Reusachtige Mariaburgse Feesten

Kere weerom, reuzegom

De twintigste editie wordt
in 2006 grootse happening

Traditioneel opende Kon. Harmonie Antverpia het muzikaal gedeelte
26 quizploegen
Niet minder dan 26
ploegen namen deel aan
de Quiz. Kurt Speltincx
en Michel Staes staken
deze knap in elkaar en
het werd een bijzonder
hoogstaand en spannend
gebeuren. Steven De
Schepper praatte als
quizmaster
alles
vlot
aaneen.
Er
werden
tien
reeksen
vragen
gesteld, geïllustreerd met
schitterend beeldmateriaal
en voorzien van de nodige

muzikale intermezzi, met
per reeks een vernuftige
verbinding
naar
een
typisch
Mariaburgs
element, b.v. Zwemdok,
Kapelsesteenweg, Admiral
Freebee, Dora van der
Groen, Katerheidemolen,
Hoerenburg.
Ook
de
speciale opdrachten met
een fotozoektocht in de
wijk en vragen naar de
inhoud van onze Gazet
waren bijzonder knap
gevonden.
Pas rond middernacht

was
de
competitie
gestreden. De jury maakte
na rijp beraad bekend dat
de
Kapittelhoutkappers
winnaars waren voor Ooh
Gibooke en De Twijfelaars.
De zaalprijs ging naar
‘De buurvrouwen van
de
Nijverheidslei’ die
bijzonder blij waren dat ze
de buurmannen van hun

Toen
in
1987
de
Wijkwerking de eerste
Mariaburgse Feesten op
het kerkplein inrichtte,
opteerde men voor twee
dagen: zaterdag 10 en
zondag 11 oktober. De
zaterdagavond
vond
een retrobal “Back to the
Sixties” plaats in Elcks
Thuys, ’s zondags werd
voor animatie gezorgd op
het plein rond de kerk.
Ooit traden zangers als
Wannes Van de Velde,
Kid Safari, Tom Van Laere
(Admiral Freebee), e.a. op
die nadien tot nationale
grootheden uitgroeiden.
De 19de editie sloot terug
bij de oorspronkelijke
ideeën aan. Begonnen
werd op zaterdagavond 24
september met een kanjer
van een quiz. Zondag
25 september drumden
vanaf het ochtendgloren
standhouders rond het
H. Hartbeeld en de kerk
om hun curiosa van
zolder of kelder op de
rommelmarkt
aan
te
bieden. Meteen werd
het klassieke scenario
gevolgd dat jarenlang
zijn deugdelijkheid heeft
bewezen en voor een
succesvolle dag zal blijven
zorgen.

Reuzin Anna en reus Jacobus vormden een
bijzondere blikvanger op de 19de Mariaburgse Feesten
Veel nieuwe inwoners beseften niet dat Sint-Mariaburg
ook twee reuzen rijk is. Anna en Jacobus zijn in de
jaren ’80 van vorige eeuw vervaardigd ter gelegenheid
van de fusie tussen de gemeentelijke jongensschool
Annadreef en de vrije meisjesschool Jacobuslei.
De twee reuzen zijn uitgewerkt onder leiding van
beeldend kunstenaar Rob Bruyninckx uit Kapellen: “Ik
was destijds leraar aan de Tekenacademie Sint-Michiel
en directeur Bellens had in de verschillende wijken
van Brasschaat jeugdafdelingen opgericht. Ik had
woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag telkens
een twintigtal leerlingen in de Annadreefschool. Mijn
echtgenote Lieve gaf les in het tweede leerjaar van
deze school. Zo groeide de idee om eigen reuzen te
creëren, die meteen de eenmaking van beide scholen
symboliseerden. Met hulp van de leerlingen maakten
we de koppen uit papier maché. Twee ouderparen
hielpen bij het vervaardigen van de rompen en de
kledij. Dat was een hele opgave.”
De reuzen gingen enkele malen uit bij gelegenheid
van schoolfeesten en ook in 1988 waren ze aanwezig
op de tweede Mariaburgse Feesten. Het inrichtend
comité vzw De Weyngaert zal voortaan elk jaar
Anna en Jacobus terug laten optreden tijdens de
feestelijkheden.
Misschien kan dat in 2006 wel gepaard gaan met
een heuse stoet, want ook de opening van het
gerenoveerde Antverpiagebouw staat dan op het
programma.

EDITORIAAL
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De harde werkers die zorgden dat de 19de editie van
de Mariaburgse Feesten een groot succes werden.

Geconcentreerd namen 26 teams deel aan de quiz.
straat achter zich hielden. helpers genoten van de
Zij organiseren in januari spannende uren. “De vele
een fuif voor heel de wijk. positieve reacties hebben
Het speciale prijzenpakket ons doen besluiten om
ging naar Jack en zo. Bij volgend jaar alvast een
de ingeschreven teams tweede quiz te voorzien
waren
ploegen
van in het programma van de
Feesten”,
verenigingen
(scouts, Mariaburgse
turnkring, enz.), van de vertelde een vermoeide,
gelukkige
scholen, van straten, en maar
Kurt
ook van families (Bedeer, initiatiefnemer
Van Bouwel). Volgend Speltincx.
jaar kunnen beslist nog
meer ploegen inschrijven
die
de
straatcomités
en
de
oeroude
Mariaburgse
stammen
vertegenwoordigen.
Dank zij de Wijnschuur
mochten de laureaten met
lekkere flessen naar huis,
terwijl ook zaaluitbater
Johan de Vlam zijn duit
in het zakje deed en als
verrassingsprijs een feest
in de zaal aanbood.
De
150
deelnemers
beleefden een aangename
avond, maar ook de
inrichters en het team

Het rekeningnummer van de Wijkwerking Mariaburg
vermelden we nog eens extra op de voorpagina. Vele mensen
vragen ons immers hoe ze onze gazet kunnen steunen. Door
minimum 5 euro over te maken op onze rekening wordt men
lid van de “Vrienden van het Nieuw Kwartier”.
Twintig jaargangen reeds wordt deze buurtkrant - met lezers
tot in de USA - uitgegeven door de Wijkwerking Mariaburg vzw.
111 jaar geleden bracht Antoon Van den Weyngaert in februari
1897 het allereerste nummer uit van dit blad. “De Gazet van
het Nieuw Kwartier” was geboren. De wijkbewoners vernamen
via de artikels wat er zich afspeelde in dit lieflijk dorpje aan de
rand van de stad. De figuur van Antoon Van den Weyngaert
ligt aan de basis van onze wijk. Hij was een baanbreker, want
via verzekeringsmaatschappij Antverpia zorgde hij voor een
geweldige innovatie. Voortaan konden niet alleen bemiddelde
personen een verzekering afsluiten. Van den Weyngaert brak
de markt open voor arbeiders, bedienden en middenstanders.
Met het reservekapitaal van Antverpia kocht hij gronden
tussen de spoorweg Antwerpen-Roosendaal in Ekeren en de
Kaart in Brasschaat. Daar startte hij met de aanleg van straten
en de bouw van woningen – villa’s en stijlvolle rijhuizen – wat
in 1898 zou leiden tot de creatie van Sint-Mariaburg.
Onbegrijpelijk dat tijdens de prestigieuze tentoonstelling “Van
Rubens tot Germinal” van Erfgoedcel Antwerpen, waarmee
het district de 850e verjaardag van Ekeren luisterrijk wou
vieren, Antoon Van den Weyngaert vergeten werd.
Om deze schoonheidsfout goed te maken zal de Wijkwerking
Mariaburg de komende weken de aandacht vestigen op
de grote verdiensten van deze onvergetelijke figuur. In
2006 wordt trouwens door de gemeente Brasschaat het
gerenoveerde Antverpiagebouw geopend, dat een blijvende
hulde vormt aan de stichter van Sint-Mariaburg.
Concreet plannen we rond de figuur van Antoon Van den
Weyngaert begin 2006 vier cultuurhistorische wandelingen
door de kwartieren van “zijn” wijk.. Hou alvast zondagen
22 januari, 19 februari, 12 maart en 23 april vrij om in de
namiddag mee te wandelen. In juni en juli zullen we nadien
verkennen hoe ook de wijken De Sterre en Frilinglei-Louislei
bindingen hadden met Antoon Van den Weyngaert.
LVB
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Mensen
Raoul De Noël bereikte
Santiago de Compostella
Na 104 dagen (waaronder één rustdag) over een
afstand van bijna 2800 km, is Raoul De Noël in
Santiago de Compostella aangekomen. Als pelgrim
stapte hij vanaf 21 augustus door België en Frankrijk
naar Spanje. Vanaf Castilones is vrouwtje Monik, die
ook in Frankrijk al enkele dagen meestapte, haar man
komen vervoegen en gingen ze samen verder langs de
historische Camino. Na de aankomst in Compostella
op 4 december werd twee dagen rust genomen. Op 7
december keerde Monik met de bus terug naar huis.
Zij kan uitgebreid vertellen over hun belevenissen.
Raoul vatte moederziel alleen de terugtocht aan. Hij
getuigt: “Ik kan jullie verzekeren dat het al enkele
dagen serieus stormt in de bovenkamer. Waarom wil
ik ook te voet terugkeren? Er kan in de familie wel iets
gebeuren en er staat een gezellige periode te wachten.
De beslissing is gevallen en dinsdag vertrek ik terug.
Als ik mijn toestand onder controle kan houden, dan
moet dit lukken. Als ik voel dat ik teveel afzwak, dan
stop ik. Afspraak tot net voor de 2 “cols” ten Oosten
van Compostella, O Cebreiro 1250 m en Cruz de Ferro
1504m. “

