Bedankt ereleden 2007

Nog bussers gevraagd

De volgende personen betaalden reeds 25 euro om erelid te worden van de “Vrienden van het Nieuw Kwartier”. Fam. Paul Van Look-Van Turnhout; Fam. Marcel Peeters-Govers; Karel Van Aerschot; Rolf & Maria Adriaenssens-Kil; Suzanne Delahaye; Guillielmus Van Mechelen; Jan & An Jambon-Huybrechts; Fam. Johnson;
Bouwmaterialen Nuyens; Magda Van den Bergh; Jacques Schellen; Dirk Janssens;
Nelly Keulemans; Fam. Rob Van Aarle; Fam. Maes. Hartelijk dank, ook aan de
velen die een kleiner bedrag overschreven om lid te worden van de “Vrienden van
het Nieuw Kwartier”. Nieuwe leden en ereleden zijn nog steeds welkom

15 mensen zetten zich viermaal per jaar vrijwillig in om de Gazet van het Nieuw Kwartier in
alle bussen van Sint-Mariaburg (Ekeren, Brasschaat en De Sterre) te stoppen. Volgens een
vernuftig uitgetekend plan dragen ze een aantal (minimum 80, maximum 300) krantjes rond.
De meesten beschouwen het als een gezonde wandeling in de wijk. Vermits nogal wat senioren tot deze ploeg behoren, hebben we vooral in juni en september problemen: zij gaan dan
met vakantie buiten het hoogseizoen. De laatste keer hebben we drie vaste bussers moeten
vervangen. Daarom deze oproep: we zouden graag een werfreserve aanleggen van vrijwilligers, die bereid zijn een ronde over te nemen als de vaste man/vrouw niet beschikbaar is.

Wegennet niet aangepast aan deze tijd
De voorbije weken is er heel wat gepalaverd over de files door wegenwerken
aan de Kapelsesteenweg ter hoogte van Delhaize, over de plannen tot herprofilering van de Molenweg, over de toegankelijkheid van de ‘Moeder Sarov’-wijk
voor de wagens van bewoners en bezoekers. Maar ook over het RUP dat het
definitieve uitzicht van Sint-Mariaburg mee zal bepalen en over de nieuwe uurregelingen voor de treingebruikers is er nieuws. Mobiliteit blijft voor velen hét
gespreksonderwerp
Proficiat Van Wellen
Met grote borden werd aangekondigd dat tot 26 december
wegenwerken aan het kruispunt
Kapelsesteenweg-Maria Theresialei-Floris Verbraekenlei voor files
zouden zorgen. Zo geschiedde
inderdaad in de maanden oktober-november. Het geduld van

vele automobilisten werd op de
proef gesteld en sommigen die
via De Sterre sluipwegen zochten, reden hopeloos verloren.
Maar het energieke team van
wegenbouw Van Wellen zorgde
voor een huzarenstukje. Woensdagmiddag 28 november (bijna
één maand eerder dan voorzien)

EDITORIAAL

Laat de vlag wapperen
In vorig nummer riepen we de bevolking op om
naar aanleiding van de Mariaburgse Feesten de
blauw-witte vlag te laten wapperen aan alle huizen
van de wijk. Zondagmorgen zijn we even door de
straten gefietst maar méér dan een handvol vlaggen hebben we niet gezien. Spijtig, want een vlag
aan de gevel van een huis zorgt toch voor een extra
feestelijk gevoel. In de loop van die heuglijke feestdag zijn wel een drietal mensen komen vragen of
ze bij de WWM een vlag konden kopen. Momenteel
hebben we echter geen exemplaren meer in voorraad.
We hebben inmiddels contact opgenomen met een
firma die gespecialiseerd is in de productie van
vlaggen. Zij maken het ons mogelijk om vlaggen
van 100 x 150 cm in 100% polyester met de specifieke blauw-witte banden en het groen omrande
hoekje met gele M te koop aan te bieden tegen een
redelijke prijs. Voor 25 euro kan iedere Mariaburgse
familie, vereniging, school, handelszaak zich een
vlag aanschaffen. Zo zullen de feesten in 2008 en
volgende jaren nog meer luister krijgen in de wijk.
Zeker naar 2011 toe, het jaar dat het eeuwfeest van
de parochiekerk gevierd wordt, is het hoogtijd dat
élk Mariaburgs gezin zich een vlag van Sint-Mariaburg aanschaft.				
LVB

Wijkwerking Mariaburg vzw

lag de nieuwe weg met voorsorteerstroken, zebrapad, nieuwe
fiets- en voetpaden er schitterend
bij. Hopelijk betekent deze herprofilering voor àlle weggebruikers een verbetering. Nu wordt
ter hoogte van het Sint-Michielscollege een stuk heraangelegd.
Voorbereidende werkzaamheden voor wat na 2008 komen
gaat en waarvoor iedereen zijn
hart vasthoudt: de heraanleg van
de Kapelsesteenweg tussen Delhaize en Sint-Michielscollege.
BPA in ruimer RUP
Een dik half jaar geleden stelde
de Stad Antwerpen het nieuwe
‘BPA Kapelsesteenweg’ voor, het
Bijzonder Plan van Aanleg voor
het woonblok in Sint-Mariaburg
en Donk, westelijk grenzend aan
de Kapelsesteenweg. Omdat
er flink wat bezorgde reacties
bij de Mariaburgse Wijkwerking
(WWM) binnenkwamen, besliste
WWM een reeks opmerkingen
over te maken aan de dienst
Stedenbouw, met nadruk op
het behoud van de lage bevolkingsdichtheid, het behoud van
het groene karakter en om aandacht te vragen voor het cultuurhistorische belang van de
wijk Sint-Mariaburg. WWM kon
de opmerkingen persoonlijk aan
Schepen Ludo Van Campenhout
overhandigen en was bovendien
blij verrast door de open en gastvrije ontvangst.
Ondertussen heeft het College
van Burgemeester en Schepenen
alle ingediende bezwaarschriften
geanalyseerd en opnieuw moest
WWM verheugd vaststellen dat
met de gemaakte opmerkingen
van WWM en anderen ook terdege rekening werd gehouden.
Zo besliste het College het BPA
Kapelsesteenweg op te nemen
in een ruimer RUP (Ruimtelijk
Uitvoeringsplan)
‘Mariaburg’
waarin uitdrukkelijk de vraag
wordt gesteld naar aandacht
voor en extra onderzoek naar
het cultuurhistorisch waardevol
erfgoed en het groene karakter
van de wijk. Ondertussen nam
Stedenbouw ook contact op
met WWM of het niet mogelijk
is om in deze opdracht samen te
werken, omdat WWM in de loop
der jaren reeds een schat aan

Ter hoogte van Delhaize is de Kapelsesteenweg in recordtijd geherprofileerd.
informatie over Sint-Mariaburg ten na het uur met aankomst op kreeg vanwege inwoners van
heeft verzameld, onderzoek dat 54 minuten na het uur.
Sint-Mariaburg na WO II een
anders nodeloos zou worden De twee piekuurtreinen ’s avonds huldegraf op de begraafplaats
overgedaan door de Stad Ant- vanuit Berchem vervallen. In de aan de Alfredlei. Haar graf is een
werpen.
plaats komen twee P-treinen aanklacht tegenover het leed dat
Wordt zeker vervolgd.
met vertrek vanuit Antwerpen- haar en vele Joodse medemenCentraal om 16.17 en 17.17u die sen is aangedaan.
Piekuurtrein naar Brussel via de ondertunneling aankomen Molenweg wordt aangepakt
stopt in Sint-Mariaburg: ver- in Sint-Mariaburg om 16.29 en Tijdens het wijkoverleg van
trek 7.32u
17.29u.
15 oktober in de AnnadreefTenzij de NMBS op het laatste
school maakte het Brasschaats
moment alsnog van gedachten Moeder Sarovlei
gemeentebestuur bekend dat
verandert, stopt vanaf 10 decem- De aanleg van een nieuw stuk binnenkort openbare werken
ber 2007 bij het in voege treden straat in het inbreidingsgebied worden uitgevoerd om het Katervan de nieuwe dienstregeling tussen Bist en Willy Staeslei wil heidemolenplein een definitieve
de P-trein Essen-Schaarbeek in de Wijkwerking Mariaburg vzw vorm te geven en de Molenweg
Sint-Mariaburg. De trein (moge- aangrijpen om een historische verkeersveiliger te maken. Tegen
lijk een ‘dubbeldekker’) vertrekt figuur in de belangstelling te het huidige Dexiagebouw komen
in Sint-Mariaburg om 7.32u en plaatsen.
appartementen met onderaan
rijdt door de tunnel naar Antwer- Aan het districtsbestuur van winkels. Onder de molenromp,
pen-Centraal (aankomst 7.43u). Ekeren werd voorgesteld om die in lood zal verpakt worden
Hij zal dus niet stoppen in Ant- deze straat de naam te geven om verdere afbrokkeling tegen te
werpen-Dam en Antwerpen- van Moeder Sarovlei, verwijzend gaan, komen 24 ondergrondse
Oost. De vroegere P-trein naar naar Elvira Borst (1888-1943), garages voor de bewoners van
Berchem (vertrek 7.42u) vervalt. na haar huwelijk met Gabriël de nieuwe appartementen. De
Voor de reizigers die Berchem Sarphati als Ruth Sarphati inrit is voorzien aan de kant van
als eindbestemming hebben gekend, maar decennialang in de Molenweg. Hier zal de ververandert er niet zoveel. Hun heel Vlaanderen vermaard als keerssituatie grondig gewijzigd
trein vertrekt weliswaar 10 minu- moeder SAROV. Zij woonde aan worden om de schoolkinderen
ten vroeger, maar komt ook 10 de Bist in La Mascotte. Deze veiliger naar de Annadreef te
minuten vroeger (7.49u) aan in mooi gerestaureerde woning laten fietsen.
Berchem. Vanuit Sint-Mariaburg was aanvankelijk aangeduid om
is men in volle ochtendspits niet af te breken ten einde een toealleen op 11 minuten in Antwer- gangsweg tot deze verkaveling
pen-Centraal, maar zijn er rond te bekomen. Het is ook in deze
die periode ook aansluitingen woning dat de Waffen SS in
mogelijk naar Turnhout, Gent en september 1942 binnenviel op
Oostende.
zoek naar haar Joodse echtgeDe L-treinen stoppen nog in Ant- noot. Om haar te overhalen zijn
werpen-Dam en Antwerpen-Oost schuilplaats te verraden werd
met vertrek in Sint-Mariaburg op ze hard geslagen, gestoken met
8 minuten na het uur met aan- messen en werden haar haren
komst op 26 minuten na het uur in brand gezet. Haar echtgeen dit vanaf 8.08u. De eerste noot werd ondanks haar zwijgen
treinen vertrekken om 5.57 en gevonden en weggevoerd naar
6.57u. Vanuit Antwerpen-Cen- de Mechelse Dossinkazerne.
traal vertrekken de treinen rich- Hij werd nooit weergezien. Zij
ting Sint-Mariaburg op 36 minu- stierf enkele maanden later en

rekeningnr.: 979-0804545-32 Bezoek ons op www.mariaburg.be
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Mensen

