’t Patroontje onderscheiden

Gulden Kapittelkapper
voor Denise Claes
Voor de derde maal
onderscheidde de vzw
Guldensporen een Brasschaatse winkelier die een
mooie Nederlandstalige
naam koos voor zijn zaak.
Door deze bekroning
wil de organisatie een
steentje bijdragen om het
overbodig gebruik van het
Engels in het Vlaamse
straatbeeld tegen te gaan.
Radioman Rik Joossen
leidde de feestelijke huldiging op het Brasschaatse
gemeentehuis in: “Als
ik over de Bredabaan
wandel, heb ik soms de
indruk in Londen te zijn,”
grapte de BRO-stem. Hij
interviewde vervolgens de
zes genomineerden die
in aanmerking kwamen
om de trofee 2004 te
ontvangen: An, de Blikken
Trommel en De Koperen
Pan op de Bredabaan, ’t
Kruideniertje op de Lage
Kaart, Toekse op de
Hoogboomsesteenweg en
’t Patroontje uit de Molenweg 1.
De jury, bestaande uit burgemeester Dirk De Kort,
middenstandsschepen
Robert Van Deuren, voorzitter Culturele Raad Luc
De With en vertegenwoordigers van vzw Gulden
Sporen Ellen Samyn en
Stef Van Lier, nomineerden deze zes kandidaten
uit een lijst van tien, voorgedragen door de inwo-

EDITORIAAL
979-0804545-32
Dit is het rekeningnummer van de Wijkwerking Mariaburg. Vaak wordt het ons gevraagd door mensen,
die lid willen worden van de “Vrienden van het Nieuw
Kwartier”. Mits overschrijving van 5 euro of meer
bekomt men een lidkaart en draagt men zijn steentje
bij tot het behoud van de wijkkrant.
Sinds de invoering van de euro is niets goedkoper
geworden. Ook de drukkosten van de Gazet verminderden niet. Al gebeurt – buiten het drukken - alles
kosteloos, toch blijft het voor de Wijkwerking een
hele opgave om viermaal per jaar uw portie plaatselijk leesvoer te produceren. Toch zijn we fier dat heel
het proces van teksten schrijven, foto’s zoeken, layout maken, verspreiding in de bussen van de Sterre
en Sint-Mariaburg/Ekeren-Brasschaat “pur sang”
vrijwilligerswerk mag genoemd worden.
Dank aan alle “Vrienden” die de voorbije jaren spontaan hun lidgeld betaalden. Dank ook aan onze
trouwe adverteerders en aan het districtsbestuur van
Ekeren en het gemeentebestuur van Kapellen die
ons een subsidie verlenen.
Namens de redactie zalige eindejaarsfeesten toegewenst en zoveel mogelijk gelukkige dagen in
2005. Misschien inspireren de pakjes onder de
kerstboom wel om ook een bijdrage over te schrijven
op het rekeningnummer van de wijkwerking. Alvast
bedankt!
LVB

Volg de actualiteit in de wijk op

www.mariaburg.be
Denise Claes ontving de
Gulden Kapittelkapper
uit handen van
burgemeester Dirk De
Kort
ners van Brasschaat;
Rik Joossen was als
ex-Mariaburger
bijzonder verheugd te mogen
proclameren dat Denise
Claes van ’t Patroontje uiteindelijk de Gulden Kapittelkapper in ontvangst
mocht nemen, een kunstwerk van Gilbert De Corte.
Tevens ontving zij, zoals
alle genomineerden, een
mooie oorkonde, in sierlijk
kalligrafisch schrift gezet
door Carry Wouters.
Denise Claes was bijzonder gelukkig met haar
trofee en gaf deze een
ereplaats in de etalage
van haar druk beklante
winkel achter de Katerheidemolen. Samen met haar
moeder Treske Verswijver
(83), die wat graag een
handje komt toesteken, is
Denise steeds bereid om
de klanten met raad en
daad bij te staan. Aanvankelijk had ze haar winkel ’t
Patroontje op de Kapelsesteenweg waar thans
boetiek Cat’s gevestigd
is. Na de restauratie van
de molen en de heraanleg
van het pleintje er rond
verhuisde ze haar speciaalzaak in naaibenod

Lavendine nv won Funeral Award
met ontwerp Kapelse begraafplaats
Op de centrale as van de
Sterre, aan de Valkenlaan 24, bevindt zich de
maatschappelijke
zetel
van Lavendine nv, een
bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur. Hilde
Goyvaerts en Paul Mertens hebben de voorbije
jaren heel wat fameuze
projecten
gerealiseerd,
waaronder kasteelparken,
villatuinen,
stadstuintjes, daktuinen. “The art
of landscaping” is hun
slogan. Onlangs werden
ze onderscheiden voor
de “International Funeral
Award 2004”. Waarnemend burgemeester Koen
Helsen toonde zich bijzonder verheugd dat ze geen
fictief project ontwierpen, doch de bestaande
begraafplaats van Kapellen-Centrum als vertrekpunt namen en daarvoor
een
nieuwe
indeling
uitdachten. Het ontwerp
kreeg op zeven genomineerden de tweede hoogste score van de vakpers
en de derde prijs van de
IFA-vakjury.
“De begraafplaats van
Kapellen heeft al een
merkwaardig
inkomgebouw van architect Jo
Crepain,” aldus waarnemend
burgemeester
Helsen. “Als het ontwerp

van Lavendine kan gerealiseerd
worden,
zal
de begraafplaats bij de
bezoekers meer respect,
rust en troost opwekken.
Onze maatschappij, cultuur en godsdiensten
worden in het project
weerspiegeld. Het is een
tijdloos ontwerp dat algemene uitstraling krijgt.”
Vooral de ideeën over de
kinderbegraafplaats zijn
sterk vernieuwend.
Hilde Goyvaerts licht het
ontwerp toe: “De kinderbegraafplaats bevindt zich
links naast het tweede
rond punt. Dit bestaat uit
een grote open plaats
zonder bomen waarin
een waterspiegel centraal
ligt. Deze weerspiegelt
de hemel en brengt die
als het ware tussen de
graven. Aan de zijkant van
de
kinderverstrooiings-

weide staan paaltjes in
blauwe hardsteen waarop
de gedenkplaatjes van de
overleden kindjes kunnen
aangebracht worden. De
weide mag niet korter dan
12 cm gemaaid worden,
zodat er bloemen in
kunnen groeien. Achter
de weide voorzien we een
gemengde bloemenborder
en daarachter bloeiende
heesters. Links wordt een
ruimte voorzien met zonnebloemen. Deze symboliseren de ziel die zich naar
het licht richt. Bij de keuze
van bloemen en struiken
wordt rekening gehouden
met de vlinderaantrekkende kracht van deze
bloemen. Vlinders moeten
immers talrijk aanwezig
zijn: zij symboliseren de
overgang van het ene
leven in het andere. De
graven van de kinderen

liggen verdeeld langs de
kronkelende paden van
de kinderbegraafplaats.
De omliggende beplanting
wordt opgebouwd uit lage
en halfhoge bloeiende
heesters,
struikrozen,
klimrozen en heesterrozen en uit bloeiende
vaste planten en bodembedekkers. Vlinders en
vogels moeten zich hier
thuis voelen. Ze brengen
samen met de bloemen
troost en leven.”
Ook voor de overige delen
van de begraafplaats
heeft Lavendine zinvolle
ideeën. Zo creëren ze een
laatste rustplaats, de plek
van het laatste afscheid,
waar de geliefde overledene eervol herdacht
wordt naar ieders persoonlijke overtuiging en
geloofsstrekking.
LVB
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Mensen
Roger Keukelinck was BM’s verlieten ons
Baete
een trouwe supporter Gust
15/3/1934 – 20/10/2004
Joseph Jacobs
Jarenlang was Gust in de
wijk een graag geziene
vakman. Als elektricien
heeft hij heel wat gebouwen van stroom en licht
voorzien.
Echtgenote
Lucienne Simons hield
op de hoek van Kapelsesteenweg en Carolinalei
de elektriciteitszaak open,
terwijl Gust in de woningen
de elektriciteit installeerde
of herstelde. Zonder veel
woorden, maar nauwgezet
en plichtsbewust vervulde
hij zijn taak.

