘The fifth Estate’
in Maria-Theresialei opgenomen
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FEESTEN

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04

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

‘Academie Noord 50’
Heel het jaar door zal ‘Academie Noord’ met tal van 
activiteiten zijn gouden jubileum vieren. Op 2 februari 
werd het feestjaar ingezet met de Nieuwjaarsreceptie 
in en rond het Antverpiagebouw. Die dag konden 
sympathisanten de ‘open ateliers’ bezoeken. Het was 
immers de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) 
met als thema “Kunstkramers”. In die periode viel ook 
de “Dworp”-expo te bekijken in Galerie Tsjeljoeskin 
met werk gemaakt door de leerlingen van het atelier 
Aangepaste Beeldende Vorming (Buiten Gewoon 
Atelier) van de academies van Brasschaat, Eeklo, 
Kortrijk, Mol en Turnhout.
Na de paasvakantie volgt een tweede belangrijk 
evenement in de spiegeltent die opgesteld wordt op de 
parking van het Antverpiagebouw.

SPIEGELTENTWEEKEND:  
Activiteiten/programma:
Donderdag 25/4/13: 18.30u
“Stand-Up Story”: de leerkrachten van Academie Noord 
stellen gekozen teksten voor die hen inspireren, boeien 
of tot nadenken stemmen...
Muzikale omkadering: “Mimosa” (Jazz)
Jazzcafé 
Vrijdag 26/4/13: 18.30u
“Live Tekenen (met Wide Verknocke)”, thema: animatie 
uit de jaren 60 (18.30u – 20.00u). De bezoekers kunnen 
participeren aan de activiteit.
“Zeer Vrije Muziek met Gerard Herman” (20.30u – 
22.00u)
Zaterdag 27/4/13:
Ochtend: 10.00u – 12.00u
Free Podium Matinee, Academie voor Muziek en Woord 
Marcel Van Heuven
Namiddag: 14.30u
“Olifant en Krokodil”, Anna’s Steen: theater voor de 
kleinsten
Avond: 20.00u
The Beatups – sixtiescovers met Koen De Roovere 
(directeur Academie Noord), Kris Leffelaer, Stijn en 
Bram Van Bouwel (oud-leerlingen Academie Noord)
Radio Modern Discobar
Zondag 28/4/13:
12.00u: Megapicknick
14.00u: Animatiefilm en Soundtrack project: 
Academie Noord en de Gemeentelijke academie voor 
muziek en woord, Marcel Van Heuven werkten een 
gemeenschappelijk project uit waarbij animatiefilms 
live begeleid zullen worden door leerlingen van de 
muziekacademie.
Doorlopend: “Congratulations” = expo fotoafdeling 
in zaal Van den Weyngaert (Antverpiagebouw, eerste 
verdieping)

