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Editoriaal
JAAR VOL JUBILEA

Vrienden van het Nieuw Kwartier
bestaan al meer dan 112 jaar...
“Vrienden van het Nieuw Kwartier”
heette anno 1896 de eerste vereniging
in de nieuwe wijk, die Antoon Van den
Weyngaert van Volksverzekeringmaatschappij Antverpia ten noorden van
Antwerpen op het grondgebied van
Ekeren en Brasschaat gesticht had.
Nu nog betalen velen het lidgeld van
deze vriendenkring, die de lokale
buurtkrant “De Gazet van het Nieuw
Kwartier” en de werking in het buurthuis “t Nieuw Kwartier” steunt.
Maar intussen ontstonden honderden
andere verenigingen. Sommige leiden
een lang leven zoals Koninklijke
Harmonie Antverpia (110 jaar).
Andere ontplooiden maar kortstondig
activiteiten zoals de Bosvrienden
en de Maanlichtvrienden. Uit vriendschap kwamen de wijkbewoners samen
in hun vereniging. Amicitia (Latijn
voor vriendschap) heette zo’n club.
Soms vonden ze mekaar omwille van
hun taalgebruik zoals Les Amis de la
Villégiature.

Of omwille van hun herkomst: de
Wilhelminakring en de Nederlandse
Sociëteit. Vaak ook om aan sport te
doen zoals Kegelclub De Gulden Bol,
tonmaatschappij Recht in de Slip,
voetbal KMVK en Amicale, basket
Makeba, volleybal Volmar, Duivenbonden, wielerkringen, boogschutters,
enz. Turnkring Antverpia bestaat al
een eeuw.
Meestal werden vriendenkringen
gesticht om met leeftijdsgenoten de
vrije tijd door te brengen of creatief
bezig te zijn: zangkoren als Sint-Cecilia,
spaarkringen als de Brouwersvrienden, jeugdbewegingen als kajotters,
scouts en de chiro.
Foto’s en verhalen over dit rijke verenigingsleven nodigen iedereen uit om in
Buurthuis ’t Nieuw Kwartier te komen
genieten van dit erfgoed en misschien
zelf een bijdrage te leveren tot het
verrijken van de reeds aanwezige
documentatie.

De viering van ons honderdste nummer groeide begin december 2008 in
het CC Antverpia uit tot een heerlijk feest. De samenstelling van dit nummer
101 doet ons uit de roes van blijdschap ontwaken. Toch blijven we in feeststemming. De komende weken en maanden, zelfs jaren, valt er immers nog
heel wat te vieren.
Vooreerst een zilveren jubileum: de Wijkwerking Mariaburg vzw bestaat in
2009 al 25 jaar. Eind 1984 is immers een groepje enthousiastelingen met de
Wijkwerking begonnen. Even lang bestaat Steinerschool De Wingerd die op 9
en 10 mei iedereen verwacht op hun viering aan de zwemdoklei.
Turnkring Antverpia viert zijn gouden jubileum. Sedert Jos De Rijdt in 195 9 de
ter ziele gegane turnkring reanimeerde zijn alweer 50 jaar verlopen. Vermits in
1908 reeds de eerste gymnastiekclub in de wijk opgericht was, kan de huidige
turnkring zelfs 2 x 50 kaarsjes uitblazen. Een werk van lange adem. De talrijke
leden bewijzen dat deze kring alvast geen ademnood heeft.
40 jaar wordt er al basket gespeeld in Sint-Mariaburg. Makeba is een bijzonder
actieve en vitale sportclub in de wijk. De basketters mogen met terechte fierheid hun robijnen jubileum vieren. Ziekenzorg, samen met Okra heel actief in
de parochie, bestaat 35 jaar: een pareljubileum.
De oudste Mariaburgse vereniging is echter onze Koninklijke Harmonie
Antverpia, in 1899 opgericht onder de naam Sint-Mariaburgs Weergalm, in
1905 herdoopt in fanfare Antverpia. De viering van het 110-jarig bestaan
is glansrijk ingezet met het Aperitiefconcert in zaal Elcks Thuys. Maar
daar zal het niet bij blijven. Hou u later klaar voor een grandioos feest in
Antverpia. Voordien zullen op het kerkplein de 23e Mariaburgse Feesten
plaatsvinden (27 september). Meteen kunt u de restauratiewerken aan onze
neogotische kerk keuren en alvast toeleven naar het jubeljaar 2011. Dan viert
heel de wijk dat een eeuw geleden deze nieuwe kerk op de Schepersvelden in
gebruik werd genomen. Dit indrukwekkend gebouw torent boven de huizen uit
als een baken, een herkenningspunt, een verbindingsteken tussen bewoners van
alle leeftijden, rangen, standen en overtuigingen. Nu reeds is de start gegeven
om samen met alle lokale organisaties en verenigingen van 2011 een onvergetelijk jubeljaar te maken, dat weerklank zal krijgen tot de verste hoeken van
de wereld.
(LVB)

Hulp gevraagd
In het buurthuis zullen heel wat groepsfoto’s van allerlei
Mariaburgse verenigingen uithangen. Bedoeling is dat
zoveel mogelijk namen van de gefotografeerde clubleden genoteerd worden, zodat het Heemkundig
Documentatiecentrum ze kan vastleggen voor het
nageslacht. Vaak is het zo dat mensen oude foto’s
schenken, waar geen naam of datum op staat en
niemand meer weet wie de afgebeelde personen zijn.
Daarbij kan iedereen helpen. Kom eens kijken en noteer
op de bladen, die onder de foto’s liggen de namen van
mensen die tot uw familie, vrienden- of kennissenkring
behoren.

Hebt u zelf nog oude groepsfoto’s van Mariaburgse
clubs of verenigingen, breng ze mee om in te laten
scannen. Zo helpt u ons erfgoed te bewaren en een
brok Mariaburgse geschiedenis te reconstrueren.
Wie op 26 april niet kan langskomen, is steeds welkom op dinsdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur. In het
Heemkundig Documentatiecentrum staan heel wat
heemkundige publicaties, worden plans en foto’s bewaard, hangen vele mappen knipsels. (LVB)

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in
september, december, maart en juni.
Werkten mee aan dit nummer: Willy Bauwens, Luc Celen, Martine Ceulemans, Lus Cuyvers, Emiel De
Bekker, Willy De Laet, Marc Elseviers, Ludo Geenen, Anne-Mie Havermans, Guy Mahieu, Isabelle
Pittoors, Bart Vande Vyvere, Marc Van Looveren, Linda Vanpoucke, Kelly Van Steenwegen, Marc Wouters.
Verantwoordelijke uitgever : Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, Tel. 03/605 73 61, gsm 0476/ 59 22 78, e-mil: hippopress@skynet.be.

Dirk Bauwens
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat
Tel.: 03-665 05 83 - bauwens@argenta.be
CBFA nr. 60702
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BM’s verlieten ons...
Karel Van Den Kieboom

Frans Cox
(10/1/1926 – 15/11/2008)
Frans groeide op in het gezin Cox aan de Jacobuslei. Samen met Jos
Matthysen, René Meyvis, Paul Peeters en Leo Denissen vormde hij
destijds het Klavertje Vijf, een onafscheidelijk vriendenclubje. In zijn
jeugd speelde hij voortreffelijk voetbal bij V.K. Mariaburg. Hij was
een begaafd handboogschutter, daarvan getuigen de vele bekers en
medailles die hij behaalde op verschillende tornooien in binnen- en
buitenland. Hij werkte vele jaren bij General Motors als opzichtergamierder. Na zijn huwelijk met Irene Backx uit Essen woonde hij in
Merksem, maar had een blijvende belangstelling voor het leven en
de mensen van Sint-Mariaburg. Zo was hij als“Vriend van het Nieuw
Kwartier”een trouw lezer van ons blad. Zijn echtgenote Irene overleed
vrij jong in 1982. Zij kregen één zoon Werner en vier kleinkinderen.
Na een kortstondige ziekte overleed Frans, die zijn levensavond doorbracht in het Prinsenbos te Hoogboom, rustig in Klina-Brasschaat.