DE KRONIEK VAN BARBARA

Vakantie

Onze verre voorouders hadden er nog nooit van
gehoord, het was de tijd van de zes- en soms
zevendaagse werkweek.
Op de knie van mijn grootvader gezeten aanhoorde ik
de eerste verhalen van verlof nemen die geëvolueerd
zijn van een namiddag Blankenberge tot een of
andere luxe-cruise op een of andere oceaan.
En daarom, geachte lezer(es), zult u het mij wel niet
kwalijk nemen dat uw dienares er enkele weken
tussenuit is geweest. Vandaar dat ik verstek heb
gegeven voor de vorige editie.
Of het moest zijn dat u, zoals mijn overbuur Gino, een
baas hebt die u enkele weken in het zwart betaalt in
ruil voor uw arbeidsprestaties en dit terwijl Jan Modaal
ergens ligt te genieten, of zich ligt te vervelen in de
zon. Enfin, die centen komen hem dan goed van pas
om zijn verbouwingswerken verder te zetten en aldus
bij te dragen tot het opfleuren van onze geliefde “lei”.
Ik had het er onlangs nog over met Julienne, u weet
wel mijn buurvrouw, die zei dat het liedje van Gerard
Cox “’t Is weer voorbij die mooie zomer” nu zeker niet
van toepassing is.
Volgens haar wordt er een heuse nazomer gebreid
aan ons traditioneel warmste seizoen. De voorzaten
van de onderdanen van Bush hadden het over “The
Indian Summer”. Joe Dassin kweelt “l’Eté Indien” en
Frank Deboosere waarschuwt permanent voor de
opwarming van de aarde.
En inderdaad, er zijn geen seizoenen meer. De
mensen van New Orleans kunnen er spijtig genoeg
van meespreken. De naam Katrina wordt daar voor
eeuwig en altijd verdoemd.
Voor Julienne is vakantie in hoofdzaak verbonden
met “Vlaanderen vakantieland”, elke zaterdag te
volgen op één tussen 18 en 19 uur of de herhaling
op zondag tussen 17 en 18 uur. Dit zijn uren die
voor haar heilig zijn. Dan is immers echt iets te zien
met iconen zoals Nic Balthazar, Sabine Hagedoren,
Lies Martens, Sophie Dewaele om nog maar te
zwijgen van Evi Gruytaert, die ons omstandig heeft
gedemonstreerd uit hoeveel maten de Weense Wals
nu bestaat.
Wat er allemaal in mijn vakantie is gebeurd, was dan
ook weer een aaneenschakeling van leuke en minder
prettige momenten, reeds lang uitgestelde werkjes,
maar het voornaamste ga ik niet verklappen teneinde
overbodige roddels in de buurt te vermijden.
Nu ja, we zijn terug aan het werk en zien uit naar een
(eventuele) vakantie op de latten en voor de rest zien
we wel, want zoals mijn grootvader zei “”Een goed
spoor vergt stevige dwarsliggers”.
En dit met of zonder generatiepakt.
Tot later,
Barbara

Jan Lavrijsen naast
visueel gehandicapten achter
het stuur
Passe-Partout publiceerde op zijn
frontpagina een foto van Mariaburger
Jan Lavrijsen, die slechtziende Alex uit
Kapellen begeleidde bij een ritje met de
auto.
Jan heeft zelf heel zijn beroepsloopbaan
als leraar L.O. gewerkt met andersvaliden
van het Sint-Jozefsinstituut en heeft
daarnaast met engelengeduld velen leren
rijden als instructeur van de Merksemse

Rijschool. Toch was het voor hem een
geweldige ervaring om naast blinden en
slechtzienden te zitten. Op de parking
van het Sportpaleis mochten deze
visueel gehandicapten, die vroeger wel
gereden hebben, maar noodgedwongen
de autosleutels aan de haak moesten
hangen toen hun zicht verminderde, een
parcours afleggen.
LVB

Wordt vriend
van de Gazet
van het Nieuw
Kwartier en
verzeker de
uitgave van dit
blad. Vrijwillige
storting op
979-0804545-32

Uitvaart gouvernante Koning Boudewijn
in de parochiekerk van Sint-Mariaburg
Mevrouw Anna (roepnaam Anny) Dirks, geboren te
Antwerpen op 4 februari 1921, overleed te Wilrijk op 2
oktober 2005.
Zij was de weduwe van François Larose, van de
bekende Mariaburgse familie uit de Frilinglei. François
Larose overleed in 1976. Mevrouw Dirks was in het
begin van WO II een tijdlang gouvernante van de jonge
prins – later koning – Boudewijn.
Volgens haar laatste wilsbeschikking wou ze een
uitvaartdienst in de kerk O.-L.-Vrouw van Gedurige
Bijstand te Sint-Mariaburg en begraven worden in het
familiegraf op het kerkhof aan de Alfredlei.
LVB

Veel BM’s verlieten ons

Jaak Linders
(21/2/1922-23/9/2005)

normaalschool in Berlaar.
Verschillende
meisjes
uit onze wijk kregen bij
haar hun pedagogische
opleiding. Met moederlijke
bezorgdheid
volgde
ze haar leerlingen en
oud-leerlingen.
Moedig
droeg ze de laatste
jaren lichaamspijnen en
diepgaand lijden. Dat velen
van zuster Cunegondis
hielden, bleek tijdens de
uitvaartplechtigheid in het
klooster te Berlaar.
Jos Scheyltjens
(20/4/1924-2/10/2005)

De
echtgenoot
van
mevrouw
Jeanne
De
Peuter woonde aan de
Leo Vermandellei. Hij
overleed in Coda Hospice
te Gooreind. In Ekeren
was hij actief betrokken
bij toneelkring “Kunst
na Arbeid”, waarvan hij
erelid was. Hij werd met
verschillende Eretekens
vereerd. Zijn zoon Walter
uit de Schepersveldlei
is eveneens actief in het
verenigingsleven en lid
van het parochieteam.
Zuster M. Cunegondis
- Maria Raeymakers (10/7/1912-25/9/2005)

Paula Sevenans
(27/11/1928-13/10/2005)

Marcelle Olluyn
(30/12/1912-23/10/2005)

De weduwe van de heer
Simon Le Bon overleed
op hoge leeftijd in R.V.T.
Welvaart te Hoogboom.
Zij was van West-Vlaamse
origine en behoorde tot de
bekende familie Olluyn uit
de Bist, nauw verbonden
met de geschiedenis van
Antverpia en Ciné Rio.
Germaine Denissen
(24/2/1921-21/11/2005)

Drie jaar nadat zijn
echtgenote
Jeanneke
Peeters in hun woning aan
de Karel De Wintstraat
ingeslapen was, is Jos
Scheyltjens omringd door
zijn kinderen zachtjes
heengegaan in R.V.T.
Zonnewende te Kapellen.
Veertig jaar was hij een
graag geziene inwoner in
de wijk.
Bob Stuyck
(2/11/1923-7/10/2005)

68 jaar lang beleefde
Maria Raeymakers, die
haar jeugd doorbracht
aan de Mercatorstraat (nu
Lodewijk Andersonstraat),
haar religieuze professie
als zuster van het H.
Hart van Maria te Berlaar.
Met
veel
toewijding
was
deze
geliefde
vrouw directrice van de
fröbelopleiding aan de

van zijn belangrijkste
medewerkers. Als lid van
de Kerkfabriek speelde
de
echtgenoot
van
mevrouw Celine Decock
een hoofdrol. Pastoor
Blyweert vermeldde in
zijn homilie trouwens dat
het dank zij Bobs enorme
inzet was dat de kerk een
nieuwe verwarming heeft.
Hij was een man van
weinig woorden, maar des
te meer daden. Een echte
doorzetter, een goede
echtgenoot, een geliefde
vader en een grootvader
met een warm hart. Een
man met een ruime blik
en veel zin voor humor,
met respect voor allen
die hij op zijn levensweg
ontmoette.

De
parochie
verliest
in Bob Stuyck één

De jongste van de drie
Sevenans-zusters,
weduwe van Lou Nuijens,
is ingeslapen in Rusthuis
Buitenhof te Brasschaat.
Met haar verliest de
wijk één van die steeds
zeldzamer
wordende
authentieke Mariaburgers.
Een populaire figuur:
als jong meisje was ze
samen met haar zussen
Maria en Jeanne bekend
wegens de beenhouwerij
van vader Pierre; na haar
huwelijk met Lou Nuijens
– eveneens van een
bekende familie - was ze
een goede moeder voor
hun kinderen, een steun
voor haar echtgenoot
en voor het thans nog
bekende familiebedrijf in
bouwmaterialen aan de
Kapelsesteenweg.