14/3/1930 – 9/11/2004
De
echtgenoot
van
mevrouw Zulma Jordens
werkte tijdens zijn actieve
loopbaan bij Ford Tractor Belgium. Tijdens de
uitvaartdienst in de paro-

Dom Willibrord (Guido)
Van Rompaey o.s.b.
Roger Kreukelinck (tweede van rechts) tussen zijn 24/3/1936 – 5/11/2004
Mariaburgse vrienden: Ivan Janssens, Bob Clinckx
en Rik De Smedt.
Documentalist en Polder-kenner Roger Keukelinck
overleed donderdag 21 oktober onverwachts in zijn
woning aan de gevolgen van een beroerte. 77 werd
deze ook in onze wijk heel bekende Ekerenaar. Hij studeerde aan het Sint-Lambertus Instituut en was in zijn
jeugd lid van de scouts. Zijn naam blijft onafscheidelijk
verbonden met het “Heemkundig Documentatiecentrum
van de Antwerpse Noorderpolders”, dat hij in 1965
opstartte. Met zijn onafscheidelijk fototoestel volgde hij
alle gebeurtenissen in de regio. Vaak kwam hij ook naar
Sint-Mariaburg en hij nam aan heel wat activiteiten als
cultuurhistorische wandelingen, tentoonstellingen en
Mariaburgse Feesten deel.
Roger stond ook altijd klaar om te helpen. Hij deelde
met veel plezier mee van wat hij wist en bezat over onze
wijk. Zo kregen we voor ons documentatiecentrum in
de Schriek pakken krantenknipsels die handelden over
Sint-Mariaburg/Brasschaat omdat deze materie buiten
de doelstellingen van het Documentatiecentrum aan de
Veltwijklaan in Ekeren viel. Op elke vraag zocht hij een
antwoord, geboeid als hij was door het leven van onze
voorouders.
Roger was tijdens zijn actieve loopbaan werkzaam bij
de belastingen, maar veel tijd spendeerde als bibliothecaris in Ekeren. De creatie van het “Documentatiecentrum” is zijn levenswerk. Daarvoor ontving hij de eerste
Akerprijs in 1986. Tot zijn grote vreugde kreeg hij in
2000 met Wim D’hooghe een professionele opvolger,
waardoor hij zeker was dat zijn met veel zorg gekoesterd geesteskind bleef verder leven. Hij publiceerde ook
diverse interessante boeken, o.m. over het Mariaburgs
stoomtreintje en over Ekeren in de Tweede Wereldoorlog. In de bibliotheek van Ekeren werd in december een
tentoonstelling gewijd aan het leven en werk van Roger
Keukelinck.
LVB

De broer van juffrouw
Paula uit de Leo Vermandellei was 42 jaar missionaris in Zuid-Afrika. Op 9
juli 1961 werd hij tot priester gewijd en deed op 23
juli zijn plechtige eremis
onder pastoor Bogaerts
in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van Gedurige
Bijstand. Op 1 april 1989
werd hij tot abt van de
St.-Benedict’s Abbey te
Pietersburg gewijd. De
pontificale uitvaartliturgie
had plaats in de abdijkerk
van Inkamana. In de kapel
van het klooster van de
Eerwaarde Zusters van
het H. Hart te Berlaar
werd op 13 november
een plechtige zielenmis
opgedragen. Zijn zusters
Maria en Paula en zijn
broer-priester Jan leven in
Berlaar.
Joanna Van Bouwel
8/4/1912 – 8/11/2004
Jeanneke blijft nauw verbonden met de geschiedenis van verzekeringsmaatschappij Antverpia.
Niet alleen werkte ze er
het grootste deel van haar
loopbaan,
bovendien
woonde ze er tot begin
2004 in het huis dat aan
de zijde van de Boskapellei naast het Antverpiakantoorgebouw opgetrokken is. In januari belandde
ze in het ziekenhuis en
bracht de laatste maanden van haar leven in
Home De Meibloem door.
Tot hoge leeftijd bleef ze
actief, onderhield zelf haar
tuin en reed op haar fiets
door de wijk.

chiekerk bleek uit de aanwezige symbolen dat hij
ook een militaire carrière
achter de rug had. Hij vervulde zijn militaire dienst
bij het eerste Regiment
Parachutisten Sas 4de
Eskadron. Hij was lid van
de Vriendenkring van de
Para-Commando’s Antwerpen, van de Nationale
Verbroedering van Veteranen Koning Leopold III en
van Kwartiers Mess-Antigoon Antwerpen.

Lezersbrieven
van het boekbedrijf.
In Sint-Mariaburg bleef hij
ook bekend als sportman,
die zowel bij de lokale
turnkring als in de voetbalsport (hij speelde zelfs bij
Berchem en Charleroi) uitblonk. Hij blijft ons bij als
een vriendelijke, minzame
man, altijd bereid om te
helpen, bijzonder positief
ingesteld. Enkele dagen
voor zijn dood stuurde
hij ons nog een kaartje
met een oude foto die hij
gevonden had. Daarop
stond architect Saenen
als voetballer afgebeeld.
Zo reageerde hij – behulpzaam als steeds - op onze
oproep in de Gazet om
een afbeelding van de
bekende architect uit de
Caterslei te bezorgen.
Antoon Wouters woonde
tot zijn heengaan in het
ouderlijk huis, voor de
oorlog een winkel, aan
de Jacobuslei. Vrienden
en kennissen namen
afscheid van hem op
woensdag 6 oktober in
de aula Chrysant van het
Crematorium Antwerpen
te Wilrijk.
FOTO
Louis Somers
22/2/1923 – 6/12/2004
Velen namen op zater-

Antoon Wouters
7/5/1923 – 29/9/2004
Totaal onverwacht overleed in A.Z. Klina één
van onze verdienstelijkste wijkbewoners Antoon
Wouters, trouwe vriend
van Josée Cockx. In hem

verliest de Gazet van
het Nieuw Kwartier een
sympathieke sponsor, die
niet naliet meermaals zijn
waardering voor onze
krant te uiten. Als eredirecteur van de Vereniging
ter Bevordering van het
Vlaams Boekwezen wist
hij wat publiceren betekende. Van 1945 tot 1988
was hij immers directeur
van wat nu boek.be is.
Omwille van zijn grote verdiensten voor de promotie
van het boek, o.m. door
het organiseren van de
jaarlijkse
Boekenbeurs,
kreeg hij verschillende ereprijzen en werden hem bij
zijn pensionering in 1988
door gouverneur Kinsbergen de versierselen van
Ridder in de Leopoldsorde
opgespeld. Hij kreeg ook
de erkenning als Ridder
in de Orde van Oranje
Nassau en naar hem werd
ook de Antoon Woutersprijs genoemd, gecreëerd
ter aanmoediging van het
academisch
onderzoek
naar economische, juridische of sociale aspecten

Overlijdensbericht
Wij zijn steeds tevreden
als Het Nieuw Kwartier
bij ons in de brievenbus
komt. Zo blijven we toch
nog een beetje op de
hoogte van het vroegere
thuisfront.
In uitgave nr. 83 is het
overlijdensbericht gepubliceerd van mijn moeder
Hendrica Linten. Er is
een foutje ingeslopen dat
nare familiale gevolgen
kan hebben. Er staat:
Zij huwde toen ze achttien was een kreeg een
dochter Marie-José. Dit
moet zijn: zij kreeg twee
dochters Delphina en
Marie-José. Zou u dat in
de volgende editie willen
rechtzetten?
Beste groeten en hartelijk
dank,
Marie-José D’hert
Groeten uit Nieuwpoort
Lief Janssens die zeven
jaar het ASLK-kantoor
op
de
Kapelsesteenweg leidde, stuurde een
berichtje uit Nieuwpoortaan-zee. Zij werkt nu in
het Fortiskantoor aldaar
en kreeg recent een heel
interview in de Flair. Ze
stuurde het ons toe en
we publiceren er graag de
slotpassage uit:
“Ik mis mijn oude kantoor
en dan vooral mijn vroegere klanten. Als ik met
de cliënten in Nieuwpoort
dezelfde warme band
kan opbouwen als in
Mariaburg, dan word ik
de gelukkigste mens op
aarde.”
Gastenboek website
Regelmatig
krijgen
we berichten in het
gastenboek van onze

dag 11 december in de
parochiekerk afscheid van
Louis Somers. Samen met
echtgenote Maria Vermeiren en hun zonen Luc en
Paul woonde hij decennia
lang in de Oudstrijderslei. Hij was een graag
geziene,
behulpzame
figuur in de buurt. Zijn vijf
kleinkinderen hielden bijzonder veel van hem. Hij
was lid van KBG.