Harry Van den Broeck

(10/5/1940 – 23/12/2008)

(3/1/1944 – 30/1/2009)

(11/3/1933 – 23/2/2009)

Na een langdurige en moedig gedragen ziekte is Karel zachtjes
ingeslapen in A.Z. Klina te Brasschaat. In de Sterre en Zilverenhoek was hij een bijzonder populaire figuur. Zijn ouders werkten
destijds allebei voor de familie Grisar in kasteeldomein De
Sterre. In zijn jeugdjaren was Karel zeer actief bij de plaatselijke
scoutsgroep waar hij het tot groepsleider bracht. Nadien zette hij zich
in voor de parochie en was de bezielende kracht van de dynamische
KWB-afdeling. Afgelopen zomer organiseerde hij samen met ons
Heemkundig Documentatiecentrum nog een geslaagde cultuurhistorische wandeling in De Sterre. Zelfs toen hij 3 jaar geleden ziek
was geworden en een zware therapie moest ondergaan, bleef hij
zich ten volle, met ontembaar enthousiasme inzetten voor zijn KWB.
Hij laat een tastbare leegte na in deze vereniging. Zus Christiane
en haar partner Hugo De Mulder die ook in de Lijsterlaan wonen,
missen hun ‘Charles’dagelijks.

Deze vertrouwde Mariaburgse figuur is thuis in de Bist zachtjes
heengegaan, omringd door wie hem lief waren. Zijn echtgenote
Ria Van Tichelen, zijn kinderen en kleinkinderen missen hun
lieve man, vader en grootvader naar wie ze terecht opkeken.
Harry kreeg het Burgerlijk Ereteken voor daden van moed en
zelf-opoffering of menslievendheid. Het ereteken Carnegie
Hero Fund werd hem toegekend, nadat hij bij een chemische
ramp in Merksem een werknemer van de dood redde en bijna
zelf het leven liet toen hij een tweede slachtoffer trachtte te
redden. Zijn dood bevrijdde hem van de onrust, die hem bleef
kwellen na dit dramatisch gebeuren. Hij was ook drager van het
Arbeidsereteken 1e en 2e klasse.

Zijn jeugd bracht Hubert Libert door in de mooie modernistische woning op de hoek van Nijverheidslei en Oudstrijderslei.
Hij beëindigde in 1951 zijn humaniorastudies aan het SintMichielscollege. Na zijn universitaire opleiding als jurist was
hij professor aan de Hogere Handelsschool en de Hogere
Zeevaartschool, het Universitair Centrum in Limburg en de
Nationale Universiteit van Ruanda. Hij was lid van vele organisaties en commissies in België, hoofdbedrijfsjurist van Bank
J. Van Breda & co en beheerder van de Koninklijke Belgische
Marine Academie. Luitenant ter zee eerste klasse werd hij ook
officier in de Kroonorde en ridder in de Leopoldorde. Hij was
gehuwd met Mieke Van de Perck en zij kregen twee zonen.
Hoewel Hubert Libert in Kapellen woonde, bleef hij steeds
geïnteresseerd in Sint-Mariaburg en nam zelfs deel aan één van
onze wandelingen.

Kathy Pieters

Gaston Mertens

Madeleine Leunis

(12/11/1953 – 18/12/2008)

(15/1/1930 – 30/12/2008)

(4/5/1931 – 1/3/2009)

Raymond Van den Broeck van Kunstkring Caerde werkte begin
december nog mee aan onze tentoonstelling “100 jaar Gazet
vh Nieuw Kwartier” in Antverpia. Veertien dagen later overleed
zijn echtgenote Kathelyne Marie-Rose Irma Pieters in het A.Z. te
Brasschaat. “Als leven lijden wordt, is sterven een verlossing” stond
op de rouwbrief. De kinderen en kleinkinderen, haar moeder
en schoonvader en de talrijke familieleden namen afscheid van
haar in de Aula Chrysant van het crematorium te Antwerpen en
bewaren vele mooie momenten als troostvol aandenken aan
Kathleen/Kathy.

Ruim een jaar nadat zijn echtgenote Julienne Fieuw overleed, is ook
Gaston Mertens in A.Z. klina te Brasschaat de eeuwigheid ingestapt.
In de Rochuslei, waar hij al een halve eeuw woonde, mist men
hem. Als scheepshersteller behoorde hij ook tot het rescueteam
dat bij scheepsongevallen optrad. Na zijn pensionering bleef hij
sociaal geëngageerd. Als vrijwillig medewerker-brancardier van
de Diocesane Bedevaart van Antwerpen naar Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes heeft hij velen troost gebracht. Hij was actief lid van
de “Lourdesvrienden Antwerpse Bedevaart”. Voor dochter Carry die
verweesd achterblijft, is het een zwaar verlies.

In Residentie Beukenhof te Heide-Kalmthout overleed Madeleine
Leunis, meer dan 20 jaar weduwe van René Kampers en
levenspartner van Jacques Verstraelen. Vele jaren woonde ze in
de Nijverheidslei en was destijds actief betrokken bij het leven
in de wijk, de KAV en Elcks Thuys. Samen met haar echtgenoot
zorgde ze onder het bewind van pastoor Cor De Bondt met een
sterk team voor de dienst in de parochiezaal. Als vaardige kokkin
heeft ze heel wat dorpsgenoten van haar heerlijke bereidingen
laten genieten. Bovendien was ze een bekwame naaister die al
‘haute couture’ leverde voor Antwerpen modestad werd.

Gerald Van Coppenolle

IN DE MEDIA

Gerald Van Coppenolle gaf in de kruidentuin van Park Vordenstein te Schoten drie lessen
in de Oranjerie over borders en beplanting, kruidentuin en grasperken. VZW Tuinpunt
organiseerde deze cursussen. Op de foto in GVA prijkte naast Gerald een enthousiaste
cursist, niemand minder dan Robert Hendrickx, ex-Jelilid en destijds basisspeler van
Makeba. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei houdt Gerald Open Tuindagen. Iedereen
is vanaf 10 uur welkom aan de Weerstandersstraat 46 om uitleg te vragen over allerlei
tuinaangelegenheden.

Verschillende dorpsgenoten haalden voorbije vier maanden het nieuws. Ook op de bladzijden ‘Cultuur’ en ‘Dorpsleven’ staan er vermeld.

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Bob Leemans
De zoon van glazenmaker Jan uit de Veldstraat zorgde als doelman voor
miraculeuze reddingen in de tijd dat Mariaburg nog speelde op het veldje
tussen Hotel La Chapelle en de Mariettalei. Bob werd nadien de klusjesman van
Germinal. In die hoedanigheid kwam hij op 16 februari met foto in de gazet: Bob
Leemans (73) stond 12 jaar onder de lat van Germinal en de voorbije tien jaar hield
hij zo goed mogelijk toezicht op het Veltwijckpark. Alles is echter vernield door
inbrekers en vandalen. Op de foto prijkt ook districtsschepen Christophe Thomas
(inwoner van Sint-Mariaburg), schepen van sport en openbare werken.

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04
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ALUMINIUM
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RAMEN
Wouter Vermeeren
Maria Theresialei 36
2180 Ekeren - Mariaburg
GSM: 0487/360.686
vermeeren.wouter@telenet.be

Schilder- en decoratiewerken
Gespecialiseerd in oude technieken
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Manu Van Meervelde

Gazet van het Nieuw Kwartier

Hubert Libert

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren
kalk- en zandtechnieken
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Nieuwe &
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Trends

GORDIJNEN
BEHANG
ZONNEWERING
TAPIJT
PARKET

Geplaatst of ongeplaatst
met professioneel advies

NATHALIE NAIL

0497/573.120

NATHALIE NAIL@TELENET.BE
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KMO
Handelszaken die al meerdere generaties in Sint-Mariaburg actief zijn. Er zijn er nog wel enkele. Zij
zagen het straatbeeld stilaan veranderen, de klanten stilaan veranderen en het koopgedrag stilaan
veranderen.
In onze nieuwe reeks interviews gaan we op bezoek bij deze bekende gezichten uit Sint-Mariaburg.