Omringd
door
haar
familie is in RVT Welvaart
de weduwe van Ben
Moerman overleden. Voor
haar opname in het RVT
woonde ze vele jaren met
echtgenoot en kinderen
Benny en Christel, beiden
actief in het jeugdwerk,
op de Kapelsesteenweg
met achteringang aan
de Van de Weyngaertlei.
Haar zes kleinkinderen en
één achterkleindochtertje
hielden veel van haar.

KMO

Andere uitbaters

Een grote keus dagbladen en tijdschriften vindt
men in ‘t Catertje

Dagbladhandel ‘t Catertje
op de Kapelsesteenweg
312 heeft een nieuwe
uitbater. Goed 18 jaar na
de oprichting van de zaak,
staat Conny Tierenteyn
nu achter de kassa. Op
1 oktober was er de
officiële overname en op
8 oktober kon de klant er
terecht voor een natje en
een droogje. De receptie
lokte veel volk. “Het doet
me plezier te zien dat de
klanten me steunen en me
het beste toewensen”, zegt
Conny. “Ik wou al lang iets
in deze aard beginnen.
Ervaring in het soort werk
heb ik al opgedaan bij mijn
vorig werk. Ik heb lang in
een supermarkt gewerkt.”
Conny woont reeds 17 jaar
in Sint-Mariaburg.BVdV
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Kleurrijke 2 Handjes

Annik De Winter had
op de Bredabaan nabij
het gemeentehuis van
Brasschaat reeds een
zaak in tweedehandse
kinderartikelen met de
mooie naam “2 Handjes”.
Sedert
8
november
heeft ze een winkel
met
dezelfde
pittige
naam geopend aan de
Kapelsesteenweg, waar
voordien de verfwinkel
van
Nelen
gevestigd
was. “Ik woon al jaren in
Sint-Mariaburg, eerst in
de Floris Verbraekenlei,
nadien in de Molenweg.
Ik heb dit leuk gebouw
kunnen
kopen
en
woon hier met mijn
drie kinderen, die in de
Annadreef school lopen.
Dat is heel praktisch.”

Brioche ook op zondag
Dat er zo weinig bakkers
open zijn op zondag,
is één van de meest
gehoorde klachten van
de
Mariaburgers.
Bij
Van Wesenbeeck in de
Leopoldlei is de file dan
ook
respectabel
elke
zondagvoormiddag.
Thans kan de Mariaburger
voor zijn pistoletjes nog op
een tweede adres terecht.
Aan de Schriek 366 (hoek
Alfons De Schutterstraat)
is bakkerij “Brioche” het
laatste
weekend
van
oktober bijzonder stijlvol
geopend. De klanten
kregen een glaasje en een
lekker hapje, alsook een
linnen boodschappentas.
’s Zondags kan men er tot
13 uur binnen. Maandag
is sluitingsdag, maar alle

Op maandag 24 oktober
opende frituur De Max. Het
eethuis op de hoek van de
Schriek en de Nijverheidslei
wordt uitgebaat door Nico
en Peggy Willems. Het
Merksemse
koppel
had

Nieuwe frituur

al een broodjeszaak, ’t
Hofke, aan de Hofstraat in
Brasschaat.
“We wilden
naast onze broodjes ook
frituurgerechten aanbieden.
Maar dat was in dat pand
door
plaatsgebrek
niet

mogelijk”, vertelt Nico. “We
zochten een locatie aan een
verbindingsweg omwille van
het vele volk dat er passeert.
Na wat aftasten in de buurt,
is ons oog hierop gevallen.
Door de sluiting van “Den

Waar voorheen Delicate’s gevestigd was, kunnen de Mariaburgers nu terecht
bij De Max voor hun onmisbare portie frieten.

andere dagen schuift
de
deur
automatisch
open en kan men er het
dagelijks brood of andere
lekkernijen aanschaffen.
Brigitte en Jos zijn de
zelfstandige uitbaters van
de prachtig ingerichte
zaak, de voortzetting
van de vroegere bakkerij
Buyens. Zij ontvangen
de klanten heel hartelijk.
Het gele hoekgebouw
waar
decennialang
Bakkerij
Mariman
de
fijnste patisserie van de
streek verkocht, heeft
nu een andere look.
Een
wat
donkerder
appartementenblok
zal
weer nieuwe inwoners
onderdak bieden.
LVB

Bob” (frituur Den Toren, red)
kwam er ruimte op de markt
in Mariaburg.”
In frituur De Max kan je naast
de klassieke gerechten en
schotels
ook
ovenverse
broodjes
krijgen.
Naast
bijvoorbeeld een broodje
Mexicano,
staat
zowat
elk soort frituursel dat te
combineren valt met brood
op de lijst. “In het begin
staan enkel mijn vrouw en ik
in de zaak”, weet Nico, “we
hebben voorlopig ook geen
sluitingsdag. Na verloop
van tijd kunnen we beter
inschatten wat de stille en
de drukke momenten zijn.”
Frituur De Max is elke dag
open van 11.30u tot 14.00u
en van 17.00u tot 23.00u.
BVdV

De kleurrijke etalage van 2 Handjes trekt ieders
aandacht op de Kapelsesteenweg.
De
zaak
aan
de sieren de etalages en de
Kapelsesteenweg springt rekken.
Geboortelijsten
in het oog door de aparte en geschenklijsten voor
stijl. Turkoois is de allerlei
feestelijkheden
overheersende kleur. De kunnen er gelegd worden.
aangeboden artikelen zijn Origineel en innovatief.
eveneens origineel. Allerlei
leuke
hebbedingetjes LVB

Nieuwe broodjeszaak

Honger hoef je in Sint-Mariaburg niet te lijden.
In broodjeszaak Cat’s Snack kan je terecht voor
ontbijt en middagsnack.
Begin oktober opende Cat’s Snack zijn deuren op
de Kapelsesteenweg 567. In het pand waar vroeger
Pierre Cox zijn schoenwinkel had, kan je nu terecht
voor belegde broodjes. Patrick Verboven vond al lange
tijd dat er nood was aan een zaak als deze in SintMariaburg. Daarom opende hij de tea-room. Naast de
verse broodjes, kan je er ook kleine gerechten krijgen.
Er is ook een gezellige gebruikerszaal waar je kan
genieten van je pannenkoek en kan bijpraten met je
gezelschap. Als je tijdig je bestelling plaatst, kan je
zonder wachttijd het bestelde komen halen. Ook de
bedrijven in de buurt kunnen beroep doen op Cat’s
Snack voor hun middagmaal. Er wordt immers aan huis
geleverd. Elke dag is er ook verse soep te verkrijgen.
Patrick is op het ondernemersvlak niet aan zijn proefstuk
toe. Hij zit al 16 jaar in het vak met Vawi-vestigingen in
onder andere Stabroek, Hoevenen en Putte. Ook de
groenten- en fruitwinkel The Big Apple in het Promenade
Shoppingcenter Kapellen is eigendom van Patrick. Hij is
ook de echtgenoot van Viviane Denissen, die de Cat’s
kledingwinkel nabij de Caterslei uitbaat. Cat’s Snack is
elke weekdag open van 7.30u tot 17.00u. Zaterdag en
zondag gesloten.
BVdV
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Cultuur

20 jaar kunstkring Caerde
De viering van het
twintigjarig bestaan van
de kunstkring werd op
zaterdag 3 december
afgerond met een gezellige
receptie in Elcks Thuys.
Voorzitter Els Moonen
schetste de historiek van
de vereniging. Ze blikte
met fierheid terug op
het voorbije werkjaar en
maakte ook de plannen
bekend voor de nabije
toekomst. Kregen de
zilveren
speld
met
Caerdebol
opgespeld:
stichter André De Nys
en ex-voorzitters Maria
Leenaerts
en
Bob
Clinckx.
Johan De Vlam stelt
sedert enkele maanden
de muren van Elcks

Thuys ter beschikking
van Caerdeleden. Zo
kunnen de bezoekers van
de feestzaal permanent
genieten
van
hun
tentoongestelde werken.
De komende maanden

zullen in Elcks Thuys van
de volgende Caerdeleden
werken te bekijken vallen
tijdens de activiteiten