ELCKS THUYS
Van de Weyngaertplein, St-Mariaburg

Rommelmarkt
zondag 20 februari 2005

STANDHOUDERS
GEVRAAGD !!!
Info bij Fam.Noordman

tel. 03/664 96 79

www.mariaburg.be
Hieronder
enkele
lezenswaardige
berichten.

Uit Hingene: Groetjes
in Mariaburg aan al
de vroegere klanten
en andere bekenden
vanwege Ronny en
Annemie die u graag
bedienden in Slagerij Minnebo aan de
Kapelsesteenweg tot
mei 2002. Ik kom hier
af en toe eens rondneuzen: uit het oog
maar niet uit het hart!
Vanuit Stabroek: Opgegroeid in St.-Mariaburg
en nu 51 jaar, zag ik op
jullie website de allereerste keer een foto van de
velodroom, dat terwijl ik
steeds in de Rochuslei
gewoond heb, dus dicht
bij café Velodroom. JeanPierre Mertens.
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Dorpsleven
Een rimpeltje hier, een vetrolletje daar, maar…

Na 38 jaar weer bij elkaar
Op 8 oktober vond in de zaal van café
Prins Albert een bijzondere reünie plaats.
De juffrouwen Marie-José, Emilienne
en Denise ontmoetten er 33 oud-leerlingen die van het schooljaar 1960-61
t/m 1965-66 op de banken zaten in de
meisjesschool aan de Frans Standaertlei. 33 vrolijke vijftigers vonden er elkaar
weer en genoten samen van een heerlijk
buffet en een avondje gezellig bijpraten.
Er werd zelfs per computer ‘gechat’ met
Godelieve Brusselaers die in Canada
verblijft.
De meesten wonen nog in de buurt en
hebben mekaar vaak ontmoet, voor
anderen was het wel even nadenken om
na 38 jaar de juiste naam te vinden.
Een bijzonder origineel en beslist navolgenswaardig initiatief, maar niet alle
“jaargangen” zijn van hetzelfde kaliber:

“Het was destijds een bijzonder toffe
groep,” herinnerden de drie aanwezige
juffen zich. Maakten er deel van uit:
Josiane Barbé, Godelieve Brusselaers,
Crisje Calcoen, Danny Cambré, Elly
Claus, Raymonde Cop, Diane De Bie,
Hilda De Jongh, Clarisse De Rijdt, Godelieve De Roover, Frieda De Wilde, Ina De
Zitter,Yolande Dengler, Rita Feauvart,
Sonja Hufkens, Christiane Janssens,
Liliane Janssens, Suzanne Janssens,
Liliane Loots, Odile Meynen, Louisa
Meynen, Rita Nuyens, Mireille Storms,
Andrea Van Baast, Marie-Louise Van
Beemen, Annita Van Camp, Magda Van
den Bergh, Marleen Van Haelen, Ida Van
Hees, Linda Van Opstal, Rita Van Peteghem, Annemie Verstrepen en Christiane
Verwerft.
LVB

Gelijkgrondse berm voor iedereen gelijk

Onze foto in de Prins Albert was helaas te donker en niet voor publicatie
geschikt. Daarom een prent uit de oude doos. Herkent u ze nog, de jonge
meisjes die in de jaren ’60 op de Mariaburgse schoolbanken zaten?

Een tijdje geleden kwam Sint-Mariaburg in de pers omwille van een overijverige
agent die al de parkeerders nabij de meisjesschool in de Frans Standaertlei voorzag
van een boetebon. De mensen mochten niet parkeren op een “verhoogde berm”.
Marc Elseviers vond het als voorzitter van de wijkwerking zijn plicht om dit eens nader
te onderzoeken. Hij kwam tot de vaststelling dat deze agent gelijk had, maar niet in
de Frans Standaertlei waar volgens het verkeersreglement sprake is van een gelijkgrondse berm.
Deze informatie bezorgde hij aan de Ekerse districtschepen Freddy Wens en op de
commissie veiligheid en verkeer gaf men Elseviers gelijk. De politie gaat het parket
de opdracht geven om al de uitgeschreven boetes kwijt te schelden en de reeds
betaalde boetes terug te betalen.
Hier stopt het echter niet. Elseviers: “Nu ga ik pleiten voor een duidelijke signalisatie
die vermeldt dat er wél mag geparkeerd worden op de bewuste zone. Dan is de situatie voor iedereen glashelder, zodat deze soap zich in de toekomst niet herhaalt.”
Ook de bewoners van het kerkplein kregen al ferme boetes voor parkeren op de
gelijkgrondse berm. Onbegrijpelijk als men weet dat daar andere feiten wél zwaar
gepenaliseerd mogen worden.
Nog een reactie van winkeliers aan de Ekerse kant van de Kapelsesteenweg: “De
parkeersmurfen zouden beter eens naar hier komen om te controleren of al degenen
die urenlang met hun automobiel voor onze etalage komen staan, in orde zijn met hun
parkeerschijf. Onze klanten beklagen zich dat ze nooit een parkeerplaatsje vinden.”
LVB

Buurthuis “Nieuw Kwartier”
kreeg ongewenst bezoek
over de vloer

GROOTOUDERFEEST 2004
Het grootouderfeest was
een waar succes. De bomma’s en bompa’s reisden
samen met de kleuters
van de VBSM de wereld
rond. Eskimo’s en ijsberen,
Afrikaantjes en leeuwen,
Chineesjes,
Kung
Fu
en draken, Indianen en
cowboys. Ze waren er allemaal
en lieten duidelijk verstaan dat
vriendschap
geen
grenzen
kent.
Na de show genoten

de
grootouders
van
een kopje koffie en een
versnapering.
Natuurlijk bleef een bezoek
aan het klasje van de
kapoenen niet achterwege.
De
bengels
verrasten
hen nog met een leuk
zelfgemaakt
geschenkje.
Een dikke proficiat voor
de
kleuters
en
hun
juffen die van dit feest
een waar festijn wisten te
maken. MC

Knutselen in het
buurthuis

Woensdag 29 december
wordt door de WWM in ’t
Nieuw Kwartier, Schriek
360, van 14 tot 16 u. een
vierde knutselnamiddag
georganiseerd. Kinderen
van alle leeftijden maken
er o.l.v.Lieve Debelder
mooie stukjes. Deelname in de onkosten:
6 euro. Het is aanbevolen een schort mee te
brengen.ME

Licht voor iedereen

Geregeld krijgt de Wijkwerking meldingen aangaande
de verlichting in de Leopoldlei. De verlichting wordt
verstoord door de bladeren
en de takken van de hoge
bomen. Op sommige plaatsen is de verlichting stuk,
dit tot grote ergernis van
de omwonenden. Sommigen wilden de bomen weg,
anderen wilden een andere
verlichting. Al de opmerkingen hieromtrent werden
besproken en er werd beslist
dat de hoge palen worden
vervangen
door
lagere
verlichting. Alzo wordt deze
niet gehinderd en blijven de
mooie bomen bestaan.
ME

Dinsdagmorgen 2 november opende conservator
Ludo Van Bouwel de
voordeur van buurthuis
’t Nieuw Kwartier aan de
Schriek 360 om het Heemkundig Documentatiecentrum voor bezoekers open
te stellen. Tot zijn verbazing zag hij de binnendeur
van het museum en van
de rechterkamer, waar de
jeugddienst gevestigd is,
open staan. De deur van
het jeugdlokaal vertoonde
zelfs sporen van brutale
inbraak. Bij nazicht bleken
kasten en deuren open
te staan, licht te branden in keuken, kelder en

achterplaats, alsook de
achterdeur niet meer op
slot. Gelukkig waren geen
stukken uit het archief
verdwenen. Blijkbaar was
het de inbrekers alleen
om geld te doen, want bij
de jeugddienst was op de
bovenverdieping uit een
geldkistje een klein bedrag
ontvreemd. De politie van
de stad Antwerpen stelde
ter plaatse een onderzoek
in en maakte een verslag
van de bevindingen. Volgens de inspecteurs zijn
de inbrekers alleen uit op
geld. Praktisch alle woningen van Sint-Mariaburgf
en De Sterre hebben de

voorbije jaren ongewednste bezoekers over de
vloer gehad, zowel in volle
dag als ’s nachts. Sommige families zelfs meermaals. Meestal hebben
de inbrekers het alleen
op cash geld en juwelen
gemunt om daarmee de
nodige drugs te kunnen
betalen. Daarmee zit men
bij de kern van hét actuele
probleem: jongeren die
geen zin meer kunnen
geven aan hun leven en
zich met allerlei soft- en
harddrugs beroezen om
weg te vluchten uit de
realiteit.
LVB
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De Mariaburgse schooljeugd nam deel aan de
herdenking van de gesneuvelden op het kerkplein