BM’s verlieten ons
Nest Gijsemans, een opgewekte
bezieler met handen aan zijn lijf

(9/5/1934 – 25/9/2007)
Nest Gijsemans werd in Duffel
geboren op 9 mei 1934 als zoon
van de boswachter. Hij kwam
dus redelijk vroeg in aanraking
met vuurwapens en kende er
ook de gevaren van. Zijn vader
die zeer vaderlandslievend was,
diende tijdens de oorlog bij de
weerstand en stopte daar bij
de bevrijding onmiddellijk mee,
omdat wraak en rancune niet in
zijn aard lagen.
Het was dus bijna voorbestemd
dat Nest, die echt naar zijn vader
opkeek, na studies als scheepshersteller aan de Londenstraat,
zich na de oorlog op zestienjarige
leeftijd bij het leger aanmeldde.
Daar werd hij…. wapenmaker.
Na zijn opleiding in Zedelgem
huwde hij met Annemie Bartels.
Ze woonden een tijd in Merksem. Daar werden ze tweemaal
bezocht door de ooievaar die
er Monique en Magda aan hun
zorgen overliet. Nest heeft dan
een huis gekocht in de Willy
Staeslei 62 en heeft er zijn verdere leven gewoond.
De hoge waardering voor zijn
vader, de opvoeding en opvolging van beide dochters, streng
als het moest, gul als het kon
en zeker de liefde voor Annemie
waren de vier hoofdkaarten in het
kaartspel van Nests leven. Want
Nest was een zwanzer, maar een
opmerkzaam gesprekspartner
merkte voortdurend, doorheen
de kwinkslagen waarmee Nest
door het dagelijks leven ging,
dat die vier zijn hoogste bescherming genoten.
Nest was een opgewekte kerel
met handen aan zijn lijf.
Hij heeft dan ook eigenhandig
hun huis verbouwd en zijn kinderen leren werken en studeren
en hen aldus een degelijke toekomst bezorgd. Geluk heeft Nest
gekend, omdat hij zijn hele loopbaan in de kazerne van Polygoon
/ Maria-ter-Heide heeft gediend.
Meer waarschijnlijk is wel dat,
eenmaal men hem kende, niemand Nest nog wou missen.
Want ook daar was hij populair.
Joviaal als hij was, praatte hij
met officieren en soldaten op hetzelfde vlak. Dat hij sportonderofficier was droeg zeker bij aan zijn
populariteit. Door deze functie
deelde adjudant Nest ook in de
organisatie van alle sportevenementen in rond de gemeente
Brasschaat. Toen er vrouwelijke
militairen kwamen, hield Nest
het leger voor bekeken en ging
op pensioen. Lag het niet in zijn
aard om vrouwen te bevelen?
Op rust is Nest klusjesman
geworden van de Zusters in
Maria-ter-Heide en Bethanie en
zich ten dienste gaan stellen van
zijn medemens. Ontelbare buren
en leden van K.B.G.- Okra, waar

hij
medevoorzitter
was, heeft hij uit de
nood geholpen. Voor
een lekkende kraan of
scheurtje in de afloop
krijg je immers geen
vakman binnen de
deur. Zelfs zware en
gevaarlijke karweien,
zoals die dag dat Nest
bij watersnood in een
overstroomde kelder
tot zijn middel in het
water de stroom ging
afzetten. En als het
nodig was, wou Nest
niet eens een vergoeding ontvangen bij mensen waar het
echte nood was. Op de fietstochten - hij reed in 2005 nog
het moeilijkste deel van de Tour
de France - was Nest de animator, de mecanicien en bezieler
van de groep. Iedereen die hij
tegenkwam, begroette hij steeds
met een grappige opmerking
terwijl hij ten volle van de natuur
genoot.
Einde oktober 2005 vierde Annemie en Nest hun vijftigjarig huwelijksjubileum in Elcks Thuys. De
vele genodigden hebben hen
toen welgemeend “nog vele
jaren” toegewenst. Helaas. Bij
veel Mariaburgers en zijn vrienden laat Nest Gijsemans een
leegte achter. Nest was een
prachtman.
Willy De Jongh
(15/8/1932 – 3/7/2007)

De echtgenoot van mevrouw
Godelieve Maes overleed op 75jarige leeftijd in RVT Christine te
Ekeren-Donk. In de naoorlogse
periode was hij vele jaren zaakvoerder van Transport De Jongh
bvba aan de Bist. Zo droeg hij
in aanzienlijke mate bij tot het
bloeiend economisch leven in de
wijk.
Maurice Vander Avert
(18/10/1930 – 27/8/2007)

Met het heengaan van Maurice
Vander Avert is Sint-Mariaburg
weer een authentieke inwoner
armer. De familie Vander Avert
woonde destijds in de Frans
Standaertlei. Als jonge knaap
was Maurice misdienaar en in de
kerk ook ‘orgelblazer’. Als lid van
de KAJ en toneelkring Dienet Vro
speelde Maurice een actieve rol
in het dorpsleven. Hij volgde
een lerarenopleiding en vanaf
1948 gaf hij les in de Hertsdeinstraat, de Everaertstraat en op
de Luchtbal. Maurice bleef altijd
sterk geëngageerd in het soci-

aal en cultureel leven. Hij zette
zich in voor de “Zonnepinkers”,
de Ekerse scoutsgroep voor
gehandicapten, en voor het
Kunstcentrum Hof de Bist. Van
1984 tot 1992 was hij in Ekeren
ook districtsraadslid voor de
V.U. Maurice Vander Avert en
zijn echtgenote Hélène Beunen
hadden drie kinderen en negen
kleinkinderen.
Martha Van Dyck
(23/11/1936 – 10/9/2007)
Kunstkring
Caerde
moest
afscheid nemen van één van
haar trouwste leden, Martha
Van Dyck. Na een langdurig en
moedig gedragen ziekte is zij
zachtjes ingeslapen in A.Z. Klina
te Brasschaat. De echtgenote
van Roger Janssen woonde aan
de Heirust in Zilverenhoek. Zij
was laureate van de Antwerpse
Academie voor Schone Kunsten en actief lid van Caerde en
Kappa. Met haar etsen heeft ze
op vele tentoonstellingen waardering gekregen van de bezoekers. Martha stelde meermaals
individueel tentoon, o.m. in Hof
de Bist en de Katerheidemolen.
Ze was ook steeds present op
de groepstentoonstellingen van
Caerde.
Louis Goedstouwers
(21/5/1913 – 4/10/2007)

Op zijn veertiende leerde Louis
de stiel van diamantslijper bij
De Smet te Brasschaat-Kaart.
Hij.trouwde in 1936 te Stabroek
met Carolina “Wiske” Nagels
en ging te St-Mariaburg wonen
op het Van de Wijngaertplein.
Daarna verhuisde hij naar de
Willy-Staeslei 75. Na de oorlog
startte hij als aannemer voor het
slijpen van diamanten met een
gast, stilaan groeide het uit tot
een klein bedrijf met veertig man
personeel. De Diamantslijperij
was gevestigd in de Alfons De
Schutterstraat . Op 23 april 1999
stierf zijn vrouw waarmee hij 61
jaar gehuwd was en die hij heeft
verzorgd tot haar laatste dag.
Op 25 september brak Louis
zijn rechter heup en belandde
in Klina. Daar is hij op 4 oktober
overleden. Louis was een graag
geziene figuur, een vriend van
velen.
Carlos Sneppe
(17/1/1938 – 24/10/2007)

Geboren in Brugge, bracht Carlos
zijn jeugd door in de beenhouwerij aan de Willy Staeslei 46. Na
zijn legerdienst (1958) maakte

hij kennis met Marie-José D’Hert
uit de Willy Staeslei 65 en huwde
op 6 augustus 1962 met haar. Ze
verzorgden met Maraburg Cars
reizen en schoolritten. In 1999
verhuisden ze naar Vresse. Op
24 oktober overleed hij onverwacht aan een hartstilstand in
de Ardennen. Vroegere geburen,
vrienden of kennissen die een
kaartje willen sturen, kunnen dit
richten aan Mevr. Wed. SneppeD’Hert, Rue Pont d’Claies 12,
5550 Laforêt.
Elisa Van den Bergh
(22/5/1906 – 30/10/2007)