Handel in bouwmaterialen NUYENS, Kapelsesteenweg 464

In het jaar 1923 begon Frans Nuyens aan de Kapelsesteenweg zijn
zaak in bouwmaterialen. Van bij het begin leverde de zaak zowel
aan particulieren als aan andere handelszaken. De goederen werden
toen meestal met paard en kar geleverd en afgehaald. Ook tijdens de
tweede wereldoorlog konden de zaken blijven doorgaan omdat er
altijd vraag was naar basismaterialen voor de heropbouw. Zijn zoon
Lou was ondertussen mee in het bedrijf en woonde met zijn gezin
naast zijn ouders op het terrein van de zaak.
Tot aan zijn dood werkte Frans Nuyens tussen de bouwmaterialen
en is hij altijd nog blijven helpen waar hij kon. In het bedrijf heerste
dan ook een echte familiesfeer: de magazijniers en chauffeurs die
in dienst waren, kwamen ook na hun pensioen nog eens langs om
goede dag te zeggen.
Rita werkt van in 1972 in de zaak en zorgt voor de boekhouding en
de bestellingen. Haar broer Peter is ook in de familiezaak en introduceerde een nieuwe afdeling in het bedrijf, namelijk de gespecialiseerde gereedschappen.
Op onze vraag of er nooit iets ergs voorgevallen is vertelt Rita dat
er ooit een missionaris van Scheut, die elk jaar langs kwam, plots
onwel werd en neerviel. De man had een beroerte gekregen en van
op het secretariaat werd dan ook onmiddellijk de 100 gebeld. Dit had
wel niet echt met de zaak te maken maar het heeft wel grote indruk
gemaakt op de werknemers en klanten die er waren.
Ook buiten de zaak en het familieleven is Rita Nuyens een gekend
gezicht in Sint-Mariaburg. Zij ging
als kind naar de meisjesschool aan
de kerk en was actief in enkele verenigingen: Chiro, turnkring en later
KAV.

“780 ton cement door een klein poortje”
De bouwmaterialen komen rechtstreeks van de fabriek. Zo is er in de
loop der jaren al zeker 780 ton cement gepasseerd. En dat allemaal
door dat kleine poortje, zegt Rita lachend.
Tegenover vroeger zijn er nu veel meer kant en klare producten te
verkrijgen. Zand en cement mengen is al lang niet meer de hoofdzaak. Vochtwerende producten, materiaal om de muren te injecteren, egaliseren, producten tegen het lekken, gyproc, het wordt allemaal gevraagd en verkocht.
Het transport voor de doe-het-zelver is wel eenvoudiger geworden:
alles wordt in zakjes of dozen vergevoerd. Vroeger moest men zelf
zand, cement en grind mengen om beton te maken, nu is dat een
zak “beton” waar alleen nog water bij moet. Er wordt dan ook veel
zelf afgehaald, ook door aannemers; Alleen grote volumes worden
nog aan huis gebracht.
De concurrentie met de grote doe-het-zelfzaken in de buurt is niet
zo’n probleem omdat de klanten die kopen meestal ook terugkomen
en reclame maken.
Veel jongere mensen willen graag zelf verbouwen en klussen en zijn
dan blij met een paar goede tips. Na een goede uitleg wordt meestal
meegenomen wat door de vakman werd aangeraden. Maar ook veel
oudere Mariaburgers komen nog eens langs voor een babbeltje en
wat uitleg over bouwmaterialen.
En dat moet gezegd worden: de sterkte van de zaak is toch voor
een groot deel gebaseerd op de degelijke vakkundige uitleg die de
klanten krijgen van de magazijniers. En dat blijft. Over de generaties
heen. (LV)
Beste Lezer,
Ondanks het nu nog gure weer, hoop ik toch dat we vlug
van een lentezon kunnen genieten.
Wij zijn, voor onze klanten, nog altijd op zoek naar huur of koopwoningen.
Neem gerust vrijblijvend contact.

Alex Verwerft knipt
al 30 jaar op maat
Wie er ooit klant is geweest, herrinnert zich vast het grote aquarium
in de kapperszaak aan de Rochuslei. Drie decennia lang knipt de
markante Alex Verwerft (52) al Sint-Mariaburgse haren. “Ik noem
mijn klanten oudstrijders,” zegt hij zelf. “Ze zijn samen met mij oud
geworden.”
“Toen ik als tiener thuiskwam met drie herexamens was mijn vader
duidelijk,” vertelt Alex. “Ik moest iets met mijn handen gaan doen.
De vakschool in de Cadixstraat riep.” Na zijn opleiding tot kapper
begon Alex zijn zaak in het pand waar tot voor kort Garage
Goosens aan de Kapelsesteenweg zijn toonzaal had. “De eerste klant
die ooit voor mijn deur stond, herinner ik me nog alsof het gisteren
was. Maar toen ik onlangs verhuisde, schrok ik van de stapel overlijdensberichten die ik in al die jaren verzameld heb... Met veel van de
klanten bouw je ronduit een vriendschap op en mijn cliënteel is erg
trouw.” Het volgende voorbeeld zegt genoeg: “Onlangs kwam hier
een twintiger binnen. Ik ken hem al van toen hij nog niet boven de
toonbank uitkwam. Nu is hij een boom van een kerel. Mocht hij mij
een mep verkopen, zou ik er nog dagen niet goed van zijn.”
In de voorbije dertig jaar is de kapperszaak twee keer verhuisd.
“21 Jaar geleden kon ik dankzij mijn ex-schoonouders mijn intrek
nemen in het pand aan de Rochuslei.” Alex’ ex-vrouw baatte toen
babywinkel Annechien uit op de hoek van die straat en de Kapelsesteenweg. Het huwelijk liep spaak en het gebouw werd verkocht.
Alex stak de straat over en richtte een nieuwe zaak in waar hij nu ook
woont. “Een ideale kans voor mij om het wat rustiger aan te doen.
Ik doe m’n job graag, maar je voelt wel dat de inzet en het enthousiasme wat verminderen na al die jaren. Vroeger had ik drie stoelen
staan, nu nog maar één. Na een reeks persoonlijke moeilijkheden
heb ik trouwens alles wat beter leren relativeren. Het is een goede
eigenschap als je jezelf niet te hoog inschat. Veel mensen gaan nogal
snel vliegen.”
Naast de kapperstiel kende Alex nog een paar passies. “Ik ben al mijn
hele leven hevige Antwerpsupporter en heb maar weinig Europese
matchen gemist. Die uitstapjes waren steeds erg mooie momenten.” De immer grappige kapper was ook vaak terug te vinden op het
tennisveld. Maar de hobby die hem het meest deed reizen was
het diepzeeduiken. Met uitzondering van het Great Barrierreef in
Australië is hij verschillende keren in ’s werelds grootste duikplaatsen geweest. Als hij terugdenkt aan vervlogen tijden, praat Alex het
meeste over de goeie banden die hij had met bakker Maes, optieker
Gabriël Depauw en Roger Peeters van café Prins Albert. “Wij haalden
vroeger veel fratsen uit. Zo heb ik eens voor een weddenschap ten
tijde van de varkenspest een big gekocht. We trokken het beestje
een tenue van Club Brugge (er was een hevige fanclub van de club
gevestigd in het café) aan en joegen het in de volle zaal van de Prins
Albert. Hilariteit alom! Nu zou zoiets niet meer kunnen. Veel mensen
kunnen niet meer lachen. Dat tekort aan sociale samenhang mis is
soms wel.” (BVdV)

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
Dinsdag tot Donderdag: 8.30u - 17.00u
Vrijdag: 8.00u - 17.00u
Zaterdag: 8.00u - 15.00u
Maandag gesloten
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Alex Verwerft en boezemvriend bakker Maes
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Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73
GSM Eric: 0495 41 37 02
Gazet van het Nieuw Kwartier
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NUMMER 100

Kapelsesteenweg 408 Sint-Mariaburg
Tel 03 605 90 01 fax 03 605 91 00

GRATIS SCHATTING van uw gebouw
OPSTELLEN van nalatenschappen
ADVIES voor handel en particulieren

Vrienden vierden 100 nummers van
de Gazet van het Nieuw Kwartier
WWM-voorzitter Marc Elseviers overhandigde het
honderdste nummer aan Dirk De Kort,
burgemeester van Brasschaat,
en aan Ronny Kruyniers,
districtsvoorzitter van Ekeren.