Naar jaarlijkse gewoonte
hadden de leerlingen
van de VBSM een
afspraak met de oudstrijdersvereniging
van
Sint-Mariaburg.
Ondanks het verlengde
weekend waren heel wat
kinderen aanwezig voor de
eucharistieviering in de
parochiekerk en de plechtigheid nadien aan het
monument
van
de
gesneuvelde
soldaten.
De aanwezige perso-

naliteiten
waren
echt
onder de indruk van de
sereniteit en het toch
menslievend
enthousiasme van de kinderen.
Zelfs
de
Belgische
hymne werd aan het
monument uit volle borst
meegezongen door de
leerlingen en ontlokte
bij vele mensen lovende
blikken.
Maxim Sterkens en Niels
Van Gestel lazen de
namen van de gestorven

soldaten uit Mariaburg
voor, terwijl Bavo Sybers
en Jef Jorissen bloemen
legden bij het monument.
Na de officiële plechtigheid
volgden de leerlingen nog
even de stoet oudstrijders
met de harmonie voorop
tot aan het verenigingslokaal. Dat was wel leuk!
En volgend jaar … zijn
ze weer van de partij!
MC
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Kunstkring Caerde bestaat 20 jaar
Op 30, 31 oktober en
1 november bezochten
velen in Elcks Thuys de
groepstentoonstelling van
Kunstkring Caerde. Voorzitter Bob Clinckx mocht
een recordaantal bezoekers noteren. Meteen kijkt
de kring vol vertrouwen
uit naar de viering van
het twintigjarig bestaan in
2005.
Voor de vernissage van
de groepstentoonstelling
in Elcks Thuys was Jo Van
Bouwel uitgenodigd. De
directeur van de Kunstacademie Brasschaat en
regio
Noord-Antwerpen
lichtte luimig en deskundig alle werken toe. “Normaliter aanvaard ik zo’n
opdracht niet,” aldus Van
Bouwel, “maar één derde
van de tentoonstellende
kunstenaars zijn oud-leerlingen van onze tekenacademie. Ik heb dus wel een
bijzondere band met hen.
Anderzijds is het ook zo
dat Kunskring Caerde een
echt Mariaburgse kring
is en vermits we weldra
in het Antverpiagebouw
onderdak krijgen met de
Kunstacademie, ligt het
voor de hand dat we de
het werk van de lokale
kring willen promoten.”
Jo Van Bouwel besprak
nadien in detail het oeuvre
van alle meewerkende
kunstenaars. Hij prees
de ernst waamee deze
mensen bezig zijn en
vond het bijzonder positief dat ze via Caerde de
kans hebben naar buiten
te treden. De aanwezigen
bewonderden de houtsculpturen van Alfons Bijvoets, de surrealistische
doeken van voorzitter
Bob Clinckx, de kleiwerken van Hilde Clinckx,
de
olieverfschilderijen
van Pieter Delleoné, het
abstract werk van Joske
De Loos, de adembenemend mooie aquarellen
van Monique Dierickx, de
mozaïeken van Myriam
Dings, de monotypes
van Ria Dingemans, de
gevoelige aquarellen van
Chantal Fagard, de acht
prachtige sculpturen van
Peter Kempenaers, het
speelse werk van Els
Moonen, het sobere maar
sterke werk van Maria
Peeters, de kleurrijke
aquarellen en acrylwerken

De deelnemende kunstenaars aan de groepstentoonstelling van Caerde
van Rosa Soetaers, de bijzonder gesmaakte grafiek
van Martha Van Dyck, de
olieverfschilderijen
van
Jeanne Van Heurck, de
tekeningen van Mia Van
Hoofstad, de sfeervolle
pasteltekeningen
van
Leo Van Hullebusch en
de juweelontwerpen van
Maria Van Loon.

Met deze gedreven leden
kan kunstkring Caerde
naar zijn jubileumjaar toe.
Alvast is een tentoonstelling over geschiedenis
van de kring gepland in
ons Heemkrundig Documentatiecentrum tijdens
de Week van de Amateurkunsten (29 april – 8 mei).
Ook zal men via “Kunst in

de etalage” bij de lokale
middenstand ruimte krijgen om de lokale kunst te
promoten. Tenslotte wordt
het pleintje rond de Katerheidemolen ook het Mariaburgse Montmartre. In volgend nummer melden we
wanner de Caerdeleden
daar hun vakmanschap
zullen demonstreren.LVB.

Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen
stelde een uniek Mariaburgs plan tentoon
Tot 31 oktober liep in de
Koningin
Fabiolazaal,
Jezusstraat
28,
een
tentoonstelling
onder
dezelfde titel als het goed
gedocumenteerd en fraai
uitgegeven boek “Bouwen
in Beeld, De collectie
van het Architectuurarchief van de Provincie
Antwerpen”.
De bezoekers zagen aan
de hand van ontwerpen,
maquettes, oude foto’s,
periodieken en interieurstukken een staalkaart
van wat er in Antwerpen
in de 19de en 20ste eeuw
gebouwd werd. Verrassend was bij het onderdeel religieuze architectuur de ontdekking van de
ontwerptekening van de

uitbreiding van de eerste
kerk van Sint-Mariaburg:
vooraanzicht, zijaanzicht
en plattegrond, gesigneerd
“Floris Verbraeken, 1899”.
Het vooraanzicht van dit
ingekleurd ontwerp is
opgenomen in het boek op
pagina 362. De inwoners van Sint-Mariaburg
weten hoe waardevol hun
bouwkundig erfgoed is.
In het boek “Bouwen
in Beeld” wordt dit
erkend:”De
recreatieve
functie van de groene
gordel van Antwerpen (…)
nam vanaf de late 19de
eeuw in belangrijke mate
toe. (…) Een centraal
georganiseerd
initiatief
ontstond rond de eeuwwisseling al in de weldra
als
Sint-Mariaburg

gekende wijk, ontwikkeld rond en vanuit de
verzekeringsmaatschappij
Antverpia als een dichtbij
de stadskern gelegen
woonzone in het groen,
met villa’s, burgerwoningen en arbeiderswoningen
en op recreatie gerichte
voorzieningen zoals hotels
en een zwembad” (p. 74).
Bouwen in Beeld, De
collectie van het Architectuurarchief van de
Provincie Antwerpen, Dirk
Laureys (red.); Willem
Aerts, Tijl Eyckerman,
Stefaan Grieten, Serge
Migom,
Els
Spitaels,
Provincie Antwerpen en
Brepols Publishers, 2004,
ISBN 90-5622-058.6, 49
euro.
AMH

Antverpia Aperitiefconcert
Dirigent Wendy Bellens
en de muzikanten van
de Koninklijke Harmonie
Antverpia
verwachten
alle Mariaburgers op hun
jaarlijks Aperitiefconcert in
zaal Elcks Thuys, zondag
9 januari om 11 u. Voor 7
euro kan men aan het Van
de Weyngaertplein volop
genieten van een heerlijk

muziekprogramma. Wie er
vorige jaren bij was, weet
dat Antverpia garant staat
voor kwaliteit.
Meer dan een eeuw lang
luisteren de Mariaburgse
muzikanten alle grote
gebeurtenissen op in de
wijk. De voorbije weken
animeerden ze de Brasschaatse Dorpsdag en

waren ze present op de 11
novemberviering in SintMariaburg.
Woensdag 22 december
wordt om 20 u. in de SintWillibrorduskerk aan de
Kerkstraat in Antwerpen
het Winterconcert 2004
verzorgd. Cultuurschepen
Philip Heylen stelt op dit
concert naast de Konink-

lijke Harmonie Antverpia
ook het Kinderkoor Waelrant, Stephanie en PP

Werner Paenen:
A passage of time
In het Hoevense kerkje Attenhoven stelde onze
dorpsgenoot Werner Paenen uit de Karel de Wintstraat 3 een deel van zijn recent oeuvre tentoon
onder de betekenisvolle noemer “A Passage of
Time”. Gedurende vijf dagen kon het kunstminnend
publiek genieten van de schilderijen, collages en
ruimtelijke creaties van deze originele kunstenaar,
die wij in hoge mate waarderen.
In de Katerheidemolen bezochten we een tentoonstelling van Margot Jansen. Zij kreeg haar opleiding
an de Gemeentelijke Academie voor Beeldende
Kunsten. Velen kwamen genieten van haat sfeervolle
aquarellen, olieverfschilderijen en mixed media.
Bezige bij Ivan Janssens, eveneens gevormd aan
de Brasschaatse Academie, nam eind oktober-begin
november deel aan de groepstentoonstelling in zaal
Moorland te Stabroek.
In Tracé Cultuurstation vond afgelopen weken
een tentoonstelling plaats “The world Within” van
de Brasschaatse Mixed Media Artist/kunstschilder
Patricia Queritet (1965). Haar kleurrijke werken zijn
gebaseerd op meditatie en intuïtie, poëtisch, soms
ingetogen, soms explosief.
LVB
Michiels voor. Kaarten en
info op 0477/255524 of
e-mail winterconcert200