Wijkagent Carlo gaat
en Koen David komt

Koen David aan het
werk

Op één maand tijd verloor Willy
Goedstouwers zijn vader en zijn
schoonmoeder. In 2006 werd
aan de Boskapellei 43 nog de
honderdste verjaardag gevierd
van mevrouw Elisa Van den
Bergh in aanwezigheid van het
gemeentebestuur. De weduwe
van Jules Segers woonde daar
bij haar dochter Denise in. De
elfde eeuwelinge van Sint-Mariaburg is er rustig ingeslapen in de
gezegende leeftijd van 101 jaar.
François Van Eeckelen
(13/8/1920 – 8/11/2007)
In RVT Salvé overleed Francois,
de zoon van onze achtste honderdjarige, Maria Denecker. Zij
woonden geruime tijd aan het
Velodroompleintje (begin Jacobuslei). Hij was een bekende
figuur in de wijk: hij blijft in onze
herinnering voortleven als de
vlaggendrager van de oudstrijdersbond.
Corneel “Jos” Goedschalk
(25/2/1921 – 9/11/2007)
De weduwnaar van mevrouw
Maria Claes blijft in de wijk voortleven als de gast van loodgieter
Verbeeck. Geboren in Bergenop-Zoom kwam Jos, als zovele
Nederlanders, naar Sint-Mariaburg om er zijn boterham te verdienen. Hij was een bekwaam
vakman en een vertrouwde
figuur in het sociaal leven. Hij
woonde in de Sint-Antoniuslei en
overleed in A.Z. Klina.
Gaston Lanckriet
(8/6/1926 – 19/11/2007)
De echtgenoot van Louisa Ceulemans was een graag geziene
figuur in de wijk. Tijdens zijn
uitvaartdienst in de parochiekerk werd een zeer aangrijpend
afscheidswoord
uitgesproken
door zijn schoonbroer, die vanuit
de Pyreneeën was overgekomen
om zijn genegenheid voor de
overledene uit te drukken.
In D.C. Antverpia missen zijn
vrienden kaarters hem.
Simonne Ceulemans
(22/7/1923 – 21/11/2007)
Heel haar leven bracht Simonne
Ceulemans door in Sint-Mariaburg. Ze was een vertrouwde
figuur in de wijk. Haar levensavond bracht ze door in de Jacobuslei, waar Paul Huybrechts, de
zoon van haar overleden zuster,
haar met veel toewijding gezelschap hield.

Op 1 december ging wijkagent
Carlo Van der Zanden met
pensioen. Deze vertrouwensman heeft Sint-Mariaburg/
Ekeren 27 jaar “gediend”. In
die periode heeft Carlo veel
zien veranderen in de wijk.
Hij is wijkagent sinds 1 januari 1981. Toen was zijn werkterrein nog erg groot. Het
strekte zich uit van het station
van Ekeren tot Hoogboom.
Na de fusie van Ekeren met
Antwerpen was hij enkel nog
actief in Sint-Mariaburg. “Op
al die jaren leer je natuurlijk
veel mensen kennen, soms
drie generaties na elkaar. Ik
mag zeggen dat Sint-Mariaburg een rustige wijk is en dat
er veel brave mensen wonen.
Ik heb veel zien veranderen.
Veel cafés gingen dicht en de
wijk raakte goed volgebouwd.
Ik heb ook afscheid genomen
van echte dorpsfiguren als
‘Lowieke van de brouwer’ en
den ‘Tarzan’. Vroeger had je
als wijkagent ook wel meer
inspraak. Het melden van
een defecte straatlamp of een
gat in de weg werd directer
opgevolgd. Nu is de weg wat
langer. Maar ik heb steeds
met een positieve ingesteldheid de mensen geholpen.”
Het
meest
memorabele
moment van zijn carrière
was natuurlijk de treinramp
in 1990. “Toen ben ik twee
dagen aan het werk geweest
zonder naar huis te gaan.
Terwijl de veiligheidsdiensten in het coördinatiecen-

Carlo Van der Zanden,
wijkagent op rust

trum actief waren, ging ik bij
de mensen thuis de honden
en katten eten geven, of een
nog achtergebleven huisraad
halen.”
Je stopt op 1 december, wat
ga je nu doen?
“ Ik ga mijn kleinkinderen
naar school brengen. En de
mensen van Sint-Mariaburg
zijn nog niet van me af. Ik
woon in de Zilverenhoek, dus
men zal me nog zeker tegenkomen op de voetbal of de
Mariaburgse feesten.”
Onze wijk blijft niet zonder
controle nu Carlo gepensioneerd is. Hij wordt opgevolgd
door Koen David. Deze gemotiveerde veertiger is agent
sinds 1997. Zijn strepen heeft
hij al verdiend bij de diensten
interventie, straatbeeld en
wijkwerking. Koen wil actief
werken rond straatbeeld en
als WWM zullen we regelmatig met hem samenkomen
om de nodige afspraken te
maken. Koen wordt op zijn
beurt gesteund door hoofdcommissaris Pol Van den
Bossche. Die volgde Achiel
Bevers in mei 2007 op. Pol
is sinds 1980 werkzaam bij
de politie en is via Borgerhout over City en Interventie
te Ekeren aanbeland. Ook hij
bevestigt dat Sint-Mariaburg
een brave wijk is. Wij zullen
er mee op toe zien dat het zo
blijft.		
ME

MARIABURGS VIERGESLACHT
Op bijgaande foto poseren de fiere overgrootmoeder
Louise Cassauwers-Van Huynegem (82) samen met
grootmoeder Gerd Cassauwers (55), mama Karolien
Van den Lemmer (30) en dochter Charlotte Gouffeau
(geboren 2 juli 2007). De families Cassauwers, Van den
Lemmer en Gouffeau hebben een grote rol gespeeld in
de Mariaburgse geschiedenis. Fijn dat ze in de wijk blijven wonen. Van harte gefeliciteerd!
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Cultuur

Het Antwerps Montmartre

Meer dan ooit doet Sint-Mariaburg zijn naam van ‘kunstenaarsdorp’ eer aan. Talrijk waren het voorbije kwartaal de
tentoonstellingen van lokale artiesten. De aanwezigheid
van Antverpia als cultuurcentrum speelt hierbij een niet te
onderschatten rol. Hieronder een overzicht van de diverse
exposities en evenementen.
Het Nieuw Kwartier vraagt inmiddels DRINGEND uw medewerking voor twee rubrieken.
1 – Wie kent schilderijen van Floris Verbraeken (1868-1940),
de eerste architect van vele gebouwen in onze wijk, en kan
ons melden waar we ze kunnen bekijken en fotograferen?
2 – Wie weet meer details over het verblijf van de beroemde
kunstschilder Vital Keuller en zijn gezin tussen 1920-1936
in Villa Berkenhof aan de Bist 72: foto’s, films, brieven, tentoonstellingsfolders, verhalen, enz.
Graag uw reacties aan het Heemkundig Documentatiecentrum, Schriek 360, 2180 Ekeren, Ludo Van Bouwel
03/6057361 of 0476/592278

KORT

Zondag 18 november nodigde Werner
Paenen uit de Karel De Wintstraat in
het kader van Open Atelier het publiek
uit in zijn ruim atelier, Hertstraat 5, aan
de Turnhoutsebaan te Deurne (achter
het EWT-theater).
Seenu Singh uit de Schapendreef geeft
op zondag 16 december om 15.30 uur
een Chopin Recital in ’t Kerkske, CC
Kapellen, Kapelsestraat 182.
In de Antoon Van den Weyngaertzaal
(Cultuurcentrum Antverpia) exposeerden eind september Caerdeleden
Fons Bijvoets en Myriam Dings, eind
november presenteerden Monique
Dierickx, Liliane Denayer en Guy Van
der Avert er sterk werk
Nog tot 16 december kan men in Hof
de Bist aan de Veltwijklaan een knappe
tentoonstelling bezoeken van Dirk
Janssens uit de Jagersdreef.. Woensdag en vrijdag van 14 tot 16 uur, zaterdag van 14 tot 17 en zondag van 10 tot
12 en 14 tot 17 uur. Een massa geïnteresseerden woonden op 23 november
de vernissage bij.
In ‘Thuis’ verscheen een interview van
Roland Arnould met auteur Marita De
Sterck van de Kapelsesteenweg. Zij
verklaarde: “Met Mariaburg doe ik nog
wel eens iets. Mariaburg heeft een zeer
oude en boeiende geschiedenis”.
Tijdens het weekend van 18, 19 en 20
januari 2008 wordt in de Ekerse theaterzaal aan de Oorderseweg door de leerlingen van de VBSM de musical “De
wonderspiegel”opgevoerd. De zesde
editie al sinds de eerste opvoeringen
in 1983. De algemene regie berust bij
directrice Martine Ceulemans . Meer dan
6 maanden reeds vult ze haar vrije tijd
met het schrijven van teksten, zoeken
naar gepaste muziek, enz… De laatste
schooldag voor de herfstvakantie vond
door het volledige leerkrachtenteam
een introductie plaats voor alle kinderen
van de school. Ook werden de hoofdrollen, gespeeld door de leerlingen van het
zesde leerjaar, bekend gemaakt.
“ Een spiegel kan heel wat in beweging brengen, maar kan ook veel in ’t
honderd laten lopen… vooral als hij in
scherven uiteen valt. Volhouden, doorgaan en blijven geloven dat het goede
overwint. Terug het mooie kunnen
zien…” Dat vertelt ons het verhaal van
de wonderspiegel.
Voorstellingen: vrijdag 18 januariom
20u., zaterdag om 14 en 20u, zondag
om 14u. Toegangskaarten met genummerde plaatsen kosten 10 euro op het
secretariaat van de school. VBSM, Fr.
Standaertlei 54, tel. 03/605 71 52
HM