DRIE DIRECTEURS IN 50 JAAR
Frans Bellens, onderwijzer van het tweede leerjaar aan het 
Sint-Michielscollege in Brasschaat, is de stichter van de 
Tekenacademie, die in feite een voortzetting was van de 
‘Academie Sint-Michiel’. Dit parascolair initiatief was in 1958-59 
gecreëerd door pater Bart Mesotten en leraar Clem Neutjens om 
de literaire creativiteit van leerlingen te stimuleren. Stelselmatig 
werd het spectrum uitgebreid naar plastische kunsten en 
fotografie met de heren Bellens en Illegems als promotoren, 
en naar muziek met Maurits Veremans als steunpilaar. Vanaf 
1962 werd dan in de lagere school schuchter gestart met de 
Tekenacademie, waarvan de oprichting als VZW officieel in 
het staatsblad van 22 oktober 1964 verscheen. Op 16 maart 
kwam de officiële erkenning door het Ministerie van Nationale 
Opvoeding en Kultuur.
Het aantal leerlingen en leerkrachten nam zienderogen toe, ook 
het aantal richtingen en het niveau van het geleverde werk. 
De lessen werden gegeven in het Sint-Michielscollege en na 
verloop van tijd ook in de verschillende wijken van Brasschaat 
(Mariaburg, Kaart, Bethanie, Driehoek, Maria-ter-Heide). Niet 
alleen jongeren, maar steeds meer volwassenen schreven zich 
in. Er ontstonden drie graden: lagere graad voor kinderen van 8 
t/m 11 jaar, de middelbare graad voor jongeren van 12 t/m 17 
jaar en de hogere graad voor volwassenen vanaf 18 jaar. 
Na 23 jaar enorme inzet nam directeur Frans Bellens in 1985 
ontslag en werd tot eredirecteur benoemd. Zijn opvolger was 
Jo Van Bouwel, die verantwoordelijk werd voor 28 leraren en 
770 leerlingen. In 1994 werd de kaap van de 1000 leerlingen 
overschreden. Hoewel voor de afdelingen beeldhouwen en 
keramiek al een afzonderlijk atelier was gebouwd in de tuin van 
het college, bleek toch spoedig dat de tekenacademie te groot 
geworden was om nog op de zolder en de bovenverdieping van 
het gebouw te Vriesdonk al die cursisten op te vangen. Daarom 
bepleitte Jo Van Bouwel bij de Brasschaatse burgemeester 
Bertels om het leegstaand Antverpiagebouw aan te kopen en 
daar ruimte te creëren voor de academie, die in 2002 van het 
Vrij Onderwijs naar het gemeentelijk onderwijs was overgestapt 
en onder de hoede van de gemeente Brasschaat kwam. De 
laatste jaren vond dan nog een uitbreiding plaats naar Essen, 
Wuustwezel, Schilde en Stabroek, waar ook afdelingen werden 
opgericht onder de algemene benaming ‘Academie Noord’. 
Tevens moet de oprichting van Vriendenkring Kraplak vermeld, 
die vele feesten en reizen organiseerde. Ook het oprichten van 
een atelier voor personen met een handicap op vraag van het 
Sterrenhuis vzw was een belangrijke stap in de geschiedenis 
van de Academie. Leraar Willie Van Cauwenberghe is de 
drijvende kracht van dit lovenswaardig initiatief. Sedert 2006 
is het gerestaureerde Antverpiagebouw de hoofdzetel van de 
Academie en kan het ruime publiek  er geregeld op de tweede 
verdieping mooie tentoonstellingen bezoeken in Galerie 
Tsjeljoeskin.
Eind maart 2010 beëindigde Jo Van Bouwel zijn loopbaan als 
directeur. Hij werd opgevolgd door leerkracht Koen De Roovere.
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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 - ELEGEERT
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

KERSTMARKT
De redactie ontving deze sympathieke mail:

Hallo,

Zojuist thuisgekomen van de eerste Mariaburgse 
kerstmarkt. Dit was voor mij een kerstmarkt om 
nooit te vergeten, het was er één met een hart, 
warm en gezellig. Het optreden van de Jachthoorns 
was voor mij de topper. Sinds ik alleen ben en 
geen auto heb, was dit voor mij een heel mooi 
kerstcadeau, zeker om dit in eigen dorp te kunnen 
meemaken. Ik hoop dat er volgend jaar weer zo’n 
mooie markt zal zijn. Bedankt aan al diegenen die 
dit gerealiseerd hebben.

Liliane.
Leopoldlei 40, Mariaburg

Nieuwjaarsdrink Boskapellei 
Op zaterdag 19 januari organiseerden enkele bewoners 
van de Boskapellei reeds voor de zevende keer een 
nieuwjaarsdrink voor hun straat. Ondanks de bittere 
koude ging het er warm en vrolijk aan toe: jenever, 
glühwein, zelfgemaakte ajuinsoep en hotdogs zorgden 
voor de innerlijke warmte, en twee grote vuurkorven 
voorkwamen bevroren vingers en voeten… Er was zelfs 
een ‘Boskapellei zingt’ waarbij een tiental meezingers 
luidkeels meebrulden. 
De vrijwilligers konden, zoals alle voorgaande jaren, 
rekenen op de steun en medewerking van de conciërge 
van Antverpia, die dit - jammer genoeg - voor de laatste 
keer kon doen. Op 31 januari liep haar contract ten einde 
en verhuisde zij naar Achterbroek. Lieve en haar man 
Tony werden intussen als erelid van het organiserend 
comité benoemd.
Tijdens de zomermaanden (de datum ligt nog niet vast) 
heeft dan voor de achtste maal het grote straatfeest 
plaats op het basketpleintje aan de kapel. Hopelijk 
dagen daar ook weer veel bewoners op om er een fijne 
zomeravond van te maken. (jvo)