Een talrijk opgekomen publiek luisterde aandachtig naar de toespraken.

iba

verleidelijk vastgoed

leo dierickx

Trouwe sponsors als de familie Vande
Vyvere in geanimeerd gesprek met de
burgemeester. Over het parkeerprobleem
in de Sint-Antoniuslei?

Na de toespraken was een
verfrissend natje welkom.

Jo Van Bouwel, directeur van de Academie Noord,
samen met Willy Cornelissen van Beesgata en
cultuurbeleidscoördinator Koen Palinckx,
tevens districtsschepen van Ekeren.

De Mariaburgse filatelisten leverden een flinke bijdrage
tot het welslagen van de tentoonstelling in Antverpia.

Een aantal aanwezige
verantwoordelijke uitgevers
samen op de foto.
Vooraan: Linda Vanpoucke
en Willy Bauwens; achteraan
Ignace Bosch,
Johan Van Onckelen
en Ludo Van Bouwel.
Vrienden van het Nieuw Kwartier, de heer en mevrouw Cornelissen, in gesprek met Marie-Louise Wouters
en Monique De Mulder van de MS-zelfhulpgroep.

ODE AAN DE BUSSERS VAN
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
lets schrijven over de gazetbussers, het was mijn plicht,
Ook al werd het uiteindelijk maar een karamellengedicht.
Onze bussers zijn immers een ras apart,
Met geen gewoon, weI een ... brievenbushart.
Vaak liggen zij op voorhand te woelen in hun bed,
Wanneer ze vernemen ... z'is weer opkomst de gazet!
Zo telkens weer vol gas te kunnen bussen, da's hun streven,
Gazet van het Nieuw Kwartier maakt deel uit van hun leven.
Wat misschien weI verbaast van onze gazetbussers,
Het zijn beslist niet allemaal. .. vijftigplussers.
Bij de familie Jorissen doen zelfs de jongeren hun deel,
Schakelt men zelfs een baby mee in 't bussersgareel.
Marc Denissen is duidelijk een fan van de trein,
Maar gazetjes bussen vind hij toch extra fijn.
De E3 sector van de Sybers-familie da's niet zo simpel
Maar ze bussen weI gezamenlijk met ... vlag en wimpel.
Marc Elseviers is bekend om zijn inzet voor het beleid,
En om te bussen werpt hij telkens zijn dochters in de strijd.
Mevrouw Fissers is de verantwoordelijke van sector B10.
En de stapel gazetjes van Stan Tubbax mag ook worden gezien.
Luc Beyers doet het zelfs zonder van z'n fiets te stappen,
Af en toe blijft hij wei met z'n "klanten" te lang klappen.
Van 't bussen wordt Lieve De Belder absoluut niet moe,
WeI is zij na afloop telkens dringend aan 'n drankje toe.
Gazetjes met de fiets brengen naar de Walen?
Slechts een juist adres: De Laet-Vermaelen.
Jules Sanctorum, 't is weI een wat ongewone naam,
Toch geniet luul als busser reeds lang grote faam.
Maria Leenaerts die bust tegelijk met haar eeuwige lach,
Geen wonder dat iedereen haar bijzonder graag mag.
Gustaaf Bogaerts is weI degelijk een fietsfanaat,
Bust zijn gazetjes met plezier van straat tot straat.
Bij Johan De Vlam is het heilig vuur allerminst geblust,
Hij is pas content wanneer hij 't laatste gazetje heeft gebust.
Niet een maar twee rondes bedient Lus Cuyvers,
Kan zich allerminst veroorloven onverwachte uitschuivers.
U zag het ook wei op de foto: een man met een klare kijk,
Heb het nu weI degelijk over busser John Van Dijck.
Jette Soetewey is eveneens verdeelster van onze buurtkrant,
En met sector B6 heeft Jef Hackert een heel een sterke band.
Met het gazetje verdient Guy De Beukelaer allerminst de kost,
Wei is hij als busser al vele jaren trouw op ... post!
Drukt men af en toe een aantal kranties meer,
Da's geen enkel probleem voor Frans Bedeer.
Wat Eddy Bernaert ons op de foto maakt diets,
Als busser beschik je best over een stevige fiets.
Van het moment dat Guy en Griet Van Bouwel-Van Buyten
Aan 't bussen zijn, zijn ze echt niet meer te stuiten.
Nee, deze man heeft niks te maken met K3.
Deze busser van k I noemt weI Jacques De Bie.
Bussen en schrijven tegelijk, da's echt iets voor Ludo Van Bouwel,
En al wat Ludo op papier zet is allerminst gewauwel.
Bijna was ik twee bussers vergeten,
Hun namen mag je nochtans weten.
Wout Schutters en Hubert De Langhe, zo worden ze genoemd,
Zijn als bussers vooral "Extra Muros" beroemd.
Op een km. meer of minder wordt door hen niet gelet,
Bussen is immers hun hobby, zeg maar hun verzet.
In het vorige gazetje kreeg u van hen al een portret,
Zelf heb ik hen dus ook nog eens op 'n rijtje gezet.
Omdat onze bussers be1angrijk zijn,
Brievenbussen niet altijd omvangrijk zijn.
Overvolle brievenbussen, bar weer, het kan hen niet deren,
Daarom mogen we deze mensen toch ook weI eens eren.
Honderd keer verscheen al de Gazet van het Nieuw Kwartier
Ook de bussers Ieverden hun bijdrage, terecht zijn zij fier.
(vanwege een vijftig-busser)

Gazet van het Nieuw Kwartier
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CULTUUR
Tijdens de literaire wandeling van het DC Antverpia in januari waren de deelnemers
verbaasd dat de wijk zoveel auteurs telde en nog telt. De voorbije weken kwamen
vier Mariaburgse auteurs in de media met nieuwe publicaties.
Zwarte panter
Kunsthistoricus Johan Pas uit de Isabellalei (schoonzoon van ex-Caerde-voorzitter Bob Clinckx) heeft al heel wat gepubliceerd: ‘Beeldenstorm in een spiegelzaal, Het ICC en de actuele kunst in België’; ‘De canvascollectie, uw kunst in
beeld – 2008’; ‘Roobjee - Een ABC’; ‘Nature Morte? Kunst, natuur en biotoop’
en ‘Buiten & Binnen. Visies op en door het actuele landschap’. Hij is doctor in de
kunstwetenschappen en doceert kunstgeschiedenis en kunstactualiteit aan de
Hogeschool Antwerpen. Zijn recente onderzoek spitst zich toe op de avant-garde
kunst in België tijdens de jaren zeventig en tachtig.
Naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van Galerij De Zwarte Panter van
Adriaan Raemdonck in de Hoogstraat schreef hij recent: ‘De Zwarte Panter, Een
andere avant-garde’. Het boek waarin artistieke grootheden als Jan Cox, Fred
Bervoets en Pjeroo Roobjee aan bod komen, is uitgegeven bij Lannoo, telt 240
pagina’s en is in de boekhandel te koop tegen 35 euro.
De Smaak van de Keyzer
Annemie Willemse, die vroeger in de Boskapellei, de Caterslei en Jacobuslei
gewoond heeft, bewerkte het scenario van de prestigieuze tv-serie “De Smaak
van de Keyzer” tot een roman. In 304 blz. brengt ze het schitterend familieverhaal van de jaren 30 tot heden, waarin Helena De Keyzer verliefd wordt op twee
jongens, Alfred en George, en hoe het verder verliep. Het werd een dramatische
roman over schuld en onschuld, liefde en haat, waarheid en leugen. Een zoektocht naar het verleden die een stroom van spanningen en emoties veroorzaakt.
Uitgegeven bij Lannoo, kostprijs 19,95 euro.
Annemie Willemse publiceerde al heel veel. Tot haar bekendste werken behoren:
‘Knutseljaren, mijn leven als pleegouder’, ‘Antwerpen onder vriendinnen’, ‘De
dag van je leven’, ‘Indoors outdoors’ en ‘Lentekriebels’. Ze is ook bekend om haar
cabaret-kleinkunst-voorstellingen “Grote liefde in 10 recepten”.
Boto en Hondeneters
Marita de Sterck, die met echtgenoot Michel Thijs en hun gezin op de Kapelsesteenweg tussen Frilinglei en Antoinettalei woont, is een enorm productieve
auteur. Deze antropologe publiceerde reeds een 40-tal kinder- en jeugdboeken
en werd bekroond door jeugdjury’s en vakjury’s. Met twee recente werken
haalde ze uitgebreid de media. “Boto” is het leeftijdloze liefdesverhaal uit het
Amazonewoud, dat geïllustreerd werd door Jan Bosschaert, een van de grootste tekentalenten in Vlaanderen. Over haar reis naar het Amazonegebied stelde
Marita De Sterck ook prachtige foto’s tentoon in de bibliotheek van Brasschaat,
in het Etnografisch Museum en de Permeke Bibliotheek te Antwerpen. Eind
februari verscheen dan een volgend boek, de historische roman “De hondeneters”, waarin ze de periode van de Eerste Wereldoorlog in de Rupelstreek tot
leven brengt. Voor dit boek verrichtte Marita heel wat research in Boom, Niel,
Mechelen en Flanders Fields te Ieper. Deze spijkerharde roman over de grote
oorlog en de grenzen van de menselijkheid werd uitgegeven bij Querido, en is
te koop in alle boekhandels.
Kater Bruce
Béatrice Moens uit de Fortuinstraat en haar zus Josiane publiceren begin april
bij de Uitgeverij Free Musketeers het dagboek van een gecastreerde kater onder
de titel “Bruce – 17 maanden uit mijn leven”. Onder pseudoniem Jessy en Bie
Maesen verhalen ze in 208 pagina’s het leven van de zwart-witte kater tussen
maart 2006 en maart 2008. Twee jaar rake observaties worden met verzonnen
avonturen vermengd. Het boek kost 17,95 euro, is te verkrijgen in de boekhandel
of via e-mail: bea.moens@telenet.be
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BOEKENNIEUWS