4@hotmail.com
LVB
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Mariaburgse Feesten weergaloos succes
Hierbij wat beelden van de voorbije Mariaburgse Feesten op het kerkplein. Het weer
viel mee en dus was de ambiance er. Het programma bevatte alle vaste waarden en
de respons was enorm. De wafels van Nelleke, gebakken door de WWM, smaakten
heerlijk. Foto’s uit de oude doos trokken veel kopers. De rommelmarkt en de kinderspeelgoedbeurs kenden een overrompelende belangstelling. Het was weer een echt
feest van de vriendschap.
Uitkijken naar de editie 2005. Wie wil meewerken, melde zich bij Marc Elseviers,
Alfons De Schutterstraat 17, tel. 03/605.67.72, gsm 0477/944083. Nieuw bloed is
welkom.
FJ

De scouts zorgden eens te meer voor een heuse kampsfeer op het plein.

De publieke opkomst was enorm voor de 18de Mariaburgse Feesten

De WWM-stand trok met de wafels van Nelleke en de oude postkaarten een
recordaantal bezoekers.

Stichters en voormalige WWM-bestuurders Willy Fermon en Ivan Janssens
waren opgetogen dat hun opvolgers weer voor een geslaagde feestdag op het
plein zorgden.

Pekes Haezelkrakers brachten
1000 euro op voor Auxilia
Enorm was het succes
van de Haezelkrakers
in de Hoogboomse wijk
Hazeldonck. Van de Haezelkraker die onze wijkbewoner Peter Kempenaers
ontwierp op verzoek van
André De Nys (kunstkring
Kappa) en het buurtcomité, werden 350 kopieën
gemaakt en bijzonder
origineel “bewerkt” door
de deelnemende buurtbewoners. De voorbije
zomer kuierden en fietsten duizenden bezoekers
door de wijk met de bloemennamen. Ze genoten
van de verbluffende creativiteit, waarmee de bewoners hun Haezelkraker(s)
versierd hadden. Na de
openluchttentoonstelling werden de beeldjes
per opbod verkocht. De
opbrengst ervan, 1000
euro, werd overhandigd
aan het vrijwilligerswerk
Auxilia, een internationale
organisatie die onderwijs
en vorming voor iedereen
als doelstelling heeft.
Peter Kempenaers is niet
alleen artistiek bedrijvig.
Hij huldigt ook het devies
“een gezonde geest in
een gezond lichaam”.
Fietsen is zijn hobby. Hij
fietste in mei 2003 naar
Santiago de Compostella
samen met Raymond van
den Bosch en Marcel Van
Hemelrijck. Over deze
tocht van 2560 km vertonen ze een reportage, een
projectie van foto’s, aqua-

rellen en poëzie, begeleid
met eigen verhelderende
indrukken op gebied van
cultuur-spiritualiteit-sportiviteit op zondag 16 januari
2005 om 10.30 u. in ‘Hof
ter Weyden’, Greefstraat 1
te Wildert.
Belangstellenden kunnen
om 10.30 u. een kop koffie
drinken in de gaanderij;
om 11 u. de voorstel-

ling volgen en om 13 u.
mee genieten van een
Galicisch hapje en een
drankje. Inkom 3 euro,
pelgrimsbrunch 10 euro.
Opbrengst integraal voor
Ziekenzorg “Zonnegroet”
Wildert. Tot 10 januari kan
men inschrijven bij Peter
op tel. 03/664.82.75.
LVB
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Bouwwerf

Torenhoge kranen, bouwketen,
hekken en kuilen in heel de wijk
Wie door de straten van Sint-Mariaburg dwaalt, kan zijn
ogen niet geloven. Waar men ook komt, heel de wijk
lijkt één grote bouwwerf. Uiteraard springen de restauratie- en renovatiewerken aan het kantoorgebouw
van Antverpia meest in het oog, maar in tal van straten
– zowel aan de Brasschaatse als de Ekerse kant, en
ook in de Sterre op Kapels grondgebied – heerst een
heftige bouwwoede. Sommige werven worden zelfs
sfeervol verlicht. Zo krijgt de kerstverlichting van de
Kapelsesteenweg niet enkel in de Sint-Antoniuslei en
de Schriek verlengstukjes

Bist te klasseren
De Bist is één van de oudste straten van Ekeren en
behoudt een speciale charme. Het gedeelte tussen
Isabellalei en Leliënlaan zou eigenlijk als dorpszicht
moeten geklasseerd worden, omdat het een aantal
prachtige villa’s bevat die samen met Hof de Bist goed
de sfeer uit einde 19de eeuw oproepen, toen rijke Antwerpse industriëlen in de buurt van het Ekerse station
hun prachtige buitenverblijven lieten bouwen.
Villa Raphaelle is zo goed als volledig gerestaureerd
en een indrukwekkend gebouw. De vervallen helft van
“La Mascotte” heeft ook een deugddoende opknapbeurt
gekregen en verfraait in aanzienlijke mate het uitzicht
tegenover het postgebouw. Alle lof voor de jonge
mensen die het aandurfden dit verkommerd pand te
renoveren.
Vooraan in het “minder mooie” gedeelte van de Bist
verrijst een nieuwe appartementenblok van Rommens.
Ook vooraan in de Molenweg wordt duchtig gebouwd
op de plek waar eertijds het Molenhof stond om een
uitbreiding te realiseren van het eerder opgetrokken
appartementencomplex in neo-cottage stijl.
LVB

Sociale
woongelegenheid
Nog aan Brasschaatse
kant heerst een felle
bouwwoede. Vooraan in
de Sint-Antoniuslei zijn
achter de voormalige Ciné
Rio een aantal vervallen
batimenten gesloopt en
worden nieuwe sociale
wooneenheden
geconstrueerd. In de Vroente
is het hartverwarmend te
zien hoe de oude huisjes
achter Antverpia totaal
gerenoveerd zijn met respect voor de historische
trapgevels. Behoud van
het patrimonium in combinatie met modern comfort

is perfect mogelijk. In de
Leopoldlei is dat eerder
al bewezen. Ook in de
Vroente blijkt dat overduidelijk.
In de Boskapellei is het
historisch pand van Houtzagerij Heyman (eertijds
een remise van het stoomtreintje) gesloopt, maar
vervangen door woningen
die qua uitzicht accorderen met het naastgelegen
historisch pand van Constructiehuizen De Ridder,
het voormalige Pension
Henri.LVB

In de plaats van houtzagerij Heyman kwamen
woonhuizen, die qua uitzicht goed harmoniëren
met het naastgelegen gebouw.

Simonslei en Frilinglei open
Wie toevallig eens via de Simonslei naar de Lage Kaart
wou sluipen, ondervond dat ook deze oude dreef de
nodige nutsvoorzieningen kreeg en meteen geherprofileerd werd.
De Frilinglei, deze unieke kasseiweg tussen Kapelsesteenweg en het Brasschaatse gemeentehuis, ligt al
maanden open voor herprofileringswerken. Na afloop
van de werkzaamheden zal deze heerlijke straat bewijzen dat Brasschaat terecht met Versailles wordt vergeleken.
LVB

Maria Mariman in gesprek met een dorpsgenote
voor de inmidels gesloopte bakkerij.

Bakker Dennis komt niet meer terug als na de
verbouwingswerken de winkel opnieuw geopend wordt.