Brasschaat kocht drie
beelden van Triënnale

Maar liefst drie werken, die geëxposeerd werden
tijdens de eerste Triënnale in park De Mik, werden
door de gemeente Brasschaat aangekocht. De jury
was het unaniem eens dat de inzendingen voor een
beginnend project een bijzonder hoog niveau haalden.
Mevrouw Ingrid Ledent (professor in Graphics),
Jan Thomaes (architect), Axel Enthoven (directeur
Enthoven Design Consulents), Jo Van Bouwel
(Directeur Academie voor Beeldende Kunsten), Jan
Moereels (landschapsarchitect) en voorzitter Dorian
van der Brempt (Directeur Vlaams-Nederlands huis in
Brussel) kozen drie werken uit: ‘zonder titel’ van Werner
Leyssens, ‘Life-jacket’ van Rafaël Vergauwen en ‘De
Woudloper’ van Winke Besard. Ook het publiek mocht
zijn stem uitbrengen en koos massaal voor Winke
Besard. Voor haar werk ‘De Woudloper’ ontvangt ze de
publieksprijs van 1000 euro.
Ruim 8000 bezoekers kwamen naar De Mik om te
genieten van het prachtige najaar en de aangrijpende
beelden. Dit overrompelend succes laat al uitzien naar
de tweede Triënnale voor Beeldende Kunst ‘Brasschaat
08’.
In onze wijk zijn nog voldoende open ruimtes aanwezig,
waar mooie beelden het uitzicht kunnen verfraaien. We
rekenen op het gemeentebestuur, dat voldoende blijk
geeft van kunstzin en bekommernis om het erfgoed. Op
termijn kan ontzettend veel verwezenlijkt worden. Een
recent bezoek aan de beeldenroute in Schijndel (NoordBrabant) heeft ons daarvan overtuigd!
LVB

Rogier Mampaey met boeiende
scriptie over villa Charles-Louise

Meermaals krijgen we in ons Documentatiecentrum aan
de Schriek jongeren over de vloer, die informatie zoeken
i.v.m. het verleden van de wijk. Rogier Mampaey,
student architectuur aan het Instituut Henry van de
Velde in Antwerpen, klopte aan voor documentatie en
illustratiemateriaal voor een verhandeling over “19e
eeuwse architectuur in Antwerpen, villa Charles-Louise”.
Het betreft het mooie huis aan de Leo Vermandellei, dat
thans “Les Paquerettes” heet. In 1911 werd het volgens
een plan van Floris Verbraeken opgetrokken.
Conclusie van Rogier Mampaey over de woningen in
de wijk: “Vele villa’s zijn in dergelijke mate gerenoveerd
dat hun oorspronkelijk karakter grotendeels teniet
gedaan is. Boosdoener is vooral het bepleisteren en
beschilderen van de gevels waardoor het prachtig
metselwerk, vaak met gekleurde banden, verdwijnt
achter saai maar trendy grijs.”
LVB

aldaar:
07/12 – 21/01 : Margot
Jansen,
olieverf
en
aquarel
21/01 – 04/06 : Jeanne
Van Heurck, olieverf
04/03 – 15/04 : Guido
Baecke, aquarel, acryl
(tevens nieuw lid sinds
14/11)
15/04 – 27/05 : Maria
Peeters,
grafiek,
tekeningen, …
27/05 – 08/07 : Chantal
Fagard, aquarel
19/08 – 30/09 : Ivan
Janssen, olieverf
De
volgende
groepstentoonstelling van
Caerde in Elcks Thuys is
voorzien voor
10, 11
en 12 november 2006.

Johan Desmet
in Leuven
In Galerie Cypres aan de
Vaartstraat 133 in Leuven
startte het tweede seizoen
met een duotentoonstelling
Percepties/Perceptions.
Anna
De
Beus
en
Johan Desmet (Van de
Weyngaertplein) stelden
schilderijen, tekeningen
en sculpturen tentoon.
Beiden zoeken, elk op
hun manier, naar een
vorm die hun impressies
bij het kijken naar de
werkelijkheid, vertaalt in
een artistiek werk
Johan Desmet maakt
sculpturen in de meest
uiteenlopende materialen
en vormen. Ambacht en
mysterie gaan
hierbij
naadloos in elkaar over.

Monique Dierckx in
de Kapelse bibliotheek

De bibliotheek in het
administratief centrum van
Kapellen draait enorm.
Jong en oud komen er
massaal boeken en cd’s
ontlenen. Het bestuur
promoot ook permanent
de kunst en zo was Peter
Kempenaers er voorbije
weken
present
met
prachtige beelden.
Wie in januari naar

de bib gaat, zal in de
inkomhal geconfronteerd
worden met werken van
Monique
Dierckx,
lid
van Caerde en Kappa,
uit de Schapendreef 13.
De volgende maanden
komen Ward Van Honsté,
Gerda Van Turnhout, Guy
Renders, Ute Schumacher
en Maria Peeters nog aan
bod.

Caerdelid Alfons Bijvoets
stelde beeldhouwwerken
tentoon in oud-atelier
Hendrik
Luyten
aan
de
Leopoldslei
211
in
Brasschaat.
De
groepstentoonstelling
samen
met
Gilberte

Careau en Anne-Marie
Van Rossem - aquarellen,
pastelschilderijen
en
grafiek – trok twee
weekends van oktober
heel wat belangstellenden
aan.

Met de tentoonstelling
“Familie de Baillet-Latour,
Brasschaat en Spelen”
heeft de viering van 175
jaar
Brasschaat
een
ontzettend hoog niveau
bereikt. Was voordien de
Triënnale in het park De
Mik en het A.Z. Klina reeds
een schot in de roos, dan
verdient hetgeen Francis
Dierckxsens
o.praem.
gepresteerd heeft, alle
lof. In de Sint-Jozefskapel
aan
de
Augustijnslei
konden velen urenlang

genieten
van
de
prachtig gepresenteerde
tentoonstelling over één
van Belgiës beroemdste
families, naar wie nog
een straat is genoemd
op de grens van SintMariaburg, de Kaart en
Vriesdonk. Ook het boek
dat bij Pandora werd
uitgegeven
onder
de
titel ”Familie de BailletLatour van Bourgondië
tot Brasschaat” is een
absolute aanrader.

Mevrouw Ellen Tijsinger,
een bekende Nederlandse
jeugdschrijfster
uit

Utrecht,
kwam
een
dagje wandelen in SintMariaburg. Zij bezocht
o.m.
de
basisschool
aan het kerkplein en
genoot van de bijzondere
sfeer die onze straten
typeert. Zij werkt aan een
boek, een historische
reconstructie, waarin haar
grootmoeder die voor de
oorlog in de wijk woonde,
een belangrijke plaats
inneemt.

Genieten met Ward Smets

Ward Smets bespeelde op meesterlijke wijze de
zaal
Om een actieve bijdrage te leveren aan de viering
van 175 jaar Brasschaat nodigde de WWM Ward
Smets met zijn poppenkast uit in Elcks Thuys. Deze
76-jarige rasartiest animeerde een volle zaal: jong
en oud hing aan zijn lippen en zong spontaan zijn
marktlied mee. Pure humor zoals alleen iemand
uit de Seefhoek die kan brengen, wisselde af met
diepzinnige levenswijsheid. Tevens gaf Ward nog
wat lokale geschiedenisles via de volksfiguren die
hij (als een echte Poesjespeler) hun waarheden liet
debiteren.
Voor wie er niet kon bijzijn, loont het wel de moeite
Ward nog eens uit te nodigen naar Sint-Mariaburg.
LVB

Alfons Bijvoets bij
Hendrik Luyten

Familie de Baillet-Latour

Nederlandse jeugdschrijfster
zoekt inspiratie in onze wijk

LVB

Ivan Janssens bij Tracé
Onze voormalige secretaris
Ivan
Janssenss
telt
schilderijen
tentoon
in
Cultuurstation Tracé van
18 februari tot 1 maart. De
vernissage heeft plaats op
zaterdag 18 februari met
Jo Van Bouwel, directeur
Academie
Noord,
als
inleider.
Cultuurstation Tracé vzw is
aan de Veltwijcklaan 222
te Ekeren toegankelijk op
woensdag van 12.30 tot 18
u. en van 19.30 tot 22 u.
Op zaterdag en zondag van
13.30 tot 18 u.

Geboeid luisterde jong en oud naar het verhaal van
Nonkel Ward
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Bouwperikelen
Droom van velen: wonen in Sint-Mariaburg
Drukke koop- en bouwwoede
Volgens kennissen in notariële kringen zou in de provincie
Antwerpen de wijk Sint-Mariaburg één van de hoogste plaatsen
innemen op de lijst uitverkoren woonlokaliteiten.
Het valt op dat als er ergens een woning
te koop komt, vlug het bordje “verkocht”
verschijnt. Nochtans liggen de prijzen van
de huizen en appartementen hoog, maar
blijkbaar blijven ze dank zij de gunstige
rentetarieven betaalbaar. Nochtans leert
lectuur van de immobiliënrubriek dat men
in onze regio geen rijwoning meer voor
een prijs beneden de 150.000 euro vindt.
Halfopen of open, vrijstaande gebouwen
halen vlug een prijs boven de 300.000
euro.
Bouwen wordt helemaal een onmogelijke
opgave! Het aantal vrije bouwpercelen is
klein geworden en de kostprijs ervan
bedraagt toch gemiddeld 175 euro per
m². Langzaam maar zeker geraakt

het woeste, bosrijke territorium, dat
Antoon Van den Weyngaert tussen
1885-1895 verwierf met de gelden van
Verzekeringsmaatschappij Antverpia, vol
gebouwd. “Inbreiding” is de toverformule,
waardoor
enkele
overblijvende
groengebieden ook helemaal vol
geraken.
Gelukkig beseffen meer jonge gezinnen
dat ze beter een oud huis met respect
voor het oorspronkelijk karakter kunnen
renoveren en voorzien van het modernste
comfort, liever dan alles plat te gooien en
te vervangen door – soms – smakeloze
appartementsgebouwen.
LVB