Kunstcollectief ‘Beeldspraak’ Onderweg

Het eerste weekend van oktober brachten
vier kunstenaars met elk een sterke creatieve visie en een jarenlange ervaring voor
het eerst een gezamenlijke tentoonstelling
met als thema “Onderweg”. Via woord en
beeld evoceerden ze sterk dit thema: Hugo
De Bie en Ward De Geest forografisch, Peter
Kempenaers via sculpturen en Hugo Visser
met gedichten. Een grote massa kwam naar
de vernissage in zaal Antoon Van den Weyn-

gaert en luisterde geboeid naar de inleiding
van de heer De Moor en de muzikale opluistering door Jef Van Boven en Pauline Bergsma.
Persoonlijk vonden we de foto’s van Hugo De
Bie uit de Molenweg het sterkste onderdeel
van de tentoonstelling. Maar dit collectief
naar buiten treden vraagt beslist om een vervolg. Een tentoonstelling om trots op te zijn in
het unieke kader van Antverpia.
LVB

Klein & groot: jong talent en gevestigde waarden

Op 27 en 28 oktober vond in Cultuurcentrum
Antverpia de tentoonstelling “Klein & groot”
van Kunstkring Caerde plaats. De leden
van de plaatselijke kunstkring toonden in de
prachtige expositieruimte enkele van hun
creaties. Tevens werden 15 geselecteerde
werken van jongeren in zaal Floris Verbraeken getoond; Hun ‘Droomfantasieën’ getuigden van overgave, kleurrijkdom en expressiviteit. Joëlle Kohlberger kreeg de Prijs van
de originaliteit, Orilie Meyten de Aanmoedigingsprijs en Daphné Lesuisse de Prijs
Martha Van Dijck. Ook het werk van Stefaan
De Kesel, Jelissa De Vree, Saar Gys, Silke
Hermans, Tom Hulme, Evelien Mous, Charlotte Pijnenborg, Sara Raymakers, Elisa
Seldeslachts, Muriël Szabo, Lisa Van der
Heyden en Jana Van Dievoet genoot ieders
bewondering.
Van de vaste kern exposeerden Alfons Bijvoets, Arlette Bories, Pieter Delleoné, Chantal Fagard, Ida Gysbrechts, Margot Jansen,

Ivan Janssens, Peter Kempenaers, Simone
Mertens, Els Moonen, Maria Peeters, Henriette Severins, Rosa Soeters en Leo Van
Hullebusch recent werk.
Een ereplaats kreeg op deze tentoonstelling
het werk van Martha Van Dyck. Voorzitter Els
Moonen: “Jarenlang was Martha de enthousiaste voorzitster van onze jury voor de
jeugdwedstrijd, een taak die ze steeds met
grote ernst ter harte nam. Ook was ze als
medestichtend lid van Caerde zeer gewaardeerd in onze vereniging en ver daarbuiten.
Niet alleen omwille van haar grote vakkennis, maar ook om haar welgemeend engagement en evenwichtig waardeoordeel. Naar
aanleiding van haar overlijden, uit respect
voor haar persoon, als eresaluut aan haar
werk en omdat zij de wedstrijd voor de jeugd
zeer sterk genegen was, dragen we deze
tentoonstelling aan haar op”.
Een 500 bezoekers kwamen dat weekend
genieten van al die mooie creaties.
LVB

Nog tot 22 december kan men in de galerie Tsjeljoeskin op de 2de verdieping in het
Antverpiagebouw de tentoonstelling bekijken
“Niets is me te klein”, werk van de Mariaburgse, reeds 17 jaar in de Nijverheidslei
wonende, kunstenaar Guido Mariman.
Naast etsen en gravures laat Mariman een
klein stukje zien van zijn werk als illustrator
van de gulden boeken van de provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen en van de O.-L.Vrouwekathedraal. Een echte openbaring.
Guido Mariman is op 7 september 1948 geboren in Wilrijk en studeerde in Antwerpen aan
de Koninklijke Academie voor Schone kun-

sten en nadien aan het Nationaal Hoger Instituut, wat al een bijzondere appreciatie inhield
voor zijn werk.
De docent van de Academie Noord maakt
poëtisch werk dat technisch perfect is en altijd
boeiend blijft dank zij een foutloze compositie
en evenwichtig kleurgebruik.
Zijn tekeningen, etsen, houtsneden maar ook
zijn ‘gemengde technieken’ getuigen van een
groot talent. Best zelf ter plaatse komen bekijken!
Maandag, dinsdag en woensdag van 9 u tot
21 u. Zaterdag van 9 tot 16.30 u. (www.academie-noord.be)			
JVB

Al tien jaar zorgt Cultuurstation Tracé voor
een dynamisch kunstgebeuren in en rond
het prachtige stationsgebouw van ‘Eeckeren’. Stef Van Eyck, pionier van dit avontuur,
wou naar aanleiding van dit feestjaar ook
wel eens individueel tentoon stellen. Zelf
geboren in Lodja-Congo koos hij voor het
thema “Noord-Zuid”. Als recyclagekunstenaar interpreteerde Stef Afrikaanse plastie-

ken met Europese assemblagetechnieken.
Met vindmateriaal maakte hij een dertigtal
werken die de pure eenvoud en diepe symboliek van de Afrikaanse kunstenaarsziel
oproepen.
“Toen Congo onafhankelijk werd en we terug
naar België kwamen, was ik nog erg jong.
Ondanks die jonge leeftijd draag ik dat onbewust toch ergens mee. Afrikanen zoeken in
het bos naar een stuk hout
en daar halen ze dan prachtige vormen uit. Ik ga eigenlijk op dezelfde manier te
werk. Een riooldekseltje kan
voor mij het glasraam van
een kathedraal worden.”
Stef Van Eyck had vroeger
zijn atelier aan de Boskapellei (gebouw Houtzagerij Heyman) voor hij naar
de Nootschelp uitweek en
thans in de Lindelei zijn stek
gevonden heeft.
LVB

UITNODIGING WIJNDEGUSTATIE
Miriam en Ronny van Summerwine hebben het genoegen u uit te

nodigen

op hun herfst- en eindejaars degustatie.

De opendeurdagen gaan door op :
- Zaterdag 15 december 2007
- Zondag 16 december 2007
Telkens van 14 tot 19 uur

Locatie : EDWARD CAERTSSTRAAT NR 12 TE 2180 EKEREN
(St. MARIABURG). Er is parking naast de brug !!

U kan komen kennismaken met o.a.
x
x

x
x
x
x
x
x

de super geconcentreerde wijnen van Domaine La Chaume (op basis van de merlot druif)
Deze wijnboer is gekozen tot jonge wijnboer 2005 van de Loire door Revue de Vin de France
Vouvray van Clos D’Epinay

Italië staat deze degustaties extra in de belangstelling
Champagne C. Moutard
Super promoties
Lekkere en goedkope wijntjes
Chateau Pigoudet : Top uit de Provence
De top wijnen van Mathis Bastian

Tevens kan u kennismaken met nieuwe producten zoals kazen, charcuterie en typische
Provençaalse producten. Beslist de moeite om deze data vrij te houden in uw agenda.
Iedereen is van harte welkom !!!!!!!!
U kan ook gebruik maken van de speciale kortingen die we voor onze opendeurdagen voorzien.
Wij organiseren ook voor u; in ons of uw lokaal, wijndegustaties (voor uw personeel, klanten,
vrienden of familie). Voor verdere informatie, aarzel niet ons te contacteren.

BVBA ONYX - SUMMERWINE

Miriam en Ronny De Jonck- Savels
Edward Caertsstraat 12
2180 Ekeren (St. Mariaburg)
GSM MIRIAM : 0478/430.506
GSM RONNY : 0476/603.613
Tel : 03/235.20.24
Fax : 03/272.44.64
E-mail : summerwine@skynet.be
Website : www.summerwine.be

U KOMT TOCH OOK ?

Guido Mariman: ‘Niets is me te klein’

Stef Van Eyck: “Voor 10 jaar
Tracé creëerde ik Noord-Zuid”

Culstuurstation Tracé met
“Poëzie op het perron”
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Tracé werd een
poëziewedstrijd uitgeschreven. Uit 150 ingezonden gedichten koos de jury, bestaande uit organisator Ignace Bosch
(vroeger uitgever Gazet vh Nieuw Kwartier), Jan Didelez
(hoofdbibliothecaris Ekeren), Sjat Fransen (bibliotheek Brasschaat) en Ida Geutens (dichteres, kalligrafe), twaalf werken
uit. Zaterdagmiddag 29 september mochten de laureaten
hun gedicht voordragen in het gezellige kader van Cultuurstation Tracé. In januari zullen de beste werken ter gelegenheid van wereldgedichtendag in de bib van Ekeren tentoongesteld worden. Bij de gelauwerde werken: ‘Het portret van
Jan Olieslagers’ van Ludo Van Bouwel en ‘Woordspel’ van
Alex Ceulemans.

4

Dorpsleven

Straatfeesten als aanloop naar de MF 2007
KERSTMARKT





Op 23 december organiseert de Wijkwerking
samen met café ‘t Ref-punt een gezellige Kerstmarkt vooraan in de Willy Staeslei voor ex-Laboureur. Er zullen kraampjes staan waarin bewoners
van de wijk hun eigen handwerk komen verkopen. Welkom voor een aangename babbel met
een hapje en een drankje! Misschien komt de
Kerstman ook even langs om mee te genieten.
Meer inlichtingen bij Marc Elseviers op
0477/944 083.



