SCOUTS MARIABURG blazen  
72 verjaarsdagkaarsjes uit
Om dit te vieren geven ze op zaterdag 20 april een geweldig 
feest in de Vrije Basisschool Mariaburg (ingang langs het Van 
de Weyngaertplein). Hierbij is iedereen welkom van ouders 
tot kids, sympathisanten, bomma’s en bompa’s.
Ook alle oud-leid(st)ers zijn uitgenodigd voor een heuse 
reünie in de vorm van een gezellige brunch vanaf 9.30u. 
Om zo veel mogelijk oud-leiding bij elkaar te krijgen, van de 
beginjaren van de scouts tot nu, vragen de huidige leiders 
om iedereen, die ooit in leiding stond in deze geweldige 
scoutsgroep, op de hoogte te stellen van dit feest. Want eens 
scout, altijd scout!
Er wordt die dag animatie voorzien voor jong en oud in de 
vorm van optredens en andere leuke activiteiten heel de dag 
door. Iedereen is welkom vanaf 12.30u.
Wie naar de brunch wil komen, kan inschrijven tot en met 
13 april. Men kan kiezen uit drie menu’s die om 9.30u of om 
11.00u klaar staan. Vegetarische schotels zijn ook mogelijk. 
Keuzemogelijkheden voor de brunch:

Kindermenu - €7 of  
Standaardmenu - €9 (buffet à volonté)
(Let op! Het kindermenu is enkel voor kinderen.)
Bestaat uit: pistolets, verschillende soorten beleg, fruit, 
yoghurt, cornflakes en koffie of thee.

The English breakfast - €13
Bestaat uit: Standaardmenu + spek met ei of roerei, bonen in 
tomatensaus, champignons, warme tomaten en 2 worstjes.

Stevige portie - €13
Bestaat uit: Standaardmenu + spek met ei of roerei,  kriekjes 
met gehakt, gerookte zalm, American pancakes, koffiekoek 
en chocolade.

Nog een vraag? Stuur gerust een mailtje met onderwerp 
brunch naar grl@scoutsmariaburg.be.
Inschrijven vóór 13 april via de website: www.
scoutsmariaburg.be en het bedrag over te schrijven op de 
rekening van 53ste OLV Van Vrede BE08 9796 - 326251 - 13  
met vermelding “brunch en naam familie”.

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

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

BUURT INFORMATIE 
NETWERK ( BIN ) 
VOOR BRASSCHAAT - 
MARIABURG 

Rietvelden: een mooie naam
voor verdere verstedelijking 

VOC naar Sterhoeve

Stoompletwals van  
Wegenbouw Van As verdwijnt ook

Heel veel reacties op 
Wijkcirculatieplan Sint-Mariaburg

Dat Sint-Mariaburg een grote bouwwerf geworden is en elk open stukje 
groen volgestouwd worden met appartementsgebouwen, hebben we reeds 
meermaals in onze krant aangehaald. Nu zijn de bouwwerken op de hoek 
Kapelsesteenweg - Frans Standaertlei ook van start gegaan.  Hier verrijst het 
aangekondigde project ‘Rietvelden’, de nieuwe bestemming van de vroegere 
terreinen ‘Sanitair Verbeeck’ op de Kapelsesteenweg 585. De naam dekt zeker 
de lading niet, want van velden blijft niets over en riet valt er evenmin te 
bespeuren.

Als het ware worden ‘Appelation Controleé’ en ‘Zoete Droom (vroeger Foto 
Artona)’ geperst tussen een nieuw gebouwencomplex van appartementen, 
winkels en garages. 

Waar men zal eindigen met betonneren, weten we uiteraard niet. Maar 
alleszins is het o zo groene Sint-Mariaburg van vroeger ver te zoeken! 