Boerenbedrog

Wooncapaciteit verhoogt

Sommige bussers die de Gazet van het Nieuw Kwartier ronddragen, vragen flink wat
exemplaren meer voor hun ronde. In vele straten van de wijk zijn nieuwe woningen
opgetrokken, zodat het aantal bussen zienderogen toeneemt. Meer bewoners in de
Vroente en Gezondheidslei, Molenweg, Leopoldlei, Alfons De Schutterstraat, Bist,
hoek Kapelsesteenweg-Marcel De Backerstraat, Boskapellei-Henrilei.
In de Schriek verdwijnen de twee oude herbergen “Estaminet in Den Nieuwen
Buiten bij Jan Leemans” en “Café De Welkom” van Hertogs om plaats te maken voor
appartementen.
Op de binnengronden tussen Bist en Willy Staeslei komen een dozijn woningen.
Tegen het Dexiagebouw aan de molen zullen appartementen gebouwd worden.
Villa Albert (1892) en het domein van 7.800 m² er rond (tussen spoorweg, Schriek,
Edward Caertsstraat en Weerstandersstraat) staat te koop voor 775.000 euro. Daar
zal een of andere bouwpromotor ook wel straten trekken en huizen neerpoten.
Vooraan in de Caterslei is een vergunning aangevraagd om twee kavels te voorzien
op de oude servitudeweg, die destijds de molen met deze straat verbond. En in
de Floris Verbraekenlei komen nog bouwkavels in de vroegere tuin van de familie
Vandenbussche.
Kortom, de metamorfose gaat in versneld tempo verder. Op de luchtfoto’s in ons
buurthuis kan men komen zien hoe groen Sint-Mariaburg is/was…

Rode haan
op rieten dak
In De Sterre zijn van

bijna alle Bokrijkvilla’s
de oude rietbedekkingen
vervangen door nieuwe,
zodat de bewoners er
weer 40 jaar warm zitten
in de winter en koel in de
zomer. Bij enkele huizen
is de transformatie nog
niet doorgevoerd. Aan de
Valkenlaan werd door een
brand een flink deel van
zo’n oud dak vernield. De
Kapelse brandweer rukte
uit en was razendsnel
ter plaatse. Na een half
uur blussen hadden de
stoere spuitgasten het
vuur
onder
controle,
maar het halve dak was
om zeep. Aanzienlijke
water- en rookschade
zorgden ervoor dat het
huis onbewoonbaar werd
verklaard.

Brutaal vandalisme

Boven de ingang
van het kerkportaal
kwam een nieuw
mooi Mariabeeld.
Een ijzeren traliewerk
moet verhinderen
dat vandalen het
beschadigen.

Is het niet erg dat het
nieuwe Mariabeeld, dat
boven de ingang van
de kerk geplaatst werd,
achter ijzeren tralies moet
staan? Dank zij een milde
weldoener, kon de sedert
1995 onthoofde madonna,
nu vervangen worden
door een mooi beeld.
Destijds zorgde brutaal
schorremorrie
ervoor
dat de patrones van de
parochie kapot gemaakt
werd.
Ook nu nog loopt er ‘tuig’
los dat zich toelegt op het
beschadigen van dit bijna
100 jaar oude gebouw,
waar Sint-Mariaburg trots
op is. Een buur vertelde
dat hij enkele jonge snaken
tot de orde riep, omdat zij
bezig waren met steentjes
naar de glasramen te
gooien. Wat later kwam
een man aanbellen om te
eisen dat hij zijn kinderen
zou gerust laten, want dat
ze van hem de kerkramen
mochten ingooien.
“In
wat
voor
een
maatschappij
leven
we toch?” vroeg de
verontwaardigde buur.

Te renoveren

Nieuwbouw
Zoals duidelijk op de foto ‘s te zien is, werd de eerste constructie vervangen door een
andere. De bouwheer vroeg bij de bevoegde instanties een toelating tot verbouwing
van een bestaande woning aan, waarop een lagere BTW-taks moet betaald worden.
Hij liet aanvankelijk een stuk van het oude huis staan. Als hij zijn vergunning had,
brak hij de overblijvende muren af om een volledig nieuwe woning te bouwen met een
BTW-tarief van 6% in plaats van 21%. Je reinste boerenbedrog!
Maar de ambtenaren van het kadaster zijn natuurlijk ook niet van gisteren en hebben
de poging tot bedrog onmiddellijk gesanctioneerd.

Bouwkranen: hoogheidswaanzin
De Katerheidemolen heeft nog geen
wieken, maar torenhoge kranen vullen
al wel het Mariaburgs luchtruim. Eerst
was het vooraan in de Bist uitkijken
geblazen voor de chauffeurs die van de
Kapelsesteenweg richting Ekeren wilden.
Daarna kwam de Schriek aan de beurt.
Aan groente- en fruithandel CeulemansVan Baast wordt het verkeer al geruime
tijd geremd door een mastodont van een
kraan, die op zeker ogenblik zelfs dreigde
weg te zakken. Nieuwste stunt situeert
zich op de Kapelsesteenweg tussen
de Get Fritty en Klein Constantia. Om
daar een nieuw flatgebouw op te trekken
werd weer een wolkenkrabber van een
kraan neergepoot met
een
verkeersombuiging
tot gevolg. De naburige
handelaars
zijn
de
wanhoop nabij, omdat
parkeren voor hun zaak
onmogelijk
geworden
is.
Een
twintigtal
parkeerplaatsen
zijn
verloren, juist in een
periode van het jaar dat
ze normaliter de beste
verkoopcijfers
halen.
Zij ervaren nu wat in
Mortsel al maandenlang
middenstanders
tot
wanhoopsdaden stuwt…
Regelrechte
broodroof
is het. “We mogen ook
sluiten en dan krijgen we
een vergoeding van 46
euro per dag”, grijnsde
een getroffen winkelier.
Bovendien scheren de
auto’s aan een stevige
snelheid langs fietsers en
voetgangers die op die

Monumentenzorg
De tijd vliegt natuurlijk
supersonisch
snel,
maar het lijkt ons niet
zo lang geleden dat de
stadsdiensten
het
H.
Hartbeeld op het pleintje
voor de kerk grondig
reinigden. Nu is het beeld
weer afschuwelijk smerig.
De
luchtverontreiniging
moet dus wel heel erg zijn.
Hetzelfde
kan
gezegd van de oude
straatnaamborden, waar
de WWM zo trots op is.
Zowel aan de molen als
aan de velodroom zien
de borden er echt vies uit.
Heeft de gemeente daar
schoonmaakpersoneel
voor of moeten de buren

als “witte tornado” tot actie
overgaan?
LVB

plaats passeren. Zwakke weggebruikers
dienen dus extra op te letten!
Zijn er echt geen aannemers meer die
een gebouw kunnen optrekken met
mankracht en eenvoudige technische
middelen (liftplatform, e.d.) zonder
die onzinnig hoge kranen? Uit goede
bron hebben we vernomen dat diverse
gemeentebesturen reeds een reglement
uitvaardigden dat het opstellen van
bouwkranen op de openbare weg
verbiedt. De gemeente Brasschaat heeft
aan de aannemer voor zijn kraan op de
Kapelsesteenweg een standvergunning
gegeven tot 23 december. Elke dag
langer wordt zwaar beboet.
LVB

Dodenbaan Kapelsesteenweg werd nog
gevaarlijker door de immens hoge bouwkraan,
die een verkeersombuiging noodzakelijk maakte
en parkeerruimte ontnam aan de naburige
middenstanders.
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Jeugd

Scouts Mariaburg – feiten & cijfers

Bijgaande foto herinnert aan de inzet van de scoutsgroep om de Mariaburgse Feesten
2005 weer tot een groot succes te maken. Scouting heeft sedert 1945 een belangrijke
rol gespeeld in de wijk en zal ook de komende jaren een stempel blijven drukken op de
maatschappij.
Nu het scoutsjaar 05/06 goed op gang is gekomen, is
het misschien wel tijd om voor een klein overzichtje te
zorgen. Het ledenaantal is fors gestegen (en blijft ook
stijgen). De magische grens van 50 kapoenen is al
overschreden, dit belooft voor de toekomst
De BBQ eerder dit jaar werd ook een succes.

VBSM MET EEN KEITOF
SCHOOLJAAR !!!