Manu Van Meervelde
Het Cultuurcentrum Brasschaat nam het gelukkig initiatief de Mariaburgse kunstenaar Manu Van Meervelde ruimte te bieden in de Sint-Jozefskapel aan de
Augustijnslei. De 54-jarige inwoner van de Gezondheidslei 29 die een opleiding
volgde als reclameschilder, maar nu vooral werkt als zelfstandig decorateur –
specialisatie hout- en marmerimitatie – heeft de voorbije decennia al heel wat
exposities gepresenteerd. Cultuurschepen Jo Casaer en kunstcriticus Frans Boenders voerden het woord tijdens de vernissage en prezen het vakmanschap van
Manu. “De ruwe materie ondergaat in Van Meerveldes ambachtelijke aanpak
een artistieke loutering”, aldus Boenders die nog heel wat bedenkingen raak
formuleerde i.v.m. Manu’s creaties. (LVB)
Aperitiefconcert Antverpia
Op 11 januari organiseerde de Koninklijke Harmonie
Antverpia het jaarlijks Aperitiefconcert. Veel mensen
kwamen in zaal Elcks Thuys genieten van dit knappe evenement. Met dertig muziekanten bracht de
Harmonie mooie muziek. Het optreden met doedelzak en trom zorgde voor een extra hoogtepunt.
Dit jaarlijks gebeuren bewijst dat de Harmonie een
actieve vereniging is. Overal dragen de Mariaburgse
muzikanten hun steentje bij. Op veel activiteiten zijn
zij aanwezig. Dit jaar viert de Harmonie zijn 110-jarig
bestaan. Weinig verenigingen houden het zolang
vol. Bij Antverpia was dit enkel mogelijk doordat zij
steeds muzikanten hebben gehad die hard werken
voor hun vereniging. Dit jaar werden twee mensen
extra in de bloemetjes gezet. Alex Claes vierde zijn
gouden jubileum als muzikant en de laatste vijf jaar is
hij ondervoorzitter van Antverpia.

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

Roger Boiy maakt al dertig jaar Mariaburg en omstreken onveilig met zijn grote trom, zijn “groskes” zoals
hij die zelf noemt. Roger is ook voorzitter en al vijf jaar
de stuwende kracht van de vereniging. Hij zette zijn
eerste muzikale stappen bij de Vriendenkring op de
Kaart. (ME)

Natuurvoedingswinkel

De Groene wijzer
Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg
Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

Een uurtje voor jezelf

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Mariaburgse jeugd met veel ambitie!
Oude knarren om een balletje te slaan...
of een petanqueballetje te gooien!
Leuke mensen om een pintje mee te pakken.

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT

Graag meer info?
www.smashtc.be

Open Di-Vr 8.30u tot 18 u
Za 9u tot 17u
Zondag & Maandag gesloten

tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92

www.degroenewijzer.be
Gazet van het Nieuw Kwartier

Peter Kempenaers in Opdorp
Van 14 maart tot 13 april ( tweede paasdag ) stellen 75 kunstenaars
tentoon op den Dries in Opdorp tussen de duizenden narcissen Peter
Kempenaers (Peke) uit de Maria Theresialei neemt er deel met 4 beelden
( “De Idioot”, “Vae Mihi” , “Faun” en “Pan” ) en enkele kleine beeldjes op
de binnenlokaties. Zie www.peke.be.
10 jaar Regenboogkoor
Het Regenboogkoor van Kapellen viert zijn 10-jarig bestaan. Zij zingen
liederen van zowat over de hele wereld. Op 16 mei plannen ze te 20 uur
een jubileumconcert. Dit heeft plaats in de muziekacademie van Ekeren
( Ferd. Pauwelsstraat). Kaarten in voorverkoop: 7 euro, aan de kassa: 9 euro.
De verkoop verloopt vlot, dus bij interesse: niet wachten... nu bestellen!
Tel. 0496/046737 (Christel) - 0496/433364 (Maria-Rita) Van harte welkom!
Mariaburgse begraafplaats
De stad Antwerpen neemt eind mei deel aan de Europese Week van
de Begraafplaatsen. Gedurende deze week wordt in tachtig Europese
steden de aandacht gericht op de prachtige erfenis die onze begraafplaatsen vaak inhouden. Om iedereen kennis te laten maken met al het
moois dat het Antwerpse funeraire erfgoed te bieden heeft, nemen de
Antwerpse begraafplaatsen Berchem, Silsburg (Borgerhout), Sint-Mariaburg, Schoonselhof (Hoboken-Wilrijk), Van Heybeeckstraat (Merksem) en
Sint-Fredegandus (Deurne) hieraan deel. Op deze begraafplaatsen kunnen
geïnteresseerden een gratis rondleiding krijgen, mits vooraf in te schrijven.
Te Sint-Mariaburg gebeurt de rondleiding op 31 mei om 14 uur. Info op
weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be
Thomas Maes in Antverpia
De neef van beenhouwer Maes-Elegeert, Thomas Maes (25) was in zijn jeugd al
creatief bezig, maar toen hij als 22-jarige op vakantie in Kreta de vrouw van zijn
leven ontmoette, trok hij naar Griekenland en ging zich toeleggen op de kunst.
Bij Prof Fryksos bekwaamde hij zich in het schilderen, mozaïek, beeldhouwen en
ontwerpen. In 2007 verkocht hij zijn eerste stukken op Kreta. Nadien verhuisde hij
naar het eiland Kasos, waar hij voor de lokale bevolking heel wat creëerde. Hij had
al enkele tentoonstellingen in Griekenland en exposeerde nu voor het eerst in zijn
moederland. In CC Antverpia kwamen van 7 tot 15 maart heel wat geïnteresseerden kijken. Later op het jaar stelt Thomas nog tentoon in Chania op Kreta.
CAERDENIEUWS
9 en 10 mei 2009: Antverpia (St.-Antoniuslei 97, St.-Mariaburg);
11.00u - 17.00u Simonne Mertens en Els Moonen tonen indrukken en
impressies van verre en minder verre reizen via foto’s , werken in aquarel,
acryl en olieverf en poëzie.
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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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DORPSLEVEN
Is de wereldberoemde conceptuele kunstenaar Christo langs het Van de WeynWeyn
gaertplein gepasseerd? Sommigen vroegen het zich af toen ze de kerktoren
ingepakt zagen. Geen kunst rond de toren echter, wel een voorzorgsvoorzorgs
maatregel om de buurt niet te veel te verontreinigen nu de firma PIT
Antwerpen NV uit Kapellen begonnen is met de tweede fase van
de herstel- en restauratiewerken aan de kerk, een project dat
tot 2016 loopt. De neogotische parochiekerk uit 1911 zal tegen
dan volledig opgekalefaterd zijn. De Kerkfabriek van O.-L.-Vrouw
van gedurige bijstand is de bouwheer. Subsidies worden verleend
door de Vlaamse Overheid, de stad Antwerpen en de gemeente
Brasschaat. (LVB)