Hopelijk blijven voornoemde handelszaken met een vaste waarde in de 
toekomst toch overeind. Of moeten we ons daar ook weer zorgen over maken? 
(WL) 

Aan de Frans Standaertlei zijn door het project ‘Steengoed’ reeds een groot aantal 
garageboxen verdwenen. Maar het mobiliteitsprobleem in Sint-Mariaburg blijft 
zich opstapelen. We hadden er in ons vorig nummer op gezinspeeld: “ Hopelijk 
verdwijnen de garageboxen aan de overkant niet”. Maar niets is minder waar! Ook 
zij moeten plaats maken voor beton. Daarbij komt dat de ‘stoompletwals’ – toch 
al zeer vele jaren een monument naast het kantoorgebouw van de firma Van As 
met een grote historische waarde – uiteraard ook uit het straatbeeld van Sint-
Mariaburg zal moeten verdwijnen.

De Wijkwerking Mariaburg vzw heeft getracht deze te behouden, maar 
niemand werd bereid gevonden dit te sponsoren. Het zou een mooie blikvanger 
geworden zijn aan onze nieuwe locatie ‘Wijkcentrum Mariaburg’ op het Van de 
Weyngaertplein 38. Maar de verplaatsing kostte zoveel euro’s, die wij uiteraard 
onmogelijk konden ophoesten, hoe graag we het ook gewild hadden. De 
stoompletwals krijgt een laatste rustplaats in een museum van industriële 
archeologie ver van Sint-Mariaburg. 

Toch getuigde deze stoomwals van het productieve verleden van het 
aannemersbedrijf Van As (gesticht in 1923). Deze firma legde veel straten aan 
in de wijk Sint-Mariaburg en omstreken. Stoomwalsen werden gebruikt in de 
wegenbouw om puin in te walsen of een laag asfalt gelijkmatig uit te walsen.

Dit exemplaar werd geconstrueerd in 1911. De stichter van de firma, Leopold Van 
As, kocht de pletwals in Duitsland omstreeks 1924. Op de machine is duidelijk 
volgende naam te vinden: Maschinenfabrik und Eisengießerei B. Ruthemeyer. 
Deze fabriek werd gesticht in 1868, en produceerde in de jaren 1970 nog 
pletwalsen.

Kastelen, historische villa’s, fonteinen, ijzersmeedwerk…  allemaal verdwenen! 
Gelukkig kan het Heemkundig Documentatiecentrum aan de hand van vele 
schitterende foto’s nog oproepen hoe mooi het allemaal was.  (WL)

Op de terreinen van de Sterhoeve aan de Holleweg in Kapellen staat een 
gloednieuwe infrastructuur voor het Vogelopvangcentrum VOC Brasschaat 
van Marcel en Simonne Peeters. Eerlang zal het VOC van de Floris Verbraekenlei 
naar de Sterhoeve v erhuizen. (LC) 

Per 1 januari is er in Ekeren een nieuw districtsbestuur 
aangetreden. Redenen genoeg om het ‘Wijkcirculatieplan 
Sint-Mariaburg’ nogmaals te evalueren.

Van 30 januari tot 28 februari liep er terug een enquête over 
de verkeersproefopstelling die in juli 2012 werd ingesteld. 
De bewoners konden hiermee deze laatste situatie 
evalueren door de vragenlijst die in de brievenbussen 
gedeponeerd werd schriftelijk of digitaal in te vullen. Dit 
gebeurde massaal.

Sint-Mariaburg heeft alles van een gezellige buitenwijk. 
Het ligt helemaal aan de rand van Antwerpen. Het is een 
uiterst aangename woonomgeving met pareltjes van 
huizen. Amper 3400 inwoners maar toch alles in één: 
een basisschool, de Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woordkunst vlakbij, sportpleinen, winkels in Ekeren en 
Brasschaat, het prachtige Hof de Bist, het ‘Wijkcentrum 
Mariaburg’ aan het Van de Weyngaertplein 38. 