Bakkerij Mariman weg
Sinds 15 november is een firma begonnen met de
afbraak van bakkerij Bossuyt (voorheen Mariman).
Daarmee verdwijnt weer een typisch gebouw uit de
wijk. Decennia lang werden de Mariaburgers hier verwend met lekkere broodjes en de beste patisserie uit
de streek. Men kwam van heinde en verre naar Mariman om taarten en gebak te kopen. Het geeft een raar
gevoel om een gebouw te zien verdwijnen dat zo lang
tot het Mariaburgs straatbeeld behoorde.
De laatste dag zijn we met Maria Mariman nog even
in de winkel geweest. Samen met haar broers zette ze

het werk van haar ouders voort en bezorgde de zaak
een grote reputatie. “De sloop doet me niks,” was haar
reactie. “Ik heb dit hoofdstuk uit onze familiegeschiedenis reeds geruime tijd afgesloten.” Maria blijft wonen
in het huis naast de afgebroken bakkerij. Ze wenst de
nieuwe bakker alle succes toe . Minder goed vergaat
het Dennis. Na 7 jaar trouwe dienst is de verkoper ontslagen. Hij zal niet meer terugkomen naar Sint-Mariaburg als het nieuwe appartementsgebouw op de hoek
van Schriek en Alfons De Schutterstraat voltooid is en
er opnieuw een bakkerswinkel zal opengaan.ME

Karel De Wintstraat aan de beurt
Het heeft langer geduurd dan voorzien. Na twee falingen van de aannemers heeft het district nu toch een
uitvoerder gevonden voor de werken in de Karel de
Wintstraat. Twee jaar later dan de geplande startdatum
zal een firma in 2005 de werkzaamheden starten. De
bewoners werden reeds geïnformeerd over de uitvoering. De herprofilering van de voormalige Schoolstraat
is alweer een belangrijke stap om de buurt rond het
Mariaplein te verfraaien.
ME

Nieuw speeltuig op het Kerkplein
Met veel plezier ontdekten
de kinderen op maandag
22 november na schooltijd een grote indiaanse
schommel op het speelplein voor de kerk: een
centrale paal met daarop
twee elkaar kruisende
balken, waaraan heel
dikke touwen zijn gehecht.
Daarop kan je zitten
en schommelen, terwijl

het ronddraait om de
verticale as. Het is een
origineel idee, iedereen
is er heel blij mee. De
hele week zie je al kinderen zwieren en na
school zitten er niet
vier,
maar
vierentwintig
kinderen
op.
Ik wil de gemeente danken
dat ze er werk van hebben
gemaakt.
Jef

Een nieuw speeltuig op het kerkplein verblijdde de
schooljeugd.

Met grote middelen werd de bakkerij door de
aannemer gesloopt.

Kerk krijgt nieuwe verwarming
Ook aan het Van den Weyngaertplein is een bouwkeet opgesteld en het kerkgebouw aan de kant van
de bibliotheek wordt grondig aangepakt. Eindelijk is de
renovatie van de kerk gestart. “In de eerste fase wordt
een nieuwe verwarming geïnstalleerd,” zegt Guy Van
Bouwel, schat(?)bewaarder van de kerkfabriek. “De
oude gasketel verdwijnt en er komt een nieuwe installatie op mazout. De aannemer bouwt meteen een nieuwe
trap naar de kelder.” De volgende jaren is de herstelling
van toren en dak alsook de renovatie van de elektriciteit
gepland. Tegen de viering van het eeuwfeest in 2011
zou de tempel er terug in goede conditie moeten staan.“
De subsidieaanvraag voor de tweede fase is al een tijd
de deur uit,”
aldus
Van
Bouwel. “De
gemeente
Brasschaat
reageerde
positief. De
stad
Antwerpen
en
de Vlaamse
Gemeenschap hebben
nog
niets
laten horen.“
Intussen
moeten initiatieven als het
kerstconcert
op 18 december euro’s in
de kas van de
kerkfabriek
brengen…
Om een nieuwe verwarming te
LVB
installeren werd de kerk aan de zijde
van de weekkapel verbouwd.

Sport

Succesrijke “Velo Classic”
met zevende editie in 2005
Als voorzitter van de MSpatiënten Brasschaat mocht
mevrouw Monique Servaes op
5 november in de kantine van
de KMVK een mooie som van
4.455 euro ontvangen. Dat was
de opbrengst van de zesde Velo
Classic, het eerste weekend
van augustus. Daarmee kan
de groep komende maanden
een deel van de werking financieren.
De initiatiefnemers van de
inmiddels klassieke fietsuitstap – Frans Bedeer, Georges
Demont en Romain Verrest –
waren uiteraard tevreden dat ze
dankzij de steun van sponsors,
onbaatzuchtige medewerkers
en een recordaantal deelnemers weer zo’n mooi bedrag
konden overmaken. “Gezien
de enorme dankbaarheid van
de MS-patiënten en hun begeleiders en het enthousiasme
van alle deelnemers, zijn we
fier te kunnen melden dat we al
werken aan de zevende uitgave
op 6 en 7 augustus 2005,” aldus
Georges Demont.
KMVK- voorzitter Jean Ledent
bood namens de Mariaburgse
voetbalclub de receptie aan en
voelde zich gelukkig dat zijn
dynamische vereniging kon bijdragen aan het succes van de
organisatie: “We stelden telkens
graag onze infrastructuur ter
beschikking en bestuur, trainers
en spelers zetten zich daadwerkelijke in. Volgend jaar staan
onze voetballers en begeleiders
terug klaar om alle records te
breken met de zevende Velo
Classic,” besloot hij. Nadien
voerde Vic Ketelslagers het
Mevrouw Monique Servaes, voorzitter van de MS-patiënten Brasschaat,
woord namens de medewerkers.
ontving uit handen van KMVK-voorzitter Ledent een cheque met de
Op een luimige manier lichtte
opbrengst van de Velo Classic
hij toe hoe iedereen zich echt
betrokken voelt bij de organisatie. Zowel de mensen
van de Bosduin die met liefde en plezier meewerken,
als Frans Bedeer en zijn team bordjeshangers kregen
alle lof. Maar ook de MS-patiënten helpen naar best vermogen bij de praktische uitwerking. Iedereen voelt zich Op het ogenblik dat we deze tekst op ons scherm tokkenauw betrokken en dat is de basis van het succes.
len staat KMVK eerst in derde provinciale A. Het seizoen
Schepen Jef Le Bon verontschuldigde de Brasschaatse is nog lang en het vel van de beer mag niet voortijdig
burgemeester en de sportschepen, die weerhouden verkocht worden, maar feit is dat Mariaburg toonaangewaren, maar zegde volledige ondersteuning vanuit het vend is in een reeks met stevige concurrenten.
gemeentebestuur toe. “Samen met schepen Wim van “Het doet plezier dat we deze positie innemen met een
der Steen wil ik door onze aanwezigheid op deze avond ploeg die grotendeels bestaat uit jongeren van eigen
de grote waardering vanwege het gemeentebestuur kweek. Wij weigeren mee te doen met de waanzin van
vertolken voor het initiatief van Velo Classic. We komen vele clubs uit hogere reeksen die overal dure spelers
volgend jaar zeker terug meerijden,” aldus Le Bon.
wegkopen en geen resultaten zien. Uiteraard mogen
Het slotwoord kwam van Romain Verrest, ondervoorzit- talentrijke jongeren, die bij ons hun opleiding gekregen
ter van de MS-groep Brasschaat: “Dank voor de gewel- hebben, hun geluk elders gaan proberen te vinden.
dige inzet van iedereen. Ons initiatief heeft een echt Maar toch zijn we blij dat ze dan na een tijdje terugsneeuwbaleffect gekend, elk jaar weer komen er meer keren en hier wél renderen.” Aldus filosofeert Edward
families en groepen wielertoeristen deelnemen. Ook de Bedeer, één van de gedreven bestuurders die trots is
15 vrijwilligers die heel het jaar door onze MS-patiën- op zijn jeugdvoetballers. “Elk jaar komen er meer en we
ten begeleiden op onze activiteiten mogen wel eens vangen ze met goed gevormde trainers op. Onze club
extra vermeld worden. Dank zij de opbrengst van de floreert en iedereen leeft intens mee. Het Mariaburgse
Velo Classic kunnen we met vertrouwen werkjaar 2005 voetbal is gezond.”
tegemoet zien. Onze leden kijken al uit naar het vijftal Mischien een inspirerend voorbeeld voor Anderlecht en
uitstappen dat we met hen organiseren.”LVB
andere “afgaande” Belgische topclubs…
LVB