In vuur en vlam
Een tv-implosie op de zolderetage zorgde er
op 21 december voor dat twee rijhuizen in de
Gezondheidslei 8 en 10 deerlijk beschadigd werden en zeven bewoners door de hulpdiensten
dienden afgevoerd met rookintoxicatie. Het
brandweercorps van Kapellen was zes minuten
eerder ter plaatse dan de collega’s uit Brasschaat,
wat het nut van de ‘Snelst Adequate Hulpverlening’ bewijst. Preventief werden ook de huizen
nr. 6 en 12 ontruimd. Inmiddels is aan de heropbouw van de getroffen woningen begonnen.
Mevr. Hooydonck uit de Kapelstraat 12 vraagt dat
de alerte buurtbewoner zich zou bekend maken
die op 26 januari ‘s avonds de hulpdiensten verwittigde voor een brandje in de brievenbus van deze
dame. Zij was niet thuis op dat moment en is nu zo
dankbaar dat ze de hele buurt heeft afgelopen om
de man te vinden en hem te bedanken De politie
wenst geen info te geven over deze alerte burger.
Volgens de politie was de brand ontstaan omdat
iemand het uitpuilende reclamedrukwerk in brand
gestoken heeft. (LVB)

Kerstmarktjes

Christo?
No!

Twee weken na elkaar werd in de wijk een kerstmarkt gehouden. Aan het Velodroompleintje (vooraan Jacobuslei) organiseerden de vrienden van café Blueprint ten voordele van ‘Kom op tegen
kanker’. De waardin van het café, Myriam Leffelaer, overhandigde een cheque van 520,75 euro aan
Roger Van der Meulen, attesthouder van ‘Kom op tegen kanker’. Ook het gemeentebestuur van
Brasschaat verleende logistieke steun. Schepen Berre Van Deuren kwam mee de cheque overhandigen. Vooraan in de Wily Staeslei organiseerde café ‘t-Refpunt de week nadien een kerstmarktje in
samenwerking met de WWM.
Creatieve Mariaburgers brachten hun kunstwerkjes aan de man. Men kon er dreamcatchers, sieraden, vogelkransen en keramiek bewonderen. Gezelligheid troef want er was veel volk dat knus bij
elkaar en bij de jeneverbar de warmte opzocht. Deze activiteit zal jaarlijks herhaald worden. (ME)

BURENBORRELS

Het initiatief van de bewoners van de nieuwbouwwijk in de Weerstandersstraat was een voltreffer. De
laatste zondagavond van de kerstvakantie kwamen de
nieuwe bewoners en de gevestigde buren samen hun
handen en zielen warmen bij de vuurkorf, de glühwijn,
de warme worstjes en de verbroedering. Maar ere wie
ere toekomt: het waren de oude buurtbewoners die
werden uitgenodigd door de nieuwe buren. Een knap
initiatief van de nieuwe bewoners die zich hierbij in
Sint-Mariaburg een plaats verwerven in het grote fotoalbum van onze plaatselijke gemeenschap. (LV)

Stuk feesttent weg
Niet alleen het huisvuil, àlles wordt donderdags
aan de Ekerse kant van de wijk meegenomen. Dat
ondervond WWM-voorzitter Marc Elseviers. Op
donderdag 29 januari is een gedeelte van de tent
gestolen van de Mariaburgse Feesten. “De tent lag
naast ons huis in de Alfons De Schutterstraat, klaar
om terug gebracht te worden naar de berging.
De ‘ontlener’ kan er niets mee aanvangen, want
de andere helft ligt nog in de garage,” aldus een
ongelukkige voorzitter. “De tent werd ook gebruikt
ter ondersteuning van straatfeesten, bij het muziekoptreden aan de bank van Antverpia en bij het
kerstmarktje aan ‘t-Refpunt. Als er mensen zijn die
kunnen helpen om de tent terug volledig te maken,
mogen zij altijd contact opnemen met mij”, besluit
voorzitter Marc Elseviers: gsm 0477/944 083 of
marc.elseviers@telenet.be. (ME)

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten
Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

In de Veldstraat
Op 10 januari organiseerden de bewoners van de Alfons
de Schutterstraat een nieuwjaarsdrink. Het was berenkoud en daarom moest het evenement doorgaan in een
verwarmde tent. Om de voeten warm te krijgen was er
een hapje en een drankje voorzien. Door zulke bijeenkomsten blijven de mensen mekaar als goede buren
met de voornaam aanspreken. (ME)

Milieuprijs voor VOC
Marcel Peeters van het Vogel Opvang Centum (VOC)
Brasschaat is niet weg te branden uit het nieuws. Bijna
dagelijks kwam hij in de gazet (ook in Amerika, Griekenland,
Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië) of op tv omwille van de
vele reddingsacties die hij afgelopen winter ondernam om
allerlei dieren van de gewisse dood te redden. Zaterdag
28 februari werd Marcel samen met Simonne en zijn team
medewerkers in zijn tuin aan de Floris Verbraekenlei 32
gehuldigd als winnaar van de Milieuprijs 2008 van de
gemeente Schoten. Daaraan was een bedrag van 500 euro
verbonden. (LVB)

Schapen- en Hindedreef verbroederden
Karin en Tom namen samen met Ethel het initiatief
om de bewoners van twee dreefjes uit de Sterre op
17 januari uit te nodigen voor een nieuwjaarsborrel.
Met steun van de gemeente Kapellen konden meer dan
40 buren bij de vuurpotten genieten van een borrel en
een hapje en van veel sterke verhalen over bladkorven,
vossen en schouwbranden. (LVB)
Vrede- en Floris Verbraekenlei
Op het erf van de familie Van Looveren kwamen op
zaterdagavond 17 januari ongeveer 55 personen
mekaar een gelukkig nieuwjaar wensen. Het was ook
deze keer weer heel gezellig met sfeervolle muziek,
bbq, hapjes en drankjes. (MVL)

Burgemeester Harie Hendrickx overhandigde de geldprijs van 500 euro in aanwezigheid van Willy Ibens (Natuurpunt) en Jan Rodts (Vogelbescherming Vlaanderen).

Herentalsebaan 705, 2160 Wommelgem
Tel: 03 485 58 92
Fax: 03 475 90 83
Alle dagen Open van 7.30u tot 19.30u
Zaterdag van 7.30u tot 16u
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JEUGD
Samen met Rita en de catechisten bereiden wij ons vormsel voor

HET LEGE BOEK VOL

We beginnen op zaterdag om 13.30u. Rita geeft ons een misboekje en dat overlopen wij dan. We
zingen de liedjes tot we ze kennen. Om 14.00u komt Dirk ons verhalen vertellen die in de bijbel staan.
Hij zegt dat je die verhalen niet letterlijk moet nemen, er zit een betekenis achter. Hij kan goed vertellen
en grappig. Om 14.30u gaan we in groepjes zitten, werken over ons thema en krijgen ons huiswerk. Dat
moeten wij dan achter in onze schrift kleven. Om 15.00u mogen wij ons koekje opeten en iets drinken.
Ondertussen mogen wij buiten op het pleintje voor de kerk spelen. Om 15.30u gaan wij terug
naar binnen en werken we nog wat verder over ons thema. Wat we maken, hangt er van af. We hebben
al eens een wolk gemaakt waar we een wens in moesten schrijven voor een betere wereld. Ook een hand
waar we onze talenten in moesten schrijven. Wat we dan doen, hangt er van af wanneer we klaar zijn.
Soms spelen wij een spelletje, anders oefenen we de liedjes nog eens. Als we echt niets te doen hebben
mogen we nog wat buiten spelen. Om 17.00u gaan we naar de kerk. Als de mis gedaan is (18.00u) pakken
wij ons gerief en gaan naar huis. Soms doen we andere dingen. Een keer zijn we niet met ons misboekje
begonnen maar mochten wij de kerk achter de schermen zien. We mochten zien waar meneer pastoor
zich omkleedt, waar de hosties liggen en bij het orgel. Dat was wel leuk! Zo zie je de kerk op een andere
manier. Een andere keer is Cas gekomen. Hij heeft uitleg gegeven over de kinderen in Cambodja. Ze
moeten daar voor schooltijd op de afvalhoop werken en ook na schooltijd. Velen zijn verslaafd aan lijm. Ze
snuiven dat op tegen de honger. We zijn voor die kinderen drie koningen gaan zingen en we hebben ook
een potje in de kerk gezet. Nu hebben we 875 euro. Cas gaat met dat geld een school voor straatkinderen
in Cambodja oprichten. Dit doen wij in de catechese. www.vormselsintmariaburg.be .