Bij het ter perse gaan waren de resultaten van de enquête 
nog niet gekend. Maar het was wel duidelijk de laatste kans 
om de mobiliteit in de wijk te fatsoeneren. (WL)
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Na een golf van woninginbraken in voorjaar en zomer 2012, hadden 
enkele verontruste wijkbewoners bij de Brasschaatse politie geïnformeerd 
of er geen mogelijkheden waren daar iets tegen te ondernemen.  Een 
wijkvergadering over dit onderwerp in DC Antverpia op 12 december 2012 
bracht een 100- tal belangstellenden op de been. Na enige toelichting 
door de Brasschaatse politie, waaruit bleek dat bijna 60 % van de gemelde 
woninginbraken in de gemeente te Sint-Mariaburg gebeurden, werd 
besloten een Buurt Informatie Netwerk ( BIN ) op te richten. Een BIN is een 
samenwerkingsverband tussen burgers, uit een bepaald afgelijnd gebied, 
en de lokale politie. In Mariaburg betreft het voorlopig de woonwijken 
begrensd tussen Kapelsestwg., Louislei, Lage Kaart, Kattekensberg en 
Kaartsebeek. De doelstelling is door het gecoördineerd verspreiden 
van preventieve ideeën en tips, en door een goede samenwerking 
tussen de burgers en de politie te realiseren op het vlak van (nuttige) 
informatie-uitwisseling, de kandidaat inbrekers te ontmoedigen en 
zodoende woninginbraken trachten te voorkomen of alvast te beperken. 
Uit statistische vergelijkingen van politiediensten blijkt dat in wijken 
van gemeenten waar een BIN gerealiseerd werd, het aantal inbraken of 
pogingen tot inbraak drastisch verminderde. Wil je meer inlichtingen over 
hoe men dit alles gaat realiseren en in de praktijk omzetten, dan kan je je 
aanmelden om deel uit te maken van het project bij : Mr. Robin van der 
Linden, dienst integrale veiligheid, Gemeente Brasschaat,  Tel. 03 650 02 00 
, Email : iv@brasschaat.be, of bij Insp. Dirk Van Linden, dienst preventie, 
Politie Brasschaat, Hemelakkers 40, Tel. 03 650 35 62 , Email : preventie@
politiebrasschaat.be  Mevr. Dominique Mertens, hoofdcoördinator BIN-
Mariaburg, Lage Kaart 5, Tel. 0474 44 98 09 , Email : famfranck@hotmail.
com  De informatiedienst van de Brasschaatse politie berichtte ondertussen 
dat reeds een 160-tal adressen van wijkbewoners zijn geregistreerd om 
deel uit te maken van dit nieuwe BIN-project.
Waarschijnlijk hebben inwoners de attentieborden van het BIN reeds 
opgemerkt aan de belangrijkste invalswegen van Sint-Mariaburg, 
Brasschaatse kant. Spoedig wordt er door de dienst integrale veiligheid van 
de gemeente Brasschaat een opstart bijeenkomst georganiseerd voor alle 
deelnemers aan het project in DC Antverpia. (LC)
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SPORT

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

Mariaburgse gansrijders Dans- en turnkring Antverpia
met zeer geslaagde quiz-avond
In zaal Zilverheem leidde erevoorzitter Tom De Rijdt deskundig de jaarlijkse 
quiz, die een recordaantal deelnemende ploegen een gezellige en spannende 
avond bezorgde. Afspraak alvast voor volgend jaar op zaterdag 25 januari 
2014! Leuk was het ‘open’ lesmoment voor kinderen tot 12 jaar de laatste 
schoolweek van december. De ouders volgden enthousiast turnen van de 
kleuters en dans tot 12 jaar. Op 24 februari zorgde clown Pieks tijdens het 
koekenfeest voor een spetterend optreden. Zondag 2 juni bekroont de 
opendeurdag het werkjaar. Iedereen alvast uitgenodigd! (LVB)

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
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KMVK trekt kaart van de jeugd
Vrijdagavond 25 januari hield de Mariaburgse voetbalclub zijn nieuwjaarsreceptie in de kantine naast het veld aan 
de Zwemdoklei. Ondervoorzitter Edward Bedeer verwelkomde de talrijk aanwezige politiekers, bestuursleden, 
trainers en supporters. Hij speelde in op het  tragisch gebeuren in Nederland, waarbij een lijnrechter door baldadige 
jongeren om het leven was gebracht. Hij beklemtoonde het belang dat de jeugd via de sport een opvoeding krijgt 
waarbij waarden als fairplay, respect en teamspirit prioritair zijn. Hij verheugde zich over de inbreng van eigen 
jongeren in de eerste ploeg, die een moeilijk seizoen kent.
Brasschaats burgemeester Jan Jambon, vergezeld van de schepenen Adinda Van Gerven en Jef Konings, zei dat hij 
de beste herinneringen bewaart aan de tijd dat zijn eigen zonen bij KMVK voetbalden. Zij vonden hun jeugdtrainster 
Paula zo goed dat één van hen zei: “Als ik later een dochter krijg, ga ik haar zeker Paula noemen.”
Ook het gemeentebestuur van Kapellen was present met schepenen Koen Helsen en Luc Janssens. “We komen wel 
van de andere kant van de Kaartse beek, maar we zijn toch blij dat de Mariaburgse jeugd op onze velden achter de 
kazerne van Hoogboom komt spelen”, getuigde Luc Janssens.
Hopelijk kunnen de supporters, eens het speelveld sneeuwvrij, de laatste weken nog genieten van boeiende 
matchen met positieve resultaten zodat KMVK zich na een tegenvallend seizoen  alsnog kan handhaven in tweede 
provinciale. (lvb)