Mevrouw Monique Servaes
Met eigen jeugd titel pakken
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Mariaburgse turners
echte kampioenen
Turnkring Antverpia blijft één van de actiefste Mariaburgse verenigingen. Alle leeftijdscategorieën komen
in deze sportclub aan bod. Het jongste lid is drie, het
oudste een kranige dame van 79 jaar. Noteer nu alvast
dat Turnkring Antverpia weer uitpakt met zijn jaarlijkse
All Round Quiz op 29 januari in het Zilverheem te Kapellen-Zilverenhoek.
Zeventig jaar geleden onderscheidden de Mariaburgse
gymnasten zich al terdege. In de “Gazet van Ste Mariaburg” van 5 oktober 1935 schrijft de verslaggever: Zegepraal der Ste-Mariaburgse Turnvereeniging te Brussel.
Op het Bondsfeest met 154 kringen, waarbij vele uit
Nederland, Frankrijk en Zwitserland werd in twee verschillende vakken de overwinning behaald. Afdeeling
C Pupillen Opgelegde oefeningen: 1. Turnkring SteMariaburg 330/340 p. Vrije oefeningen: 1. Turnkring
Ste-Mariaburg 301/340 p.”
Enkele Mariaburgers bezorgden ons reeds foto’s van
de turnkring in vroegere tijden. Als iemand nog vooroorlogs beeldmateriaal heeft, of kiekjes, verslagen, bekers,
medailles, enz. uit de naoorlogse jaren: altijd welkom in
het Heemkundig Documentatiecentrum, Schriek 360!
LVB

Chill 3 on 3
basketbaltornooi
Op tweede kerstdag wordt in de sporthal van het
K.T.A. aan de Martouginlei in Brasschaat de tweede
editie gebracht van een Chill 3 on 3 tornooi. Spelers
vanaf 11 jaar zijn welkom. Voor alle deelnemers is
er een cadeau, voor de winnaars een prachtige prijs.
Voor ouders, buren en sympathisanten een gezellige
kerstsfeer met jenevertjes en gloeiende wijn, friet met
stoofvlees, pannenkoeken, muziek en … tribunes naast
de speelvelden. Eerste match om 9u, laatste om 18u.
Meer info op www.bbcbrasschaat.be of bij secreatris Wim
Defillet, tel. 03/651.72.24.
(Med)

MELDINGSKAART
Hebt u klachten over slecht verlichte straten, losse
tegels op het voetpad, sluikstorten, foutieve verkeerssituaties, onvoldoende wermarkeringen, laat
het via deze kaart weten aan WWM-voorzitter Marc
Elseviers, Alfons De Schutterstraat 17, 2180 Ekeren.
Hij zal u klachten rechtstreeks aan de betrokken
instanties signaleren en opvolgen of er wat aan
gedaan wordt.

Naam: ……………………………………….
…...............................................................
Adres: …………………………………….…
…………………………..............................
Meldt het volgende:
…………………………………………………
…………………………………………….......
…………………………………………………
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Allerlei

GEZOCHT

De heer en mevrouw Van Praet-De Weerd bezorgden
aan het Heemkundig Documentatiecentrum heel wat
interessante foto’s en documenten over Jan Alfons De
Weerd die vanaf 1906 als postbode in Sint-Mariaburg
werkte en overal bekend stond als “Fonske de facteur”.
Hij speelde muziek in fanfare Antverpia en was ook lid
van kegelclub De Gulden Bol. In zijn vrije tijd verzorgde
hij de tuin van de Zusters Annunciaden.
Op bijgaande foto van voor 1950 stapt hij tussen twee
heren. Kan iemand hen identificeren?
Kan misschien iemand ons helpen aan de doodsbrieven
van Jan Alfons De Weerd (22/9/1878 – 12/5/1950) en
zijn echtgenote Maria Paulina De Vos, die in de Schriek
286 woonden en nadien verhuisden naar het Van de
Weyngaertplein 7?
Bij voorbaat dank. U kan contact opnemen met het
Documentatiecentrum in de Schriek 360 elke dinsdagvoormiddag tussen 10 en 12 u. of op tel. 03/605.73.61,
gsm 0476/592278.
LVB

Natuurpuntnieuws Ode aan het kerkplein
Natuurpunt Brasschaat bestaat 10 jaar en dat werd gevierd op 17
december in het Auditorium van het Cultureel Centrum. Op 19 december volgde de “Winter Wende Wandeling” langs de Laarse Beek.
In januari wordt begonnen met de paddenoverzet. Op 22 januari wordt
de afsluiting opgezet. Afspraak om 10u. aan de ingang Park De Mick.
De paddenoverzet gebeurt in februari. Meer info in het Natuurhuis
Ekeren, tel. 03/541.58.25.
Op 15 april vindt in zaal Prins Albert, Kapelsesteenweg, Sint-Mariaburg de Milieu- en natuurkwis plaats. 20 ploegen van 5 man kunnen
deelnemen. Inschrijving 15 euro per ploeg.
Alle weetjes over Natuurpunt op www.antwerpennoord.be MP

BEDANKT

Meer en meer mensen bezoeken dinsdagvoormiddag
het Heemkundig Documentatiecentrum of bellen op om
materiaal door te spelen. Hartelijk dank!
Voor onze volgende tentoonstellingen zijn we nog
op zoek naar foto’s en getuigenissen over de V1- en
V2-bommen die op de wijk vielen.
Kan iemand ons daarbij helpen?
LVB

Een periodieke uitgave van de Wijkwerking Mariaburg v.z.w.
Aan dit nummer werkten mee: Willy Bauwens,
Marrtine Ceulemans, Marc Elseviers, Lieve Debelder, Anne-Mie Haevermans, Fred en Jef Jorissen,
Ludo Van Bouwel, Guy Van Look, Marc Wouters.
Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt u
voor 1 februari op het redactieadres Edward Caertsstrat 9, 2180 Ekeren.
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605.73.61, gsm
0476/592278, e-mail: hippopress@skynet.be

Ook Ekeren stapt weer op de feestbus van oud naar nieuw
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren het provinciebestuur van
Antwerpen en De Lijn samen met
de jeugddiensten van verschillende
gemeenten en districten, waaronder
ook Ekeren, de verkeersveiligheidscampagne “Oudejaarsavond
- Feestbus 2004-2005”. Deze feestbussen brengen fuivers, van jong tot
minder jong, tijdens oudejaarsnacht
en nieuwjaarsdag, gratis van de ene
party naar de andere in de provincie
Antwerpen.
meer info + gratis ticket:
Jeugddienst Ekeren
Veltwijcklaan 19, tel. 03 541 13 78,
e-mail: jeugddienst.ekeren@stad.an
twerpen.be

Nieuwjaarsreceptie
Na het succes van de vorig jaren
organiseert het districtsbestuur
opnieuw een nieuwjaarsreceptie
voor alle inwoners van Ekeren op
zaterdag 15 januari Brasserie Kwadraat, Leugenberg 141, in Ekeren
van 20.00 tot 22.00 uur.
Dit initiatief is voor de inwoners van
Ekeren een ideale gelegenheid om
met elkaar en met het districtsbestuur op een informele wijze kennis
te maken.
Meer info: communicatie, tel. 03
543 29 16

Sportraad
Op dinsdag 21 december om 20 uur
vindt in het districtshuis van Ekeren
de algemene jaarlijkse vergadering
van de sportraad plaats.
Info: Secretariaat sportraad, tel. 03
543 29 41

Kerstsfeer in het Veltwijckpark
Het lied der Vlaamse Zonen
Woensdag 26 januari om 14 uur
organiseert de seniorenraad met de
steun van de Ekerse districtsraad in
de Ekerse Theaterzaal de voorstelling ‘Het lied der Vlaamse Zonen’.
Hugo Calens, een Vlaamse selfmade man die door hard werken
hogerop geraakt, wordt geconfronteerd met de harde maatschappelijke werkelijkheid. Want is Vlaanderen niet achterdochtig, jaloers,
zelfs rancuneus over wie vooruit
gaat en wachtend op de val? Dit
land houdt van zijn helden, als ze
maar niet van deze tijd zijn. Anciënniteit wordt beloond, niet innovatie.
Lintjes worden gegeven omwille
van vele jaren van niet ontdekte
misdrijvigheid of gewoon omdat men
zo lang op een stoel heeft gezeten
dat het opmerkelijk wordt. En in
dat decor, ergens tussen Rubens
en Raveel loopt Hugo Calens, een
man die beter verdient, maar enkel
krijgt waar hij recht op heeft: niets
dus. Het verhaal wordt verteld op
zijn Vlaams, met een begin van
hilariteit dat in stil snikken overgaat.
Een theaterstuk vol humor, ironie
en sarcasme op een indringende
wijze gespeeld door rasacteur Carry
Goossens.
Info:
Kaarten kosten 4 euro en zijn vanaf
nu beschikbaar bij de dienst sociale
zaken.
Dienst sociale zaken
Veltwijcklaan 31 (Villa Geniets)
2180 Ekeren
tel. 03 543 29 42