TIENDE STRAATFEESTEN STATIONSBUURT

Op 1 september werden voor de
10de maal in de Frans Standaertlei straatfeesten gehouden voor
de bewoners van de stationsbuurt
(Frans Standaertlei, Schepersveldlei
en Lodewijk Andersonstraat).
In 1998 werden geheel in eigen
beheer de eerst straatfeesten in de
stationsbuurt boven de doopvont
gehouden. Het Antwerps stadsinitiatief om zulke organisaties door
middel van Opsinjoren te promoten was iets te laat om aan deze
eerste Mariaburgse straatfeesten
ondersteuning te kunnen geven. De
bewonersgroep mag zich fier op de
borst slaan: zij waren in elk geval de
eersten die in de wijk straatfeesten








Dolf begon tien jaar geleden
met een straatfeest
hielden. Vanaf het tweede straatfeest kwam die ondersteuning van
Opsinjoren er wel en konden de initiatiefnemers van het eerste uur iets
uitbreiden.
Hoe en waarom werd gestart met
deze straatfeesten?
Dolf: Ik ben reeds woonachtig in de
stationsbuurt sinds 1955. Nadat ik
als jong ventje van 14 jaar uit Antwerpen-Zurenborg naar de Lodewijk Andersonstraat 28 verhuisde
(omwille van gezondheidsreden voor
mijn vader) kende ik uiteraard snel
de meeste bewoners van destijds.
Er stonden veel minder woningen in
die landelijke buurt. Buiten enkele
huizen in de LodewijkAndersonstraat mag je zeggen dat de volledige stationsbuurt slechts bestond
uit een kerkhof en weiden waarin
paarden en koeien graasden. Dit is
nu wel even veranderd. Vanaf 1965
starten echter de woningbouw op
deze gronden. Intussen gehuwd met
mijn buurmeisje, profiteerde ik ervan
om een huisje te bouwen in de Frans
Standaertlei. Lange tijd bleven nog
enkele gronden onbebouwd. Toen

rond 1998 een tweede bouwwoede
heerste in de Frans Standaertlei,
stelde ik vast dat ik mijn buren, die
verder dan één huis van mij af woonden, niet meer kende. Ik vond dit
raar en spijtig. En zo ontsproot het
idee om daar iets aan te doen: de
samenhorigheid en de verstandhouding tussen de bewoners van deze
buurt bevorderen door middel van
een straatfeest. Op een klein briefje
met de vraag of er bewoners waren
om het initiatief te steunen kreeg ik
onmiddellijk bijval van een drietal
families. De straatfeesten van de
stationsbuurt Sint-Mariaburg waren
geboren.
Hoe evolueerde het verder?
In de loop der jaren bleef het niet
bij een straatfeest alleen. Er kwam
het initiatief bij van de speelstraat
in de Schepersveldlei, dat wegens
gebrek aan tijd van de benodigde
vrijwillige straatopzichters na enkele
jaren diende te stoppen. Verder de
jaarlijkse kersthappening waarbij
de ganse buurt gratis een hapje,
een drankje en bij beschikbaarheid
een geschenkje aangeboden krijgt.
Onlangs heeft de buurt ook deelgenomen aan de lentepoets, jaarlijks
initiatief van Opsinjoren.
Het stationsbuurtstraatfeest is
meer dan een feest?
Het straatfeest is steeds ‘actief’
geweest, zowel voor jongeren als
volwassen, met een variatie van
activiteiten, al of niet met de nodige
prijzen (een bon voor een etentje
voor twee personen in een Mariaburgs restaurant, Metropolis-tickets

kinderatelier, bloemschikken en nog
zoveel meer.
Een rode draad door het geheel was
en is het etentje waarmee we de
avond gezellig samen doorbrengen.
In de loop der jaren werd er getracht
om een wereldreis te maken via de
keuken, zo hadden we een Amerikaanse BBQ, een Chinese wok,
een Vlaamse Breugheltafel, Marokkaanse couscous (bereid voor de
hele buurt door een heel sympathiek Marokkaanse gezin uit onze
Stationsbuurt). We hadden Gentse
waterzooi, mosselen en nu op het
tiende straatfeest een bijzondere
Mongoolse BBQ. Ook hadden we het
geluk enkele malen een muziekgroep
ons straatfeest te laten opluisteren,
tweemal door een groep met enkele
Mariaburgse muzikanten FINDING
NOEMI en nu op het tiende feest de
reeds gekende coverband MUSIC
FOR PLEASURE. Deze laatste is
erin geslaagd om de bewoners van
de buurt te bewegen tot straatdansen, jive, rock en pop.
Hoog bezoek op de tiende editie?
Dit tiende straatfeest kon zich verheugen over de aanwezigheid van
enkele belangrijke mensen. De algemene coördinator van Opsinjoren,
Hugo Maenhout en zijn assistente
Annemie Hendrickx, de voorzitter
van de wijkwerking St Mariaburg,
Marc Elseviers en tenslotte de
districtsvoorzitter - zeg maar “burgemeester” van Ekeren - Ronny
Kruyniers waren present. Alle drie
beklommen ze even het podium om
het woord tot de stationsbuurt te rich-

Er is telkens veel activiteit
voor de jongeren onder de 16 jaar).
Op ons lustrum konden we zowaar
zelfs een lang weekend aanbieden
voor 2 personen in Oostduinkerke.
Als activiteiten hadden we: het jaarlijks terugkerende springkasteel, de
sjoelbakken, een ballenkraam, een
viskraam, de vogelpik, het volleybaltornooi, de volksspelwedstrijden, het

Alfons De Schutterstraat
Op 26 augustus was het feest in de Alfons de Schutterstraat. De
laatste jaren zijn er veel nieuwe mensen komen wonen. De Marcen
(Steenssens en Elseviers) en hun gezinnen vonden het tijd om iedereen in de straat eens bij elkaar te brengen om nader kennis te maken.
Met een drankje en een echte straatbarbecue lokten zij de mensen.
Er was onmiddellijk een goede sfeer en alle “nieuwe buren” waren
paraat. De dag was erg gezellig en geslaagd. De bedoeling is niet
om van ver ”hoi” ter roepen, maar iedereen bij naam te noemen wat
bijdraagt tot een gezellige buurt. Er werd reeds een nieuwjaarsdrink
gepland om de contacten te onderhouden.		
ME

ten en proficiat te wensen voor de
aangehouden inspanningen van het
organisatieteam en de aanwezigen
te bedanken voor het deelnemen
aan deze antiverzurende buurtactiviteit. Hun toespraakjes werden
dan beloond met een koffietas als
herinnering en een bloempje voor
Annemarie. Op het straatfeest werd
eveneens een doorlopende video,
van een 35-tal minuten, getoond die
sfeervolle impressies van de voorbije 9 straatfeesten op het kleine
beeldscherm toonde.
Bij een tiende verjaardag past het om
het organisatieteam in de bloemetjes
te zetten. Dit gebeurde letterlijk bij de
dames. De heren kregen een koffiemok om ’s morgens vlug wakker
te kunnen worden na het feesten.
Momenteel bestaat het organisatieteam vooral uit dames en een paar
heren. Het sterkt de motivatie van dit
team als hun namen toch even vermeld worden: Rita en Dany (Frans
Standaertlei 108) medeorganisators
van het eerste uur; Anita en Patrick
(Frans Standaerertlei 86), Mieke
en Jef (Frans Standaertlei 101),
Concha en Guy (Schepersveldlei
11), Lieve en Guy (Schrieck 254),
Marijke en Rey (Frans Standaertlei
105), Monique en Dolf (Frans Standaertlei 106), medeorganisator van
het eerste uur. Ook vermeldenswaard is Joris (Schepersveldlei 68)
die al enkele jaren scheidsrechter is
van de balspeltoernooien en Michel
(Lodewijk Andersonstraat 16) die
vele jaren de sjoelbakwedstrijden
verzorgde.

Notabelen vereerden de tiende editie
met hun aanwezigheid

Vredelei-Floris Verbraekenlei

Op zaterdag 1 september hielden de inwoners van Floris Verbraekenlei en Vredelei het jaarlijks straatfeest. In totaal hadden 55 personen ingeschreven. ‘s Morgens om 9u werd even een spoedvergadering gehouden omdat de weerkaarten er niet echt goed bij lagen. In
gemeenschappelijk overleg werd besloten alles te laten doorgaan.
Rond 15u begon iedereen toe te komen. De door de bewoners zelf gebakken taarten werden aardig gesmaakt in combinatie met warme en koude drankjes. Het culturele aspect
bestond dit jaar uit een Free Podium. Anke zong een prachtig
lied, Bruno droeg een ontroerend gedicht voor, Koen en Jan
gaven een diabolo-show. Simon, Mattias, Jens en Jonas van
de rockband “A murder for glory” deden de straat daveren
met covers van hedendaagse rock.
Het malse vlees van de BBQ werd ondertussen verorberd,
met een goed glas wijn en de verhalen van vroeger werden
weer bovengehaald. Het bleef voor de zesde keer op rij droog
(weer).						
MVL

Jacobuslei

Tijdens de laatste twee weken van de vakantie was de Jacubuslei
weer omgetoverd tot speelstraat. Voor de vijfde keer al werd het
gedeelte tussen Zwemdoklei en Simonslei verkeersvrij gemaakt.
Kinderen van verschillende leeftijden konden zich uitleven met
gocart, skates, rollerblades, fietsen en tafeltennis. Ondertussen zat
de oudere generatie aan tafeltjes te keuvelen of te aperitieven. Er
hing een gezellige, ontspannen sfeer. Het speelstraatconcept is na
vijf jaren dan ook al goed ingeburgerd.
Hoogtepunt was het live optreden van de Brasschaatse coverband
6-Pack, met in het voorprogramma jong muzikaal talent uit de straat.
De moeite waard was ook de “huiskamerverteller” Luc Geysen die
met een aantal poppen groot en klein wist te boeien. Verder was er
ook de traditionele barbecue en de pannenkoekendag als afsluiter.

Er werd boergondisch genoten
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Inspanningen worden beloond
Door de samenwerking van
Natuurpunt en het Vogelopvangcentrum Brasschaat
is er verleden jaar een kerkuilnestkast geplaatst in de
toren van de parochiekerk.
Het opvangcentrum heeft dit
jaar 6 kerkuilen terug in de
natuur kunnen plaatsen.
Op vrijdag 31 augustus is
een kerkuil waargenomen in
het torengebouw van SintMariaburg. Hij zit in de nestkast. Laten we hopen dat er
vlug een partner hem komt
vervoegen.