Op zaterdag 7 februari organiseerde de wijkwerking een kindervertelmoment in de bibliotheek van Sint-Mariaburg. Dries Desmet
stelde aan de kinderen het verhaal "Het lege boek" voor. Het was een interactief verhaal waarbij het jeugdig publiek zelf de invulling
van het verhaal mocht doen. Dries leidde op pittige wijze de fantasieën van de jeugd in goede banen.
De wijkwerking organiseerde dit evenement met steun van het district Ekeren om de wijkbibliotheek extra in de aandacht te brengen.
In de toekomst zullen nog activiteiten voor jong en oud in de bibliotheek gepland worden.
Openingsuren bibliotheek Sint-Mariaburg:
woensdag van 10.00u tot 18.00u • donderdag van 14.00u tot 18.00u (ME)

SNEEUWPRET HIER EN ELDERS
Het was lang geleden. Kleine kleuters wisten niet wat een échte winter was. De voorbije maanden hebben ze lijfelijk kunnen voelen
wat koude, sneeuw en ijs betekenen. Ook de leerlingen van de VBSM beleefden er plezier aan. Zowel op de eigen speelplaats als in
Oostenrijk. Het voltallig zesde leerjaar vertrok op 26 januari met de autocar naar Oostenrijk, naar Stanzach in het Tiroolse Lechtal. De
juffen Diane, Katleen en Astrid begeleidden de leertlingen Ze verbleven er 10 dagen in een chalet (organisatie van JEKA). Dagelijks
kregen ze 2 uur skiles van Oostenrijkse monitoren. Daarnaast maakten ze wandelingen, bezochten de houtsnijschool en de kerk van
Elbigenalp. Les kregen ze zoveel mogelijk in openlucht, na het ontbijt en voor het avondeten steeds één uur. Dagelijks werd een
dagboek bijgehouden. Andere activiteiten: rodelen, met de stoeltjeslift naar de top, zakken glijden, sneeuwmannen maken,
bossneeuwspel, wandelzoektocht,... De laatste dag was het skiwedstrijd en kreeg iedereen een medaille. Ze hadden allemaal de
skimicrobe goed te pakken en vonden het reuzeleuk. (MC)

Mooi verkleed trokken de sterzangertjes door de straten van de wijk ten bate van de straatkinderen uit Cambodja

De groep van het zesde leerjaar in Lechtal

Kinderen van Cambodja
Dorpsgenoot Cas Janssens zet zich al enkele jaren actief in voor kinderen in Cambodja.
Dit gebeurt via vzw Caluna. Hun kleurrijk logo heeft als nevenschrift “Friends of the
sun”. Wat zon brengen in het uitzichtloze bestaan van de straatkinderen is het
doel van de Caluna-projecten, o.m. les geven aan
verscheidene NGO-scholen voor wees- en straatkinderen, leerkrachten opleiden, hulpgoederen
leveren, en weldra het eerste Caluna centrum
starten. Cas, die ook prachtige foto’s maakte
tijdens zijn verblijf in Phnom-Penh, gaat er 200
procent voor. Op www.caluna-world.com lees je
er alles over. Wie dit prachtige werk wil steunen,
kan een bijdrage overschrijven op bankrekening
645-1247203-12 van vzw Caluna, Antwerpsesteenweg 219, 2950 Kapellen. (LVB)

Mariaburgse reuzen in GIBO-Carnavalstoet
Op 20 februari, vlak voor de Krokusvakantie, trokken leerlingen en leerkrachten van GIBO Annadreef prachtig verkleed
door de straten van Sint-Mariaburg. Bij die gelegenheid mochten ook de reuzen Anna en Jacobus het schoolterrein
verlaten en door de omliggende straten paraderen. De prachtige stoet trok heel wat belangstellenden aan. Na de
optocht werd gesmuld van de lekkere pannenkoeken.

Jeugd leren sjotten
De Koninklijke Mariaburg Voetbal Klub pakte bij het begin van
de winter uit met een Kersthappening, waarbij voornamelijk
vriendschappelijke wedstrijden van de jeugd op het programma
stonden. De Kon. Harmonie Antverpia zorgde voor gezellige
muziek, een draaiorgel voor kerstsfeer. In de verwarmde feesttent
genoot iedereen van soep, pannenkoeken, gluhwein, jenever en BBQ.
Om een voorspoedig nieuwjaar te wensen ontving het bestuur in de
vernieuwde kantine trainers, afgevaardigden en sympathisanten op
een stijlvolle receptie. Ondervoorzitter Edward Bedeer loofde ieders inzet en prees zich gelukkig dat KMVK elk jaar weer zoveel jongeren leert
sjotten. “Ons fanionelftal wordt grotendeels gevormd door spelers
uit eigen jeugdopleiding”, vertelde hij trots. “We hebben heel goede
contacten met de gemeentebesturen van Kapellen en Brasschaat. Onze
financiële situatie is gezond. Elk jaar weer dragen we ook bij aan het
welslagen van de Velo Classic ten bate van de MS-zelfhulpgroep. We
kijken met vertrouwen naar de toekomst.” Burgemeester Luc Janssens
van Kapellen kwam en zag dat het goed was aan de andere kant van
de Kaartse Beek. (LVB)

Beenhouwerij - Charcuterie

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

MAES - ELEGEERT
Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees
Fondue- gourmet- en barbequeschotels

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

Donderdag gesloten
Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/664 20 73
Gazet van het Nieuw Kwartier
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ANTVERPIANIEUWS
Sport en cultuur in het DC

25 Mariaburgers trokken op initiatief van het DC Antverpia naar het Theater
Zeemanshuis in Antwerpen. Ze woonden de opvoering bij van “Het Hans
Heimer-project “. Dit stuk is geschreven en geregisseerd door Alex Van
Haecke van de Kaart, die vroeger meermaals bij Dienet Vro regisseerde.
Alex speelt zelf ook de rol van Hans Heimer. Na de voorstelling hadden de
Mariaburgse bezoekers de kans nog na te kaarten met de acteurs - hoofdrolspeelster Lisette Janssens is eveneens van de Kaart - die voor een prachtige vertolking zorgden. Van 17 april tot en met 3 mei is het stuk nog te
bekijken in het Theater Zeemanshuis.
Buiten een ganse waaier aan vaste activiteiten waren er nog enkele
muzikale feestelijkheden naar aanleiding van de feestdagen...
Op 15 december bracht de Kerst-happening een gezellige namiddag met
kerstgebak, glühwein en chocomelk, opgeluisterd door de Mariaburgse
huismuzikant Louis Koolen (Hamontorgel) met stemmige kerstmelodieën.
Op 22 december volgde een Kerstrecital met violiste Annemie Swinnen die
o.a. prachtige Weense walsen uit haar instrument toverde. Voor de Nieuwjaarsbrunch schreven 120 deelnemers in. ’s Namiddags luisterde zanger
Johan Bals het Nieuwjaarsconcert op met zijn pianist en een onverwachte
gastzangeres.