Op www.vbsm.be kan
iedereen het schoolleven
van de Vrije Basisschool
dagelijks volgen. Voor het
schooljaar 2005-06 werd
als motto gekozen “Een
keitof schooljaar”.
Alle leerlingen mochten
begin september dan ook
de kei of steen meebrengen
die ze tijdens de voorbije
vakantie ergens gevonden
hadden. Dat was meteen
een onvergetelijke start.
De sfeer werd nog warmer
met
een
barbecue,
waarbij de volksspelen
centraal
stonden.
Al
spelend kan men nog
veel bijleren, kinderen,
ouders, leerkrachten en
begeleiders.
Woensdag fruitdag
De VBSM wil het gezond
houden. Woensdag blijft de
fruitdag. In plaats van een
koek brengen leerlingen
en leerkrachten een stukje
fruit mee.
Dit
schooljaar
wordt
deelgenomen aan het
project “Vers fruit (en
groenten) als gezond
tussendoortje”
met
als bedoeling het in
de
praktijk
omzetten
van
de
aangeleerde
kennis
over
gezonde
voedingsgewoonten.
Voor
kinderen
zijn
tussendoortjes
belangrijke
leveranciers
van
voedingsstoffen.
Vers
fruit,
rauwe
groenten, melkproducten
en
volwaardige
graanproducten passen in
een evenwichtige voeding.
Concreet zal elk kind
dat inschrijft voor dit
project één keer per
week (dinsdag) een stuk
inheems fruit of groente
ontvangen, door de school
rechtstreeks aangekocht
bij een groothandel. Het
fruit varieert naargelang
van het seizoen: een
appel, een mandarijntje,
nectarine,
aardbeien,
druiven, wortel…
Kastanjes rapen
Op 14 oktober werden
de leerlingen van het
tweede leerjaar verwacht
ten huize Van Kets in de
Bist. Die meneer bezit
een fantastische tuin met
wel 16 kastanjebomen. Hij
nodigt elk jaar de school

To the Bone wint finale
Frappant
De kapoenen, de toekomst…
uit om zoveel mogelijk
kastanjes te rapen. Dit jaar
was echt succesvol! De
leerlingen getuigen:
De
meegebrachte
plastiekzakken werden op
een mum van tijd gevuld
en we mochten naar
hartelust vragen stellen.
We waren echt trots toen
die heer ons zelfs filmde
tijdens het rapen van die
heerlijke
herfstvruchten.
Wist je dat we meer
dan 40 kg kastanjes
verzamelden en dat juf
Goedele samen met een
mama nog kastanjewafels
voor ons gaan bakken,
toch
fantastisch
he!
Op de terugweg maakten
we
nog
even
een
ommetje langs de grote
bouwwerf in de Schriek
waar een aannemer 9
appartementen aan het
bouwen is. We volgden
deze werken van bij de
start (voor ons W.O.project bouwen en wonen)
en de werklieden waren op
dat moment juist tonnen
beton aan het storten. Wat
ging dat snel zeg: geen
tijd meer om vragen te
stellen aan die mannen, ze
hadden het te druk.
We
volgen
de
werkzaamheden
daar
echter op de voet.
(med)

Er
waren
2
grote
legertenten
nodig
om
de 250 man van eetplaatsen te voorzien.
De nacht van 25 november was het dan weer
ouderdropping. U herinnert zich die nacht nog
wel die Vlaanderen voor even helemaal deed
ondersneeuwen. Ouders en oud-leiding hebben
toen tot in de vroege uurtjes van jeneverkraam
tot soepkraam door de sneeuw geploeterd.
Voor later dit jaar staat er ook nog veel op het
programma voor den 53ste. Mosselsouper, Pino Party,
en nog veel meer zullen naar jaarlijkse gewoonte ook
weer plaatsvinden.
JT

In de Warande te Turnhout vond de finale plaats van
Frappant, een competitie georganiseerd door de
provincie Antwerpen om jonge rockbands de kans
te geven meer podiumervaring op te doen. Uit vijf
selectiewedstrijden werden 10 formaties gekozen.
Op zaterdag 26 november sloeg het uur van de
waarheid. To the Bone, de powerrockband van Stijn
en Bram Van Bouwel en Jan De Meyere trad als
vierde groep aan. Hun performance was zo sterk,
dat de jury hen tot winnaars uitriep. Zij ontvingen
een cheque van 1400 euro en zullen door deze
zege de komende maanden in tal van jeugdhuizen in
Vlaanderen hun act mogen brengen. ATV bracht een
uitgebreide reportage van de finale.

CAERDEWEDSTRIJD

Beweging zoals jongeren
het beeldrijk vertolkten

Vrijdagavond 21 oktober
vond in zaal Elcks Thuys
de opening van een
bijzondere tentoonstelling
plaats. Kunstkring Caerde
had een wedstrijd voor
jongeren van 10 tot 12
jaar uitgeschreven met als
onderwerp “Beweging”. Uit
een zestigtal inzendingen
koos de jury 15 werkjes
die stijlvol gepresenteerd
werden aan de wanden
van de feestzaal.
“Eerlijk, kleurrijk, boeiend
en zeer verschillend”,
noemde Caerdevoorzitter
Els Moonen de creaties
die door de jury waren
uitgekozen. Zoals het

Academiedirecteur Jo Van Bouwel was gelukkig
dat vele van zijn leerlingen tot de laureaten
behoorden.

bij
een
vernissage
hoort, werd ook het
woord verleend aan de
prominenten. Eerst sprak
Ekerens districtsschepen
van
cultuur
Ronny
Kruyniers de laureaten
en hun familie toe en als
vaste bezoeker van de
Caerdetentoonstellingen
prees hij de hoge kwaliteit
van het geëxposeerde
werk.
Nadien
ging
Brasschaats
schepen
van jeugd en gezin
Kris
Geysen
minder
academisch, maar in een
luimige en vinnige dialoog
met de jongeren, over tot
de officiële opening van
de tentoonstelling.
Gastjurylid mevrouw Ciske
Vekeman nodigde de 15
laureaten in alfabetische
orde uit om hun prijs in
ontvangst
te
nemen.
Dank zij de generositeit
van Caerdeleden, Lucas
lijstenfabriek,
papieren
geschenkenhandel
Skrivan,
het
district
Ekeren en de gemeente
Brasschaat konden aan
alle
laureaten
pakjes
overhandigd worden door
juryvoorzitter Maria Van
Dyck.
De laureaten

De jonge creatievelingen en hun ouders/
grootoudersluisterden naar de proclamatie van de
laureaten.
De 15 gelukkigen waren: Storms. Magalie Meyten
Esther Beeckaert, Sofie kreeg de beloning van de
De Rechter, Babs De gemeente
Brasschaat.
Vocht, Xeno De Vriendt, Tenslotte schonk mevrouw
Nele
Goris,
Nicholas Van Dyck een extra prijs
Goudket, Judith Herman, vanwege
kunstkring
Sam Mertens, Magalie Caerde aan Marnix Van
Meyten, Thomas Rebeck, Laer.
Rinske
Salden,
Julie In
aanwezigheid
van
Storms, Nele Van Brabant, directeur Jo Van Bouwel
Marnix Van Laer en Sofie en enkele leerkrachten van
Van Waes.
de Regionale Academie
Aan vier van deze voor Beeldende Kunsten
laureaten werd door de jury genoten jongeren en hun
een extra onderscheiding familie van een gevuld
toegekend. De prijs voor glas, aangeboden door
de originaliteit ging naar de 20-jarige kunstkring
Judith
Herman.
Het Caerde op de gezondheid
district Ekeren gaf een en de creativiteit van de
speciale prijs aan Julie jeugd.
LVB
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Sabine Weustenberg
Bund 28
2180 Ekeren
tel.: 0494/43.16.54

Voetbalcompetitie in
Tweede A: alles kan

Door de nieuwe formule waarbij de helft van
de reeks degradeert, is in tweede provinciale
A alles mogelijk. Beide Mariaburgse clubs,
Ekeren FC ( aan de Bist) en KMVK (aan de
Zwemdoklei) kunnen zich handhaven, maar
evengoed degraderen naar derde provinciale.
Begin december stond Ekeren zevende en
Mariaburg negende. Afwachten hoe het na de
winterstop verder verloopt…
De derby van 9 april Mariaburg-Ekeren FC
wordt beslist een kaskraker.
LVB