Marcel en Simonne in de
mooie stand van VOC op
de Mariaburgse Feesten.

Op vrijdag 5 okt. heeft het
VOC van Brasschaat-Mariaburg, 5 bosuilen terug de
vrijheid in de natuur geschonken.
De bosuilen hadden een
revalidatie van 2 à 3 maanden in het VOC aan de Floris
Verbraekenlei 32 achter de
rug, nadat ze binnengebracht werden met gebroken poot, gekwetste vleugel,
uitgeput... Eentje had zelfs
geruime tijd vastgezeten in
een zeer vervuilde schouwpijp en heel wat kneuzingen
opgelopen bij pogingen om
er uit te geraken... Meester
Dirk Philipsen van het GIBO
Annadreef Mariaburg, was
met zijn leerlingen van het
tweede leerjaar naar de Kattekensberg gekomen, als
praktische aanvulling op een
biologieles over inheemse
vogels. Een dertigtal kinderen en verscheidene ouders
genoten zichtbaar van het
gebeuren.
Wie het Opvangcentrum voor
vogels en wilde dieren Brasschaat vzw wil steunen, kan
altijd een gift overschrijven
op rek. nr. 001-4771232-72
van VOC-Brasschaat. MP

De mooiste voortuin

Ieder jaar deelt
Ekeren prijzen
uit voor de
mooie
voortuinen van het
district. In 2007
vond de jury de
mooiste tuin in
St.-Mariaburg,
meer bepaald
bij de familie
Welleman in
de Nijverheidslei 43. Vader
Het gezin Welleman voor hun
Yves zit niet
winnende tuin
elke dag in de
op het districtshuis hoorden
tuin, maar hij
maakt wel graag tijd vrij om dat zij de eerste prijs hadden
zijn voortuin netjes te houden. gewonnen. De eerste zijn van
Hij heeft een voortuin gecre- 25 laureaten is natuurlijk erg
ëerd die als het ware ‘leeft’: knap. De gewonnen buxus
elk seizoen oogt hij anders. en de bijhorende prijzenpot
Soms staat hij vol bloemen van 75 euro zal zeker nuttig
en op een ander moment besteed worden. ME
hebben de groene planten de
overhand. Bij dit alles krijgt
Yves regelmatig hulp van zijn
jongste dochter Frederique.
Uiteraard waren zij erg blij
dat hun gezin genomineerd
was en de verrassing was
helemaal compleet toen ze

Luminosa op
Mont Ventoux

Op www.luminosa.be kan men
het prachtig verhaal lezen van
15 vrouwen die met borstkanker af te rekenen kregen en na
8 maanden intensieve training
met Nordic Walking in september de Mont Ventoux beklommen. Spijts een gebroken kleine
teen slaagde ook Agnes Raes
erin de top te bereiken. Haar
ouders uit de Schapendreef
begroetten haar heel gelukkig
op de top van de legendarische
berg. Kinesitherapeute Els Van
Passen en vrijwilligers van Coda
Hospice begeleidden de bewonderenswaardige vrouwen op hun
beklimming van de Mont Ventoux.		
LVB

15 jaar “Harte Zes”

Terwijl Paula Corthouts haar 75e
verjaardag vierde
in Oud-Antwerpen,
zaten Charles Soffers en zijn kameraden onverstoord
te kaarten in de
hoek van de stemmige taverne aan
de Elisalei. Midden
op de tafel pronkte
het beeldje dat hen
overhandigd was Charles Soffers en zijn kaartspelende
vrienden in Oud-Antwerpen
door Schepen Jef
Konings naar aanVan Hoeydonck en Charles Sofleiding van het 15-jarig bestaan fers. “Met de opbrengst houden
van hun clubje “Harte Zes”. Zo we elk jaar een mosselsouper”,
lang al komen deze zes kamera- aldus de trotse woordvoerder die
den elke maandag in de oudste een fervente beoefenaar blijkt
herberg van de wijk hun geliefd van het populairste Vlaamse
kaartspel beoefenen: Fé Van de spel, want andere dagen treffen
Craen, Frans Bedeer, Paul Jack- we hem vaak in het DC Antverpia
son, André Kerremans, Raymond aan de kaarttafel.
LVB

6

KMO
GOUDEN JUBILEUM SHOPPERETTE
VANDE VYVERE (VROEGER DOCKX)
Shopperette Vande Vyvere (vroeger Jan Dockx) vierde op 14 september in
de Sint-Antoniuslei 26 zijn vijftigjarig bestaan. Als gebouw heeft deze winkel
evenwel een langere staat van dienst in de Mariaburgse geschiedenis.
Na de eerste wereldoorlog
werd op die plek een café
gebouwd door Franciscus De
Colk. In 1926 kocht Florida
De Kegel het café dat in de
jaren dertig en in de oorlog als
lusthof veel volk trok. Met een
pintje of een coupe roomijs was
het gezellig zitten in de tuin
met door hagen gescheiden
nissen. In 1943 kwam het huis
in bezit van Franciscus (Sooi)
Wouters. Die veranderde de
bestemming en opende er
een groente- en fruithal. In de
drukke winkelstraat, die de
Sint-Antoniuslei met meer dan
25 handelszaken toen was,
bleek deze handel erg lucratief. Wouters liet voor een
mooie som zijn zaak over aan
Jozef Dockx.
Jef Dockx kwam uit Putte (bij
Mechelen), waar hij voordien
de leiding had over melkerij
Sint-Jozef. Hij had vier kinderen: Juul, Leontine, Gemma
en Jan. Helaas, na zeven jaar
overleed hij op 52-jarige leeftijd aan een hartaanval, nog
voor hij een eerste termijn van
negen jaar huur had kunnen
verwezenlijken. Op dat ogenblik waren reeds drie van de
vier kinderen Dockx gehuwd
en het nest uit. Net achttien
jaar geworden, heeft Jan met
zijn moeder de twee resterende jaren van het huurcontract voleindigd.
Huurperiode uit, Jan in legerdienst, winkel dicht.
Op 6 mei 1957 kocht het echtpaar Lambrechts uit Deurne
het gebouw als belegging en
zette het te huur.
NK: En toen kwam jij weer op
het toneel?
Jan Dockx: Ik had mijn legerdienst volbracht, was al een
paar jaren verloofd met Annie

Valkiers uit Brasschaat en
speelde tijdelijk chauffeur,
respectievelijk bij mijn schoonbroer Louis Wauters, die voor
zijn vader een groothandel confiserie (St.-Gummarus) voerde
en bij mijn broer in Hoboken,
die via zijn groothandel in- en
uitheems fruit verhandelde.
Als nakomeling van rasechte
middenstanders en spijts mijn
twee technische diploma’s,
wou ik persé een winkel uitbaten en keek links en rechts uit

gen bekende hij: “Geef me nog
veertien dagen respijt, want
eerlijk gezegd: ik verwacht de
mensen die de winkel vroeger
hebben uitgebaat.” Toen was
het dus dik in orde.
NK: Eindelijk je verhoopte
winkel?
J.D.: Nog bijlange niet. Door
de overnameprijs in 1945,
de huwelijken van mijn broer
en zusters, de vroege dood
van vader en de eenentwintig maanden legerdienst van

Jan en Annie Dockx ontvingen in 1962 een ereprijs voor
hun omzet
naar een geschikte locatie.
mezelf, kon je moeder geen
kapitaalkrachtige weduwe meer
NK: Hoe kom je dan weer in nr noemen en pensioen bestond
26 terecht?
niet voor zelfstandigen. GelukJ.D.: Ik woonde samen met kig had ik een begrijpende
moeder in de Vrijwilligerslei 35, suikertante en -nonkel die me
in een huurhuis van Antverpia. 360.000 frank leenden, met
Op een dag trok in de St.- intrest uiteraard. Een werkhuis
Antoniuslei een affiche met ‘Te in de Van den Weyngaertlei
Huur’ mijn aandacht en wel op praatte me een winkelinrichting
het huis waarin ik reeds negen aan tegen dat bedrag. De helft
jaar had gewoond. Samen met zou ik onmiddellijk betalen en
mijn broer spraken we af met ‘als alles volledig naar mijn zin
de eigenaar en gingen heel was uitgevoerd’ dan pas zou ik
geïnteresseerd het huis (dat wissels tekenen voor de rest
we kenden als onze broek- van de som. Dit leek me een
zak) verkennen. Na gewonnen goede regeling en ik betaalde
inlichtingen waren we akkoord, dan ook 180.000 fr. cash tegen
maar de verhuurder bleek plots kwitantie. Die kwitantie is alles
te twijfelen. Op ons aandrin- wat ik dan ook heb gehad.
N.K.: Hoe? Verdween die man
met dat geld?
J.D.: Zoiets. Die zaak was twee
weken later op de fles. Een
advocaat, bij wie ik inlichtingen
nam, zei dan de zaak hopeloos
was. De man wou geen honorarium uit medelijden. Ik was
ook nog niet gehuwd, Annie
was zelfs nog geen eenentwintig jaar. Dus, met speciale
toelating van mijn schoonouders zijn we op 7 september
1957 getrouwd en - koppig
moet je zijn - op 14 september
1957 hebben wij onze winkel
geopend.