DE KRONIEK VAN BARBARA
Swaffelen
Zoals gebruikelijk nodigde mijn achtbare buurvrouw Julienne mij een
van de eerste dagen van 2009 uit om gezellig “vrouwen ondereen”
nieuwjaarswensen uit te wisselen.
Terwijl Julienne koffie zette met het authentiek fluitketeltje, kon ik niet
nalaten reeds te proeven van haar zelfgebakken wafeltjes. En zo zie ik
dat het jubileumnummer van de Gazet van het Nieuw Kwartier op de
hoek van de tafel ligt. Plichtsbewust doorblader ik deze prachtuitgave
en zeg tegen mezelf: Barbara, dit exemplaar zeker bewaren voor een
eventueel nageslacht.
Tijdens het schenken van de koffie zegt Julienne langs haar neus weg:
Barbaraatje, ge zijt ook vermeld in nr 100. Samen snorren we het bewuste artikel op: allez Barbara, nu vergelijken ze u al met Mieke Vogels,
waarna we beiden niet meer bijkomen van het lachen. Maar zoals het
als de beste samenzweerders betaamt, besluiten we dan ook maar iedereen in zijn eigen wijsheid te laten.
Na de gebruikelijke roddels van de Mariaburgse omgeving zegt Julienne
dat ze het moeilijk heeft met de moderne actuele woordenschat die
meer en meer in zwang is. Gisteren sprak de postbode zelfs over “per
“perceptie”. Ze heeft dan ook maar braafjes instemmend geknikt.
Plots toont Julienne mij een der meest eminente Vlaamse kranten en
zegt: Kijk eens hier, Barbara, nu kan ik helemaal niet meer volgen. En
wat zien twee paar ogen? “Swaffelen” verkozen tot het woord van 2008
in een competitie georganiseerd door Het Genootschap Onze Taal, Van
Dale uitgeverij en dagblad De Pers. Het bewuste woord werd met 57%
gestemd op een internetsite en versloeg o.a. dominobankieren wat mij
gezien de recente financiële orkanen begrijpelijker overkomt.
Ik heb Julienne naar best vermogen uitleg gegeven over de titel van
deze kroniek, maar voor de meer jeugdige lezers van deze achtbare gazet verwijs ik naar meer wetenschappelijk gefundeerde bronnen.
Want zoals mijn grootmoeder mij steeds vertelde: “In het niet weten
van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid”.
Tot volgende keer
Barbara

L E ZE R S BR IE F
Noodgedwongen sluikverkeer
Met interesse las ik uw krantje het ‘Nieuw Kwartier’ dat steeds weer
leuk om ontvangen is. Mjn oog viel dit keer op de problemen die de
bewoners van de Karel de Wintstraat signaleerden over het sluikverkeer.
Natùùrlijk is er daar sluikverkeer. Ikzelf doe daar ook aan mee.
NOODGEDWONGEN. Als inwoner van de Korte Bist werden wij immers enkele maanden geleden VERPLICHT om een ganse ommetoer
te maken om nog in onze eigen straat te kunnen rijden !!! Wij werden
afgestraft omdat er enkele roekeloze automobilisten (die voorzekers NIET van de directe buurt zijn) als een gek het kruispunt Willy
Staeslei/Korte Bist overstaken. Vandaar de maatregel om dat piepkleine straatje halverwege (aan superette Moerbeek) in 2 te splitsen
met verplicht omrijdend verkeer. Er gaat geen dag voorbij of ik erger
me daar mateloos aan !!! En ik ben mij héél goed bewust van de
overlast die wij veroorzaken in de omliggende straten, en wat een
puinhoop het soms in de Kapelstraat is (aan bakker Van Landeghem)
door al dat verkeer dat daar nu noodgedwongen een uitweg moet
zoeken als wij bijv. richting post willen rijden.
Mijn vraag: AUB TERUG DE SITUATIE VAN VROEGER !!!! óf VOLLEDIG
EENRICHTINGSVERKEER in onze straat !
(Naam en adres bekend bij redactie)

Dank u Marian

Verkiezingen

Ook de voordracht van Louis Vermijlen van Vormingplus Antwerpen rond
sappige Antwerpse spreuken en gezegden was een voltreffer... ludiek en
leerrijk bovendien.
De cultuurhistorische wandelingen van het Heemkundig Documentatiecentrum rond het thema “In het spoor van Mariaburgse kunstenaars” leerden de deelnemers een onverwacht groot aantal theatermensen en auteurs
kennen. Begin februari werd de wandeling rond de muzikanten afgelast
wegens de barre weersomstandigheden. Op maandagmiddag 30 maart
werd ze hernomen. Ludo Van Bouwel vertelde met foto’s over het leven en
werk van een dertigtal musici die ooit in de wijk woonden.
Sport blijft een belangrijke plaats krijgen in het DC-programma. Gymnastiek, Tai Chi, Curve Bowls, Yoga, tafeltennis en petanque zijn al ingeburgerd
en hebben een groot aantal beoefenaars. Maar ook kaarten en gezelschapsspelen trekken wekelijks veel beoefenaars aan.
Nieuw initiatief: binnenkort wordt gestart met een vervoerdienst waardoor
minder mobiele bezoekers met een busje van het DC kunnen opgehaald en
gebracht worden voor het middageten !
DC ANTVERPIA
Sint-Antoniuslei 95-97, 2930 Brasschaat
Tel. 03/660 58 00
e-mail: dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Een ets van het Antverpiagebouw werd aan Marian Mathot overhandigd om haar
te blijven herinneren aan de mooie tijd die ze in Sint-Mariaburg doorbracht.

Vrijdagmiddag 30 januari nam Marian Mathot afscheid van het Dienstencentrum Antverpia. Van bij de opening van deze bijzonder gewaardeerde
OVMW-instelling leidde ze heel kundig de Mariaburgse vestiging. Velen
waren dan ook opgekomen om persoonlijk hun dankbaarheid te vertolken
voor wat Marian al die tijd presteerde. Eric De Koninck, vanaf het eerste
uur vrijwilliger bij DC. Antverpia, sprak namens alle collega’s vrijwillige medewerkers de feestrede uit. Als blijvend aandenken aan de mooie tijd die
Marian in het Antverpiagebouw doorbracht, overhandigden de vrijwilligers
een ets van de hand van Ronald Joossen uit de Jozef Ickxstraat in EkerenDonk,. Hij is leraar grafiek aan de Academie Noord en vast leverancier van
etsen aan de gemeente Brasschaat bij gelegenheid van huwelijken, jubilea,
vieringen van verdienstelijke personen, enz...
Zelf bedankte Marian haar inspirator Jos Augustijns, haar medewerksters
Lindsey Johnston en de vele vrijwilligers voor de steun. Ze wenste haar
opvolgster Nora Augustijns alle succes toe. Ze getuigde dat de Mariaburgers haar bijzonder aangenaam waren en dat ze iedereen eens op bezoek
verwacht in Brugge, waarheen ze haar echtgenoot volgt.
Ook de WWM dankt Marian welgemeend voor de immer vlotte en hartelijke samenwerking. (LVB)

Jaren geleden waren de verkiezingen gans anders dan nu en elke
keer weer denk ik aan dat prentje met dat meisje. Ik heb het per
toeval teruggevonden en het beroert mij nog steeds. Dat prentje is
zelfs van karton. Ze deelden dat uit op de hoek van de straat en ik ben
bijna zeker dat mensen van mijn leeftijd het ook nog ergens in een
doos met foto’s hebben zitten.
Toen ik klein was, besefte ik eigenlijk niet wat verkiezingen waren,
maar wel dat het en strijd was tussen de gelen, de roden en de blauwen. Het was zelfs een hevige strijd.
Ik beken dat ik katholiek ben van thuis uit en dat heeft vele redenen.
Ook ben ik het ondanks alles altijd gebleven. We woonden in een dorp
met 3000 inwoners op een kruispunt. Dus wij woonden op de hoek
en recht tegenover ons was het Volkshuis. Dat was dus het hoofdkwartier van de socialisten. Mij niet gelaten want ik heb daar heel
veel plezier aan beleefd. Ik weet niet of het een fanfare of een harmonie was, maar ze repeteerden elke week. Dus dat hoorde ik tot in
mijn bed. Ik heb daar een trauma aan over gehouden, want elke keer
ik de Internationale hoor spelen, denk ik daaraan terug. Die muziekgroep ging elke maand langs alle cafés samen met de vrouwen
achteraan. Toen ze terugkwamen, dansten de vrouwen in de ronde
en had ik veel goesting om daar midden in te springen. Ik wil maar
zeggen, nu weten we helemaal niet meer waarover het allemaal
gaat, maar ik ben geen overloper. Ik blijf wie ik altijd geweest ben,
Ne katholiek. (IP)

Heerlijke asperges

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
Gazet van het Nieuw Kwartier
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