Scouts leren Hapkido en Hankido
Terwijl turnkring Deugd & Moed volop de grote hal van ’t Venneke aan ‘t voorbereiden was voor het Provinciaal 
Kampioenschap, kreeg de Ekerse Koreaanse Krijgskunst Academie de Toto-jongedames van de Mariaburgse scouts 
op vrijdag 26 januari op bezoek voor een initiatie Hapkido en Hankido. Jef Jorissen en Wouter Engelbeen, beiden 
zowel scoutsleiding als gevorderde studenten bij de EKKA, hadden de meeting geregeld. Sportief, gedisciplineerd, 
geïnteresseerd, enthousiast: zo ervaarden de Hapkido-instructeurs deze groep. Er werd geschopt, gerold, geveegd, 
gesprongen en gezweet dat het een lieve lust was. Flink gewerkt, echt in de geest van Baden-Powell en de 
Koreaanse krijgskunst. Sabine Coene, de Ekerse schepen van sport, was eveneens langs gekomen om de ganse 
ploeg aan ’t werk te zien. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, met dank aan Jef en Wouter en het instructeursteam 
van Baekma vzw: Sabine, Geert en Alfred.
Info Scouts Mariaburg : www.scoutsmariaburg.be – info BAEKMA vzw : www.baekma-vzw.com – baekma-vzw@
skynet.be – 035424784

Het gansrijden blijft in de polderdorpen Berendrecht, Ekeren, Hoevenen, 
Lillo, Stabroek en Zandvliet bijzonder veel volk lokken rond Carnaval en Half 
Vasten. Daarbij spelen ook Mariaburgse sporters een actieve rol. 
Bij de Lustige Gans in Ekeren kwamen wel 5000 toeschouwers de strijd om 
de koningstitel op het Kristus-Koningplein volgen. Mariaburgse slager Luc 
Peeraer behoorde tot de kandidaten, maar zag clubgenoot Henk Henkens 
even voor zes uur de kop van de gans trekken.
Op het Kazerneplein in Lillo stond onze Mariaburgse busser Eddy Bernaerts 

(63) achter de micro om het wedstrijdverloop aan elkaar te praten. Hij is al 
vele jaren lid van de vereniging en kreeg bij zijn debuut als omroeper bij De 
Ware Gans een ruim artikel in GVA. “De dag begon niet zo goed,” verklaarde 
hij achteraf. “Op weg naar Lillo werd ik aangereden door een andere auto. 
Gelukkig bleef de schade beperkt. Bijna vijf uur aan een stuk praten en 
uitleg geven is niet zo eenvoudig. Maar ik had me goed voorbereid. Hopelijk 
sta ik hier volgend jaar opnieuw.” (LVB)

De Mariaburgse Toto-jongedames in actie tijdens de initiatie Hapkido en Hankido

Fijnkostslager Luc Peeraer in actie bij De Lustige Gans in Ekeren.
Eddy Bernaerts is de nieuwe stem  
van De Ware Gans in Lillo.

Jef Jorissen en Wouter Engelbeen met een groep enthousiaste beoefenaars van de Koreaanse krijgskunst 
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Buschauffeurs gezocht!