Zaterdag 18 december baadt het
Veltwijckpark in de kerstsfeer. In de
dreef naar het districtshuis staan
tientallen kraampjes die aan een
voordelige prijs drankjes, hapjes
en kerstspulletjes verkopen. Er is
doorlopend kinderanimatie en ook
de kerstman is van de partij.
In de trouwzaal zijn ook optredens
voorzien:
Om 14.30 uur, 16uur en 18 uur
geeft
de
jongerendansgroep
Medea een demonstratie van Russische volksdansen op Geörgische
muziek. Om 17u brengt het Ekerse
St.-Theresiakoor traditionele kerstliederen en een Ekerse a capella
groep verzorgt als laatste twee
optredens namelijk om 19.30 uur
en om 20.30 uur. De inkom is gratis.
Info: Feestcomité Ekeren, tel. 03
543 29 41

Nieuws uit het districtscollege en de districtsraad
• Fietspad Laar dankzij
SST-Fonds
Het district Ekeren krijgt een bedrag
van 269 768 euro van het SSTfonds, dat werd opgericht om compensaties te bieden aan gemeenten
die last ondervonden van de aanleg
van een Hogesnelheidslijn. Het geld
zal besteed worden om in het Laar,
tussen de E.Waghemansbrug en de
Kluislaan, een aanliggend verhoogd
fietspad aan te leggen, deels over de
baangracht.
De districtsraad keurde met de
NMBS de overeenkomst goed over
de financiering van de aanleg van dit

fietspad.
• Heraanleg parkeerstroken
De parkeerstroken naast de dreef
naar het districtshuis krijgen een
opknapbeurt. De bedding wordt
genivelleerd en er komt nieuwe
grind.
• Vijver Hof De Bist
Het district start een onderhandelingsprocedure met vijf gespecialiseerde firma’s om de vijver in park
Hof De Bist te ontslijken en te betuinen. De gekozen firma zal eveneens
instaan voor de bijkomende werken
zoals het grasveld terug inzaaien.
• Verkeerssignalisatie
De districtsraad beslist om het verkeersreglement in de straten Oorderseweg, Schoonbroek, Lodewijk
Andersonstraat en Beenhouwerstraat aan te passen. De stedelijke
diensten zullen hiervoor de nodige
verkeerssignalisatie plaatsen.
• Riolerings- en bestratingswerken
De districtsraad keurt het bestek
goed voor de uitvoering van de riolerings- en bestratingswerken in de
August Scheyvaertslaan en vraagt
het districtscollege om een openbare
aanbesteding uit te schrijven. Deze
werken waren reeds eerder gepland,
maar konden niet doorgaan door de
invoering van een nieuwe milieuwet
en door een nieuwe overeenkomst
tussen stad Antwerpen en AWW/
Aquafin.
• Statiestraat fase 1: goedkeuring
van het definitief ontwerp

Antwerpen is aan zijn tweede stadsdichter toe. SintMariaburg heeft nog altijd zijn vaste wijkdichteres, Marie
Josée Bollaert.
Ditmaal inspireerde de muze haar om een pittig stukje
poëzie te creëren over ons dierbaar Van den Weyngaertplein onder de titel “Ode aan het kerkplein”.
Het kerkplein van Sint-Mariaburg
Is voor vele jongeren een ware toevlucht.
Ze kunnen er veel vrienden maken
En er gezellig met elkaar praten.
Over wat ze praten weet ik niet,
Maar ze hebben er toch dikwijls veel plezier.
Ze moeten dan niet naar de café’s
En brengen zelf hun drinken mee.
Als het regent zitten ze droog
En ze zijn content ’t hoeft geen betoog.
Zo kunnen ze ook sport beoefenen
En om ter meest in ’t netje gooien.
Als er een feest in St-Mariaburg is,
Is het plein ook heel goed geschikt.
Alleen het weer valt niet altijd mee,
Maar dat is overal zo, dus geen geween.
De volwassenen hebben ook geen gebrek
Want daar hebben ze een petanquebaan
voor aangelegd.
Ook de kinderen kunnen er hun gading vinden.
Als de school uit is, ziet ge ze sprinten
Om te schommelen of te draaien met de band.
En ze blijven proper, want er is geen zand.
De stad Antwerpen heeft dat goed geflikt:
Dat kunstgras is er reuze voor geschikt.
Terwijl staan de moeders wat te keuvelen,
Want nu kunnen de kinderen niet meer zeuren.
Dat is de opdracht van het plein.
Iedereen content, zo moet het zijn!

Het districtscollege heeft het definitief ontwerp goedgekeurd voor de
heraanleg van de Statiestraat fase 1.
Overleg met alle betrokken partijen
heeft geleid tot een uitbreiding van
de werken tot aan het station en tot
een aanpassing van het oorspronkelijk concept, waarbij veel aandacht
uitgaat naar de zwakke weggebruiker. De fietsers krijgen aan de kant
van de spoorweg een tweerichtingsfietspad dat wordt aangelegd in het
kader van het provinciaal
fietsroutenetwerk. Om het verkeer
af te remmen komt er een wegversmalling. Om de straat te kunnen
heraanleggen volgens het ontwerp
moeten er voortuinen onteigend
worden. Naast de straat zelf, krijgt
ook het pleintje voor het station van
de NMBS een opknapbeurt, waarvoor fietsenstallingen en zitbanken
zijn voorzien.
• Proefopstelling Wilgehoevestraat
Op vraag van buurtbewoners komen
er verkeersgeleiders in de Wilgehoevestraat, aan het kruispunt met
de Kouter ter hoogte van nummer
31. Op die plek waren er vaak
gevaarlijke verkeerssituaties omdat
autobestuurders langs de verkeerde
kant van het plein elkaar passeerden. Er komt nu een proefopstelling
met geschilderde verkeersgeleiders
en het kruispunt wordt ingericht als
een rond punt. Het districtscollege
zal deze opstelling na een periode
van zes maanden evalueren.
• Vervanging straatbomen
Het districtscollege heeft beslist om
in enkele straten de bomen gedeel-

telijk te vervangen: In de Gerardus
Stijnenlaan verdwijnen 19 kersenpruimen omdat zij opgeleefd zijn. Er
komen zoals in de rest van de straat
boomhazelaars. De sierappels in
de Sint-Lucaslaan die niet meer in
goede gezondheid verkeren, worden
vervangen door in totaal 26 sierkersen, zodat een uniform straatbeeld
ontstaat. Ook in de Asterlaan komen
12 nieuwe bomen. De bestaande
esdoorns groeien immers te wild
en hebben een te zware kruin voor
deze smalle straat. Samen met nog
een pluimes en een sierpeer worden
zij vervangen door amberbomen,
zodat ook hier de laanbeplanting er
eenvormig uitziet. De bewoners van
deze straten krijgen bericht wanneer
de nieuwe bomen worden geplant.
• Heraanleg Karel De Wintstraat
Als de weersomstandigheden gunstig zijn, start aannemer Vermetten
uit Merksplas in het voorjaar met
de riolerings- en bestratingswerken
in de Karel De Wintstraat. De
kosten bedragen 182 859, 64 euro,
incl. btw.
De werken waren reeds eerder
gepland, maar door faillissementen
van eerder aangestelde aannemers
konden deze niet aanvangen.
• Leopoldslei
De Leopoldslei krijgt nieuwe openbare verlichting. Dit zal gebeuren
in 2 fasen: eerst de ene zijde van de
straat, dan de andere. In de eerste
fase gaat het om 18 nieuwe palen.
De huidige verlichting voldoet niet
meer, omdat de kruin van de bomen
eromheen groeit. De vervanging is
gepland in de loop van volgend jaar.