Fietstocht bracht 4.600 euro op voor MS-patiënten

Velo Classic sprekend bewijs:
WIJ belangrijker dan IK

Grootste
Belg
Pater
Damiaan
werd
vaak
vernoemd op vrijdagavond
28 oktober. Tijdens de
plechtige uitreiking van
de cheques aan mevrouw
Monique Servaes van de
MS-patiënten Brasschaat
konden
de
diverse
sprekers niet nalaten
te verwijzen naar deze
geweldige
figuur,
die
daags
voordien
door
Meester Jef Vermassen
op de tv nog als grootste
Belg was verdedigd.
Eduard Bedeer kwam
eerst aan het woord.
Als ondervoorzitter van
KMVK verontschuldigde
hij voorzitter Jean Ledent,
beroepshalve weerhouden
in de States. Hij bedankte
iedereen voor de spontane
medewerking: het MSbestuur, de mensen van
de
Bosduin,
trainers
en spelers van KMVK,
het
gemeentebestuur
van Brasschaat en het
organisatieteam
van
de Velo Classic. “Spijts
het slechte weer namen
toch 1253 fietsers deel
en dank zij de perfecte
wegaanduidingen
genoot iedereen van de
rit en van de heerlijke
pannenkoeken achteraf.”
Een
bijzonder
woord
van dank richtte Eduard
Bedeer ook tot de Gazet
van het Nieuw Kwartier
en prees ons blad omwille
van zijn positieve artikels.
“In
de
geest
van
Pater Damiaan zet de
KMVK zich in voor de
medemensen. Drie maal
toonden we ons groot hart
dit jaar: voor de Tsunami,
voor de distoniepatiënten
en nu voor de MS. Wij
trachten een club te zijn
voor de gemeenschap,
Niet IK maar WIJ is het
belangrijkste.”
Een
cheque van 1000 euro

werd namens de voetbal
aan mevrouw Servaes
overhandigd.
Frans Bedeer, meer een
man van de daad dan van
het woord, pikte in op de
woorden van zijn broer
en prees de geweldige
inspanningen die jaarlijks
door de Bosduin van
Kalmthout
worden
geleverd.
Louis
Van
den Buys, die iedereen

wel kent als organisator
van
de
jaarlijkse
internationale cyclo-cross,
beklemtoonde dat zijn
team graag meewerkt.
“We
organiseren
meermaals per jaar voor
een goed doel, maar de
Velo Classic willen wij
graag blijven steunen.”
Een cheque van 300 euro
werd door Jan Konincks
en
Philomena
Van
Landeghem namens de
Bosduin uitgereikt.
Vermits de WWM actief
betrokken is bij de
organisatie van de “Velo
Classic” sprak voorzitter
Marc
Elseviers
als
‘jongste telg’ het publiek
toe: “Onze dank gaat
naar de sponsors, het
gemeentebestuur
van
Brasschaat, de voetbal,
het
sportcomité
van
de Bosduin en RABC
Wielerclub. Zonder hen
was de organisatie niet
mogelijk. Maar ook de
deelnemers
zijn heel

belangrijk. We hopen
dan ook volgend jaar
nog meer fietsers te
mogen begroeten het
eerste
weekend
van
augustus. Zo steunen we
de werking van de MSpatiënten en bevorderen
we het WIJ-gevoel. Tegen
de verzuring van de
maatschappij stellen we
de verzoeting. Van harte
bieden we de cheque van
3.300 euro aan de MSpatiënten aan.”
Het
gemeentebestuur
van
Brasschaat
was
opvallend sterk aanwezig
met burgemeester Dirk
De Kort en de schepenen
Jef Konings en Berre
Van Deuren. Hoewel ze
’s middags al de opening
van het sociaal huis
en woon- en zorghuis
Vesalius van het OCMW
hadden
meegemaakt,
engageerden ze zich toch
ook ’s avonds in de kantine
van KMVK. “Wij zijn hier
heel graag en offeren
voor dit sociaal doel met
plezier onze enige vrije
avond van de week op.
We voelen dat hier een
kern mensen aanwezig
is met uitstraling. Zij
realiseren het WIJ-gevoel.
Daar proberen we ook
vanuit de politiek aan mee
te werken. Brasschaat
gaat
bewust
opteren
voor
meer
SPORT
VOOR ALLEN. We zullen
geen extra belastingen
opleggen,
integendeel
steun verlenen aan de
sportverenigingen.”
Zo
sprak de burgemeester en
iedereen voelde zich dan
ook best tevreden.
LVB

Marc Elseviers overhandigde de cheque van de “Velo Classic 2005” aan
mevrouw Monique Servaes, voorzitter van de MS Brasschaat

Brons voor Elke Mecibah
op dressuurkampioenschap
Sint-Mariaburg heeft wel
geen
maneges
meer
zoals in de jaren ’6070 van vborige eeuw,
maar nog wel amazones
en ruiters die in de
voetsporen treden van

onze vroegere vedetten
Jo Hermans, familie Van
Paesschen, Jean-Pierre
Dewaegenaere, enz.
Op
het
Antwerps
dressuurkampioenschp
in Zandhoven veroverde

de jonge Elke Mecibah
uit de Sint-Antoniuslei
de bronzen medaille met
haar paard Lotus.
LVB

Volg de actualiteit in de wijk op

www.mariaburg.be
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Allerlei

Op 25 september bezochten
mijn broer, Pieter Minderhout
uit Amsterdam, en ik Jan
Minderhout uit Middelburg,
de Mariaburgse feesten.
We hadden afgesproken
om elkaar te ontmoeten
voor het huis in de Leopolds
Lei waar we van 1938 tot
1949 gewoond hadden. We
kwamen zowat tegelijkertijd
aan en de nostalgie nam
onmiddellijk bezit van ons
toen we naar het huis met
nummer 19 keken. Weet je
nog dat tijdens de mobilisatie
in 1940 er soldaten in het
huis naast ons verbleven
merkte mijn broer op. Ja,
antwoordde ik; ze kropen
vaak ’s avonds door de
brede goot om via ons huis
en de schapenwei van de
heer Eulaerts naar het café
op de hoek van de straat te
gaan. De piotten mochten
na 19 uur namelijk niet
meer naar buiten. Mijn broer
draaide zich om en wees
me op de paaltjes die de
afscheiding van de voortuin
van het huis op nummer
28 vormen. Weet jij hoe
die halfronde bollen op die
pilaartjes er gekomen zijn?
Nee? Wel op een dag werd
mijn rubberen, caouchoucke,
bal door de helft geschopt.
De overbuurman gebruikte
de helften als mallen om
van cement halve bollen te
maken die hij op de paaltjes
metselde. We keken vol
herinneringen terug naar
het huis van Madam Guns
die regelmatig bloedzuigers
achter haar oren gezet kreeg
tegen de hoge bloeddruk.
Die bloedzuigers werden
bewaard in een grote glazen

Lezersbrief

pot bij de apotheek op de
Steenweg en geplaatst door
dokter Bortels. We keken
naar het huis waar Zwarte
Jef gewoond had die een
mooie groentetuin had op de
hoek van de Frans Standaert
Lei en de Leopolds Lei. Voor
we richting de kerk liepen
zagen we dat het huis van de
familie Porio op nummer 32
nog steeds bruin geschilderd
is terwijl het huis daarnaast,
van de familie Backs, nog
steeds
dezelfde
trekbel
heeft.
Van de dorpsfiguur Zwarte
Jef kwamen we op de
andere bijzondere figuren
die ons dorpje toen rijk was:
Jef zonder Kin die aan de
Schriek woonde, Jantje de
Deen, de Kneutjes die tegen
betaling, plaatsvervangend,
in de kerk gingen bidden,
Jefke Keepers de vader van
de meubelmaker die een
erg grote onderlip had, Zotte
Riek...die boos werd als we in
de gracht van zijn kasteeltje
salamanders vingen.
Zo pratend liepen we richting
kerk waarbij we het huis van
mijn eerste vriendinnetje
uit een lange rij, Wiesa van
Oevelen, passeerden. Bij de
kerk troffen we een gezellige
drukte aan. Na wat zoeken
vond ik de heer Ludo van
Bouwel die ik via Internet
gevonden had. Hij was erg
bezet zodat het slechts een
korte, maar wel aangename
ontmoeting werd. Aan de
tafeltjes op het van de
Weyngaert plein ontmoetten
we enkele generatiegenoten
die we echter niet kenden.
We konden wel oude
ervaringen uitwisselen over

het opduiken van wieren van
de bodem van het zwemdok
in ruil voor een gratis
toegang. Over de bevrijding
waarbij de nonnekensschool
militair hospitaal was en over
het vissen van meervallen
in de Kaartse beek achter
het fruitbedrijf van de familie
Hertogs aan de Maria
Theresia Lei.
Bij de bibliotheek zetten
we
onze
handtekening
tot
behoud
van
deze
instelling. Een jonge vrouw
vertelde mij dat de kerk
gerestaureerd zou gaan
worden waarna ik opmerkte
dat de beschadiging van de
obusinslag van 1944 dan zou
verdwijnen. Ze wist hiervan
niets af zodat ik haar op

de beschadiging, boven de
galmgaten, gewezen heb.
Het gaat te ver om alles wat
in ons op kwam hier neer te
schrijven maar de kans om
hierover te vertellen krijg ik
misschien nog eens tijdens
een historische wandeling.
Na een lange wandeling en
een heerlijke maaltijd bij de
Kattekensberg zijn we weer
naar onze huizen “ in den
vreemde”
teruggekeerd.
We hebben nog wel even
halt gehouden bij onze
geboortehuizen, nr.27 en 18
aan de Antonius Lei.
Onnodig te zeggen dat wij de
inrichters van deze dag erg
dankbaar zijn.
J. W. Minderhout.

Rommelmarkt voor de missies

Op zondag 19 februari 2006 wordt iedereen tussen
8 en 17 uur verwacht in Elcks Thuys. Daar wordt
de gezelligste rommelmarkt van Sint-Mariaburg
georganiseerd. Inkom 1 euro. De opbrengst gaat
integraal naar de vier missionarissen in Kongo,
Kameroen en de Philippijnen die vanuit Sint-Mariaburg
gesteund worden. Iedereen kan een tafel huren om
uw oude en niet zo oude gezellige dingen uit kelder
of zolder te komen verkopen. Standhouders wenden
zich tot Rita Noordman, Kapelsesteenweg 633, SintMariaburg/Ekeren, tel. 03/664.96.79.