Bewegen om gezonder te leven

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

SPEELTUIN OPEN

Het DC Antverpia zorgt steeds  weer voor nieuwe activiteiten.
Elke dinsdag staat  ‘NORDIC WALKING’ vanuit het park van Brasschaat 
op het programma.  Men start stipt om 9.45 uur aan de ingang van 
de sporthal naast het zwembad.  Een groep enthousiaste nordic-
wandelaars zorgt voor een begeleide wandeltocht van 1 uur tot  90 
minuten. Aanmelden hoeft niet. Deelnemen is gratis. De voorwaarde is 
alleen dat eigen materiaal dient gebruikt te worden. 
Na de paasvakantie wordt gestart met een nieuwe cursus AQUAREL op  
maandagochtend van 9.30 tot 12  uur. Ervaring is niet nodig voor deze 
10 lessen aan 20,00 euro. Tijdig inschrijven is wel de boodschap! 
Vrijdag 26 april wordt om 10.00 uur een allereerste KOOKLES gegeven: 
‘ZELF PASTA MAKEN’.
Maandag 22 april om 13.30 wordt een  cultuurhistorische WANDELING
aangeboden: ‘Naar Ciné Rio: Mariaburgse Filmkes’. Deze wandeling 
sluit aan bij de Erfgoeddag van 21 april,. Het Heemkundig 
Documentatiecentrum toont waar de gebroeders Olluyn woonden en 
waar zij hun dorpsbioscoop uitbaatten. Maandag 27 mei staat om 13.30 
uur de cultuurhistorische  wandeling ‘Ik zie zo gère mijn duivenkot’ op 
het programma. Namens het Heemkundig Documentatiecentrum leidt 
Ludo Van Bouwel geïnteresseerden langs de plaatsen waar destijds de 
Mariaburgse duivenmelkers hun geliefde sport beoefenden.
Om het aanbod aan activiteiten nog meer te vergroten verwacht het 
DC een CURSUS ‘TABLET GEBRUIKEN’. Dit gaat alleen maar door bij 
voldoende belangstelling.(WL)

Al een tijdje wordt onder deskundige leiding van Hugo Eelen elke 
maandagmiddag gezongen. Momenteel oefenen een vijftiental 
mannen en vrouwen hun stemmen, van 14 tot 16.30 uur. 
Zij brengen een zeer ruim repertoire bekende en minderbekende songs. 
Als men ze bezig hoort, kan men stellen dat zij stilaan neigen naar een 
beroepskoor. Bedoeling is de groep nog te vergroten. Na de repetitie 
wordt tussen pot en pint gezellig nagekweeld in de cafetaria. (WL) 

Het DC Antverpia beschikt over een minibusje voor het ophalen en 
terugbrengen van bezoekers, zowel voor middagmalen als voor 
namiddagactiviteiten. 
De huidige ploeg chauffeurs wordt overbelast. Daarom worden nieuwe 
kandidaten gezocht. Deze oproep is zeer dringend! Een portie vrije tijd is 
voldoende. Een gratis verplicht geneeskundig onderzoek ondergaan bij 
de arbeidsgeneesheer van OCMW is noodzakelijk en ook een rijbewijs 
B in het bezit hebben. Het hart op de goede plaats hebben om andere 
mensen te helpen om in het dienstencentrum te geraken is hoofdzaak. 
Het DC lonkt naar de geknipte man of vrouw. 
Kandidaten krijgen het statuut van vrijwilliger met de nodige 
verzekeringen. Er is ook aanbod aan opleiding en uitleg om vertrouwd 
te worden met vervoer van personen, gebruik van lift en minibus. De 
chauffeurs van dienst genieten op de middag van een gratis maaltijd 
in het DC. Op regelmatige tijdstippen worden vrijwilligers uitgenodigd 
voor een feestje of attentie. Alle inlichtingen op 03 660 58 00 bij Nora of 
Lindsey. Testritje meemaken kan uiteraard. (WL)

Bij de vele initiatieven van het DC Antverpia horen ook de 
bewegingssessies om gezonder te leren leven en zich ook zo te voelen. 
In de kelders van het DC komen zowel liefhebbers van ‘ZUMBA’ als 
van ‘FITDANS’ aan bod.  Onder deskundige begeleiding worden hen 
de technieken bijgebracht. Daarnaast worden nog gymnastiek, curve 
bowls, tai chi, yoga, pilates, tafeltennis, enz. aangeboden. Mensen van 
alle leeftijden kunnen hier zonder probleem aan deelnemen. Na het 
hard labeur staat regelmatig een feestje op het programma, zoals bij 
de tafeltennisspelers. 
Meer info bij Nora of Lindsey tijdens de bureeluren. (WL)