Sedert 1993 runnen Bernard en Roos Vande Vyvere de
shopperette

N.K.: Maar je had geen winkel!
J.D.: Toch wel. Uit groot mede-

lijden hebben vier van de zes
werknemers van die failliete
zaak op eigen initiatief, want
de jongens waren werkloos
en gefrustreerd, ’s nachts de
zegels gaan verbreken, materiaal uit het verzegelde magazijn gehaald en met heel veel
fantasie een soort winkelinstallatie opgericht. We zijn de
familie Van Dorst nog dankbaar voor hun inzet. What’s in
a name, ik kon hen alleen met
een bak bier betalen. In die tijd
was het ook nog mogelijk met
een paar tuintafeltjes en appelsienkratten de klanten ten
dienste te zijn. Onze klanten
hebben geweldig veel goodwill
getoond tegenover ons.
N.K.: Had de winkel dan al die
afmetingen?
J.D. : Nee, de oppervlakte was
toen 6 X 8 = 48 m². Dank zij
die kleinschaligheid was er bij
de start iets winkelachtigs te
improviseren. In 1960 is de
ruimte vergroot met 16 m² naar
achter en met 18 m² naar voor,
zijnde het buitenterras. Het was
1970 toen we het huis konden
kopen en tijdens de winter verbouwen tot 98 m² winkel en 93
m² magazijn. In het jaar 1977 is
dan het huis nr. 28 bijgekocht,
afgebroken en is de winkel op
zijn huidige grootte van 260 m²
gekomen terwijl het magazijn
op zijn 93 m² is gebleven.

Zo zag de winkel er oorspronkelijk uit

Na verbouwingen kreeg de zaak een frisse ‘look’
hebt opgebouwd zie je niet
graag verdwijnen maar eerlijk
gezegd, onze grootste zorg
was toch het behoud van
het bevoorradingspunt ten
behoeve van de klanten. Je
ziet zoveel zelfstandige zaken
sluiten en die evolutie stemt
me droevig. Gelukkig dat de
familie Vande Vyvere, ondanks

de concurrentie en de niet
makkelijke conjunctuur op dit
ogenblik, hun zaak stevig in
de markt houdt. Bij hen staat
kwaliteit voorop. Daar worden
kosten noch moeite voor
gespaard. Een voorbeeld van
ondernemers waar Sint-Mariaburg zich gelukkig mag om
prijzen.

N.K.: Wanneer had de wissel
Dockx –Vande Vyvere plaats?
J.D.: In 1993 was ik zestig jaar
geworden en het harde werk
had mij niet onbeschadigd
gelaten, ook Annie was geen
100% meer. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen hard werkt
naar vermogen, maar onze
winkeldagen telden gemiddeld
veertien uren. Bijkomend was
ik al eenentwintig jaren voorzitter van een aankoopvereniging, wat wekelijks avondvergaderingen en extra werk met
zich bracht.
N.K.: Hoe kwam Vande Vyvere
in de zaak?
J.D.: We hebben de winkel
discreet voor overname ter
beschikking gesteld. Bernard
was aandeelhouder van een
natie in de Antwerpse haven
en deze was net in buitenlandse handen overgegaan.
Roos, zijn echtgenote, was
laborante bij een dokter die
op pensioenleeftijd was gekomen. Beiden zochten dus een
nieuwe uitdaging en blijken
zich wonderwel in hun nieuwe
beroep te schikken.
N.K.: Ben je gelukkig dat de
winkel is blijven bestaan?
J.D.: Uitermate, iets wat je

Rotan Saloon in nieuw kleedje: ‘Uniek wonen’

De meubel- en interieurwinkel op de Kapelsesteenweg,
recht tegenover de Katerheidemolen, steekt sinds
een paar maanden in een
nieuw kleedje. “De meeste
mensen kennen onze zaak
van het grote houten wiel dat
op onze voorgevel stond”,
legt Peter uit, die samen met
Birgit Dochez de winkel uitbaat. Sinds 14 jaar kan men
er terecht voor rotanmeubelen. “We hebben de winkel
wat gemoderniseerd. Anderzijds bieden we nu meer
een totaalconcept aan. Dat
gaat dus van de vertrouwde
stoelen en tafels, over kasten
tot kunstwerken en zelfs
lusters. We verkopen ook
meubels uit teak en artikels
met lakwerk. Omdat we nu
een ruimer aanbod hebben,
heet de winkel voortaan ook
UNIEK WONEN” Het assortiment is zodanig groot, dat
het meeste terug te vinden
is in de catalogussen die in
de winkel liggen. De klant

van Uniek Wonen kan ideeën
opdoen bij de smaakvol ingerichte woonkamers die in de
ruimte te bezichtigen zijn. De
winkel werkt samen met de
groothandel van de ouders
van Birgit. “Als een kast die u
bij ons ziet u bevalt, kunnen
wij die op maat laten maken.”
De levertermijn bedraagt 10

weken want alles wordt gefabriceerd op de Filippijnen. De
klanten van Rotan Saloon
zijn niet alleen mensen uit
de onmiddellijke omgeving“,
zegt Peter nog. “We hebben
zelfs Zwitsers die bij ons hun
meubels laten maken en dan
naar Zwitserland brengen.”
www.rotansaloon.be. BVdV

Rotan saloon’ werd ‘Uniek wonen’
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Recordomzet voor Velo Classic
In de kantine van KMVK
werden op 16 november aan Monique De
Mulder,
voorzitter
van de MS-zelfhulpgroep Brasschaat, de
cheques overhandigd
die de opbrengst van
de negende “Velo Classic”
concretiseerden.
Luc Janssens, waarnemend burgemeester
van Kapellen, woonde
de receptie bij.
“Twee mooie dagen met
een recordaantal deelnemers zorgden ervoor
dat 40% meer omzet kon
gerealiseerd worden”,
opende voorzitter Jean
Ledant de feestavond.
Hij was speciaal uit
Frankrijk overgekomen
en improviseerde een
korte speech, omdat
vaste spreker Edward
Bedeer onzeker was.
“Deze
oldtimer
zijn
motor diende gereviseerd”, aldus de KMVKvoorzitter,
verwijzend
naar de hartoperatie
die Edward Bedeer kort
voordien onderging.
Toch was Edward met

zijn echtgenote present en hij schetste de
enorme groei van de
Velo Classic: “Van 450
deelnemers het eerste
jaar evolueerden we
naar meer dan 2000
fietsers dit jaar. Applaus
voor de initiatiefnemers!”
besloot Bedeer die een
cheque van 1400 euro
overhandigde. Georges
Demont, één van de
initiatiefnemers, veront-

schuldigde het schepencollege van Brasschaat: “Ze zijn met hun
hart bij ons, maar door
verplichtingen
elders
weerhouden. Georges
liet zien dat de cheque
van de organisatie een
bedrag van 5050 euro

vermeldde. Hij dankte
ook het oudercomité
van de VBSM dat zich
dit jaar engageerde om
in de Bosduin voor de
catering te zorgen. “Een
groot team van de kleuter- en lagere school
kwam enthousiast assistentie verlenen”, aldus
WWM-voorzitter Marc
Elseviers die namens
het team van de school
een cheque van 250
euro overhandigde. Een
gelukkige Monique De
Mulder dankte ontroerd
alle vrienden die door
hun sportieve prestatie weer hun sympathie
voor de MS-patiënten
betuigden.
Frans Bedeer zorgde
voor een pittig slotwoord: “We zijn blij met
ATVM: allemaal tevreden medewerkers”. Volgend jaar wordt iedereen weer verwacht voor
de tiende editie van de
“Velo Classic”. Datum
van afspraak: 2 en 3
augustus 2008.
LVB

Welpen veroveren Mariaburg

Op zondag 21 oktober werd het leven
in het anders zo rustige Sint-Mariaburg
helemaal overhoop gehaald. De welpen
hebben toen immers de wijk veroverd. Ze
doopten het dorp om tot “Welpenrijk” en
maakten zelfs een nieuwe vlag. Centrum
van dit nieuwe rijk werd uiteraard het
scoutslokaal.
Misschien houden we het allemaal beter
zoals het is, maar een paar van hun
nieuwe ideeën willen we de lezer niet
onthouden, want die zijn lang zo slecht
nog niet. Zo zijn de welpen te vinden
voor nieuwe straatnamen, zoals de

“Snoepstraat” en de “Speelstraat”. Ook
Koning Sander en Koningin Sofie mogen
er zeker zijn, al vinden de welpen zelf dat
dit nieuwe vorstenpaar best wat meer
zou mogen kussen in het openbaar. Dé
sport bij uitstek in dit nieuwe Welpenrijk
is “draaibal”, het streekgerecht donuts
met snoepveters.
Over school en huiswerk werd met geen
woord gerept, dus met het onderwijs
in ons nieuwe rijk is het duidelijk goed
gesteld. De welpen hopen alvast dat
deze veranderingen snel werkelijkheid
worden. U duimt toch mee?

Wim Hectors voorzitter
Kindergemeenteraad

Medio oktober legden 27 jongeren de eed af als lid van de kindergemeenteraad in
Brasschaat. Tot voorzitter kozen de leden een Mariaburger: de 10-jarige Wim Hectors
uit de Molenweg. Hij loopt school in de Annadreef (GIBO-Mariaburg). Wim heeft nog
twee broers. Hij is de zoon van advocaat Paul Hectors. De familie Hectors behoort
tot de de bekende Mariaburgers: grootvader had in de ‘golden sixties’ een bloeiende
rijwielhandel aan de Sint-Antoniuslei.
Wim is de jongste telg van het gezin, een sportieve kerel, want hij speelt bij de preminiemen van KMVK. Bovendien is hij ook muzikaal geïnteresseerd. Hij speelt gitaar en
volgt lessen aan de muziekacademie

Een gelukkige Monique De Mulder bedankt Jean Ledant en Eduard Bedeer
voor hun bijdrage aan het Velo Classic-succes.