Kerkconcert

Op zaterdag 17 december vindt om 20 u. in de
parochiekerk O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand een
Kerstconcert plaats, verzorgd door het H. Hart-koor van
Ekeren-Donk o.l.v. Lieven Gonnissen. Wie de vorige
concerten bijwoonde, wil zeker terug van de partij
zijn. Inkomkaarten zijn aan 10 euro te bekomen op het
parochiesecretariaat, Frans Standaertlei 52.

Senioren vieren

VZW +3 centrum organiseert op oudejaarsavond een
eindejaarswissel voor de Brasschaatse senioren in de
cafetaria van de Remise, Gemeentepark 3. Aanvang
20u. Prijs 20 € (apéritief + koud buffet) te betalen bij
inschrijving op het secretariaat of in de cafetaria. Tel.:
03/651.24.87. Andere dranken zijn niet inbegrepen!
Meer inlichtingen op het nummer 03/651.24.87 of via
het mailadres: chrisje2930@yahoo.com

Schoonselhof nu!

De Erfgoedcel van de stad Antwerpen verzorgde een
dubbeluitgave “Schoonselhof nu!”: een boek met een
eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, en een
dvd met als ondertitel ”in leven en dood”. Eén van de
auteurs, die een groot deel van het boek samenstelde,
is onze medewerkster kunsthistorica Anne-Mie
Havermans

Een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg
vzw; verschijnt in september, december, maart en
juni.
Aan dit nummer werkten mee: Barbara, Willy
Bauwens, Marc Elseviers, Anne-Mie Havermans,
Fred Jorissen, Kurt Speltincx, Jonas Thijs, Ludo Van
Bouwel, Bart Vande Vyvere, Guy Van Look.
Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt u
voor 1 februari op het redactiesecretariaat, Schriek
360, Sint-Mariaburg/Ekeren.
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605.73.61,
gsm 0476/592278, e-mail: hippopress@skynet.be

District Ekeren District Ekeren District Ekeren District Ekeren District Ekeren

Nieuws
van
het
districtsbestuur
Het districtsbestuur
verleende de goedkeuring
aan:
-het bestek voor het
ontslijken van de vijver in
het Veltwijckpark
- het bestek voor de
aanleg van een nieuw
speelterrein in het
Veltwijckpark
- het definitief
ontwerp van het
bewegwijzeringplan
- het bestek voor het
uitvoeren van rioleringsen bestratingswerken
in de Pastoor
Goetschalckxstraat en
hoek Oudebaan en
Hoogpadlaan
- het bestek voor het
uitvoeren van rioleringsen bestratingswerken in
de Veltwijcklaan (tussen
Moerenhoutlaan en
Kapelsesteenweg)
- het bestek voor
het uitvoeren van
bestratingswerken in het
Geestenspoor tussen
Driehoekstraat en A.
Scheyvaertslaan
Het district nodigt uit!
Op zaterdag 21 januari
nodigt het district
voor het vijfde jaar
op rij elke Ekerenaar
uit op een gezellige
nieuwjaarreceptie.
Iedereen kan vanaf 20
uur terecht in de Antwerp

International School aan
de Veltwijcklaan voor een
gratis hapje en drankje.
De Ekerenaars en de
leden van de districtsraad
krijgen op deze avond de
kans om elkaar op een
andere manier te leren
kennen, samen terug te
blikken op het voorbije
jaar en even vooruit
te kijken naar wat het
nieuwe jaar in petto heeft.
Reserveer 21/1 dus zeker
in uw agenda van 2006!
Nooit te oud om te
leren…
Cursus ‘Ontdek je gsm’
van start
In het voorjaar peilde
een enquête in
de|n|Antwerpenaar naar
de cursusinteresse van
Ekerse senioren. Hieruit
bleek een geweldige
interesse voor cursussen
rond het gebruik van de
gsm.
Het district en de OCMWdienstencentra Hagelkruis
en Blankenberg sloegen
de handen in elkaar
en organiseerden in
november een vijftal
druk bijgewoonde
sessies. Door de prima
samenwerking konden
deze cursussen gratis
worden aangeboden aan
de geïnteresseerden.
Voor heel wat senioren
was deze ontdekkingsreis
doorheen hun eigen
gsm een werkelijke

openbaring. Momenteel
wordt bekeken of in 2006
opnieuw soortgelijke
cursussen kunnen
worden ingericht.
Nieuwe cursusreeks
internet en pc
Voelt u zich ook zo
reddeloos verloren
wanneer kinderen en
kleinkinderen spreken
in computertaal? Zijn
woorden als klikken,
slepen, plakken, opslaan,
hardware, software, RAM,
ROM, Word, internet
of mailadres u totaal
onbekend? Wilt u graag
over die dingen wat
meer weten en kunnen
meepraten? Dan helpen
we u graag op weg in de
digitale wereld!
Het district Ekeren
organiseert voor
Ekerenaars gratis
cursussen waarbij u de
pc en het internet leert
ontdekken. In negen
lessen van drie uur,
gespreid over twee
maanden, maakt een
team van enthousiaste
vrijwilligers u wegwijs
in de wondere wereld
van de computer. Deze
cursussen worden
georganiseerd in
het Antwerpen.bewijkcentrum Ekeren. Een
volgende lessenreeks
start begin april 2006, na
de paasvakantie.
Gratis vervoer van oud

naar nieuw
De provincie Antwerpen,
het district en De Lijn
zorgen er ook dit jaar voor
dat fuifbeesten veilig van
de ene naar de andere
party gebracht worden.
Als inwoner van Ekeren
kunt u gratis van oud naar
nieuw rijden. De tickets
gelden van 31 december
vanaf 19 uur tot 1 januari
middernacht. De Lijn legt
ook enkele extra trajecten
in, naar bestemmingen
waar normaal geen
vervoer naar is.
De gratis biljetten kunnen
vanaf 12 december
afgehaald worden:
Jeugddienst
Veltwijcklaan 19
tel. 03 541 13 78
jeugddienst.ekeren@stad
.antwerpen.be
Jeugdhuis Tel 18
Waterstraat 16
www.provant.be/feestbussen
Gezelligheid troef op
Ekerse kerstmarkt
Op zaterdag 17 december
kan men tussen 14 en
22 uur in het mooie,
schilderachtige decor van
het Ekerse districtshuis
terecht op de jaarlijkse
kerstmarkt.
De hele familie kan
hier samen met de
kerstman de gezellige
sfeer opsnuiven. In de
loop van de dag zullen
het Theresiakoor en de

LJM-band voor de nodige
ambiance zorgen. Ook
kunnen bezoekers in
het hele parkdomein de
mysterieuze creaties van
de kunstenaarsgroep
‘Berliner Geiste’
bewonderen.
De kleintjes kunnen
van 14 tot 18 uur een
zelfgemaakt kunstwerkje
meebrengen en in
de Grote Kerstboom
op de binnenplaats
hangen. In ruil hiervoor
krijgen ze een kleine
attentie aangeboden.
De opbrengst van de
verkoop van de versierde
kerstboom wordt
geschonken aan ‘Een
Huis in de Rij’ uit Ekeren.
FW:painting,
een zeskoppig
kunstenaarscollectief,
verovert van 2 december
2005 tot 9 januari 2006
de Ekerse publieke
ruimte. Her en der in
het district doemen
grote schilderkunstige
panelen op. Laat u
verrassen, verbazen en
verfrissen door zes heel
verschillende werken.
FW:painting is niet
aan haar proefstuk
toe. De groep trad al
verschillende keren
op, maar niet altijd met
dezelfde bezetting. Een
constante in hun werk
is de zoektocht naar
nieuwe, originele en

inspirerende locaties.
In 2004 bezette FW:
painting in Geel een
schrijnwerkerij, een
slijperij en als kers op
de taart, een leegstaand
postgebouw uit de late
jaren ’60. In 2005 stelde
het kunstenaarscollectief
nog tentoon in Diksmuide
in ‘Montanus.5’, een oud
industrieel pand, ingericht
als tentoonstellingsruimte.
Hoewel verschillende
“painters” momenteel
tentoonstellen in
Berlijn, zetten ze ook
in Ekeren knap werk
neer. De deelnemers:
Kris Van Dessel, Janus
Boudewijns, Jen Gossé,
Jos van der Sommen, Luc
Hoekx en Mat van der
Heijden.
Aperitiefconcert
zo 15/1 om 11 uur
Zaal Elcks Thuys, Van De
Weyngaertplein 10
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Antverpia
tel. 03 354 29 21
Wijkforum Mariaburg
Op dinsdag 20 november
vond in Elcks Thuys
een druk bijgewoonde
wijkvergadering plaats
in aanwezigheid van
het districtsbestuur.
Verslag hiervan krijgt u
in De(n)Antwerpenaar
en in volgende editie van
de Gazet van het Nieuw
Kwartier.