Opgewonden klopte Julienne op mijn met 
veel zorg gepoetst raam aan de straatkant, 
een reinigingsoperatie die ik haat als 
de pest en bijgevolg slechts hoognodig 
uitvoer en dit als de zichtbaarheid tot een 
strikt minimum beperkt is.
Hedde het gehoord Barbara, onze paus 
stopt ermee!
Ik verslik mij bijna in het haastig 
opgeschonken senseootje en dompel 
nadenkend mijn petit beurke in mijn tas.
Zeg Barbara zou er ook iets als 
brugpensioen voorzien zijn voor 
Benedictus XVI ? Of is de paus misschien 
gestraft omdat hij de os en de ezel uit het 
kerststalleke heeft verbannen?
En zo zijn wij maar bezig en filosoferen we 
onder ons wie de opvolger zou kunnen zijn 
van Benedictus. Misschien heeft Danneels 
wel een kans zegt Julienne, of krijgen 
wij eens een “gekleurde paus” of een 
Braziliaan of een Chinees?
Met die kleuren moeten we wel oppassen, 
want sinds het stadsbestuur van Gent 
heeft besloten om het woord allochtoon 
te schrappen vraag ik mij af of we in 
Sint-Mariaburg niet moeten spreken van 
Limburgse of Brabantse of West-Vlaamse 
of Oost-Vlaamse Mariaburger ?
Want volgens Van Dale is een allochtoon “ 
iemand die van elders afkomstig is “.
Wie in ieder geval niet van Sint-Mariaburg 
is, is Fouad Belkacem die momenteel 
vrolijk en vrij met zijn enkelband in zijn 
woning rondhuppelt, maar ja, als ge een 
topadvocaat als Sven Mary kunt betalen, 
zal men wel ‘diverse inkomsten’ hebben.
Wie de enkelband mag vergeten is 
Dutroux, ge moet maar het lef hebben 
om iets dergelijks te durven aanvragen, 
daar kunnen ze dan nog eens de 
staatsveiligheid aan het werk zetten en 
als het van de huidige burgemeester van 
Brugge afhangt, zou deze dienst mogen 
worden afgeschaft.
Men zou zelfs denken dat olijke Renaat 
niet genoeg job heeft met het leiden van 
de hoofdstad van de provincie West-
Vlaanderen.
Ineens vraagt Julienne: Zeg Barbara, 
durfde gij nog iets eten waarin mogelijk 
paardenvlees zou verwerkt zijn?
Ik stel haar lachend gerust en bevestig 
dat ik nog wekelijks mijn porties lasagna 
en pizza met veel smaak verorber. Dat 
zou nog eens iets zijn om te vragen aan 
de Jeroen van dagelijkse kost nu hij zijn 
nieuwe keuken heeft.
En zoals mijn grootmoeder altijd zei : 
mensen struikelen niet over bergen maar 
over molshopen.
Tot volgende keer
Barbara
Noot van de redactie: Dit stuk werd geschreven voor de uitverkiezing 
van de Argentijnse kardinaal Bergoglio tot paus Franciscus.

Komt de paus uit 
Sint-Mariaburg?
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Antverpianieuws

ZOEKERTJE
Villawijk
Boek-Dagbladhandel Lambrechts, Kapelsesteenweg 615, verkocht in de jaren ’70 
van vorige eeuw zwart-wit zichtkaarten van Sint-Mariaburg. We hebben er nog 
massa’s van in ons Heemkundig Documentatiecentrum. Zij zijn te koop tegen 1 euro. 
We waren overtuigd dat bijgaande postkaart met op de achterzijde ‘St. Mariaburg 
Villawijk’ getrokken was aan de Lage Kaart. Niemand van onze medewerkers vindt 
echter de afgebeelde villa’s terug. Wie kan ons duidelijk maken waar deze foto 
getrokken is? Graag uw reactie bij de redactie (zie blz. 1) of dinsdagvoormiddag in 
het Wijkcentrum Mariaburg aan het Van de Weyngaertplein 38.