Bussers winnen petanquetornooi
Met fierheid constateerden we dat onze
trouwe bussers uit de Mariettalei 30,
Nicole Bogaerts en Gerard Fissers,samen
met Delphine Van de Plas afgebeeld stonden in “De Polder” van 24 augustus. Zij
vormden het succesrijke petanqueteam
van de club Wijnegem, dat het eerste tornooi van de Witvenners in Hoevenen won.
Twintig ploegen waren voor dit tornooi ten
bate van “Kom op tegen kanker” ingeschreven. De club van Wijnegem won met
4 overwinningen en 36 punten voor De
Fontein uit Borgerhout en de Lilse Bergen.
Nicole Bogaerts werd ook kampioen in de
5e afdeling van de Koninklijke AVVV met
Berit Olson en Delphine Van de Plas.
LVB

Massale jogging op het
Van de Weyngaertplein
Dat “de jeugd” wel graag sport, bleek duidelijk ter gelegenheid van de Vlaamse veldloopweek. Door leerlingen van de VBSM
werd gelopen (en afwisselend gestapt)
rond het Van den Weyngaertplein Deze
jogging was goed voorbereid: meester
Christophe leerde de Mariaburgse kinderen hoe leuk joggen wel is. De voorbereiding verliep volgens een schema: enkele
minuten lopen, dan even lang stappen. In
de weken die voorafgingen, zag men in
Sint-Mariaburg vele vaders en moeders
met zoon of dochter joggen ter voorbereiding van de grote dag. Streefdoel was om
samen 291 km te lopen (tot Disneyworld
Paris). De inspanning van àlle leerlingen,
ouders, grootouders en oud-leerlingen
(die net deze dag vrijaf hadden) bleek een
enorm succes. Er werd die voormiddag
een afstand van 518 km bij elkaar gelopen. Uitgemeten op het grote schoolbord
werd duidelijk dat men ver voorbij Parijs
geraakt was! 		
AMH

Oproep
Scouts Mariaburg
Dit jaar gaan zowel de givers (14 – 17 jaar) als
de jins (17 – 18 jaar) op buitenlands kamp. Dat
kost uiteraard heel wat, en daarom zijn deze
twee takken op zoek naar werk! We denken
bijvoorbeeld aan auto’s wassen, verhuizen,
een zwembad graven, babysitten, het gras afrijden, bladeren vegen, ... Vergeet echter niet dat
givers en jins allemaal nog op school zitten en
dus niet op eender welk tijdstip kunnen komen
klussen.
Hebben jullie een klusje dat door één van deze
takken gedaan kan worden, of kent u iemand
die zo’n klusje heeft, aarzel dan niet om de
leiding te contacteren. Dit kan door te mailen
naar givers@scoutsmariaburg.be of naar jins@
scoutsmariaburg.be, of door op zondag iemand
aan te spreken aan het scoutslokaal.
Alvast bedankt voor de hulp!

8

Antverpia
ROMMELMARKT
VOOR DE MISSIES

Zondag 24 februari vindt van 9 tot 17 uur in Elcks
Thuys, Van de Weyngaertplein 13, een rommelmarkt
plaats ten voordele van de missies. Inlichtingen en
huren van tafels: R.Noorman, Kapelsteenweg 633,
tel 03/664.96.79.

GETALLEN MET EEN ‘”7’”

Kerstbrunch met concert in het D.C.

Na een drukke maand
november
met
als
hoogtepunt een bezoek
aan de Andaloesische
stoeterij van de familie
Michiels-Meurant
in de Holleweg brengt
het
Dienstencentrum
de komende weken
alweer een attractief
programma.
Op
donderdag
27
december kan iedereen deelnemen aan
een brunch in het teken
van Kerstmis. Vanaf
10.30 uur wordt een
mooi buffet geserveerd
met allerlei soorten koffiekoeken,
broodjes,

slaatjes en divers beleg.
Daarna volgt lekkere
soep en koffie of thee
met gebak. Om 14 uur
verzorgt violiste Annemie Swinnen een recital
met traditionele kerstliederen en klassiek
werk van o.a. Mozart en
Bach. Inschrijven voor
21 december, 10 euro
per persoon.
Goed nieuws voor de
kaarters: niet alleen op
dinsdag- en donderdagnamiddag kunnen
ze in het Dienstencentrum terecht, maar ook
op vrijdagmiddag vanaf
13.30 u.

Vanaf 10 januari wordt
een basiscursus ‘initiatie
computer’ ingericht. 10
lessen op donderdagvoormiddag van 9.30
tot 12 u. Kostprijs 30
euro. Vanaf diezelfde 10
januari start een cursus
‘kijken en tekenen’, 10
lessen van 14 tot 16.30
u. Met potlood en houtskool het waargenomene
zo juist mogelijk weergeven kost 30 euro.
Een cursus ‘werken met
klei’ start op 7 januari
van 14 tot 16 u. Kostprijs
30 euro voor 10 lessen.
Materiaal wordt aangekocht tijdens de les.
In het voorjaar komen
ook de sportievelingen
aan hun trekken. Vanaf
dinsdag 8 januari kan
men deelnemen aan

Nordic Walking: een
kinesist leert de juiste
techniek van wandelen
met stokken, zodat alle
delen van het lichaam
getraind worden. De
Curvebowlers blijven ‘s
maandags van 14 tot 16
u. hun sport beoefenen.
Op maandag en/of donderdag wordt geturnd
van 9.30 tot 10.30 u.
Voor yoga worden de
data later meegedeeld.
Elke vrijdag wordt vanaf
13.30 u. recreatief pingpong gespeeld.
Voor alle cursussen en
initiatieven kan men
terecht op het Dienstencentrum Antverpia,
Sint-Antoniuslei 95-97,
2930 Brasschaat, tel.
03/660.58.00,
e-mail:
dc.antverpia@ocmw-

KAPELLETJESWANDELING

Marian en Lindsey verdienen met hun team
benevole medewerkers een bloemetje voor hun
inzet in het Dienstencentrum..

Een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw. Verschijnt in september, december,
maart en juni. Werkten mee aan dit nummer
: Willy Bauwens, Lucien Cuyvers, Jan Dockx,
Marc Elseviers, Ludo Geenen, Mark Govaerts,
Anne-Mie Haevermans, Rik Joossens, Fred
Jorissen, Maria Leenaerts, Guy Mahieu,
Marian Mathot, Huguette Miseur, Marcel Peeters, Karl Simons, Sofie Soons, Jo en Ludo
Van Bouwel, Bart Vande Vyvere, Marc Van
Looveren.
Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt
u voor 1 februari op het redactiesecretariaat,
Schriek 360, Sint-Mariaburg-Ekeren.
Eindredacteur en verantwoordelijk uitgever
Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950
Kapellen, tel. 03 /605.73.61, gsm 0476/592278,
e-mail : hippopress@skynet.be

Hoe is het Niieuw Kwartier, dat Antoon Van den Weyngaert
vanaf 1896 creëerde op het grondgebied van Ekeren en Brasschaat, aan de naam Sint-Mariaburg gekomen? Waarom heet
de straat die van de Kapelsesteenweg naar de Elisalei loopt
Boskapellei? En het meest luxueuze hotel van de wijk “Hotel
de la Chapelle”? Om welke reden staat het Mariaplein niet
op het stratenplan van Ekeren? Op deze en andere vragen
geeft Ludo Van Bouwel maandagmiddag 10 december een
antwoord,
Met fotomateriaal van het Heemkundig Documentatiecentrum
WWM toont hij tijdens een cultuurhistorische wandeling van
circa 1,5 uur door de Mariabugse straten hoe de parochie
Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand ontstaan is en de
Mariadevotie altijd een grote rol heeft gespeeld. Kapelletjes
worden ontdekt en besproken.
Vertrek om 13.30 uur in het Dienstencentrum Antverpia, SintAntoniuslei 95-97, 2930 Brasschaat. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk op tel. 03/660.58.00. Deelname in de onkosten:
2 euro voor het Heemkundig Documentatiecentrum WWM.
Op maandag 14 januari volgt in deze reeks geleide wandelingen een verkenningstocht door de wijk met als thema ‘Bedrijven’ en op 11 februari een zoektocht naar de Mariaburgse
‘monumenten’. Telkens van 13.30 tot 15 u.

Buurtpark met speelbollen
De wijk kreeg er met het buurtpark Antverpia aan de
Zwemdoklei / Boskapellei een groene zone bij.
Het project van het buurtpark is ongeveer 1,2 ha groot
en omgeeft het geklasseerd bankgebouw Antverpia.
Dinsdag 28 augustus werden in dit buurtpark enkele
speelbollen en een -put geïnstalleerd. De speelbollen
rijzen als bergen uit het landschap en nodigen uit tot
klimpartijen. De put geeft skaters en andere acrobaten
de kans hun kunsten te beoefenen. Deze plek naast het
kapelletje is bedoeld als ontmoetingsplaats voor kinderen.

Wat vliegt de tijd. Bij het inkijken van ‘data door de jaren heen’ komt
men tot verrassende vaststellingen. Wat meteen opvalt: veel heeft
blijkbaar te maken met cijfer zeven...
100 jaar geleden, op 18 augustus 1907, werd een brug over de
Emmalei gelegd. Alzo werden de twee helften van de eens zo populaire Kattekensberg met mekaar verbonden. Misschien kwam er
dat jaar wel minder volk dan anders naar Sint-Mariaburg. 1907 was
immers de koudste zomer van de eeuw met een gemiddelde temperatuur van 14,3°. Vijf jaar nadien volgde een nieuwe attractie: een
uitkijktoren, boven op dezelfde berg, 25 meter hoog, de Bellevue.
Degenen die naar boven klommen, konden bij mooi weer zelfs De
Schelde zien!
80 jaar geleden werd tram 70 eindelijk van ‘ellentriek’ voorzien.
Tussen Antwerpen-dam en Ekeren-dijk werd dan voor het eerst
onder stroom gereden. Het was op 19 juni 1927. Goed 1 maand
later, op 31 juli, werd de geëlektrificeerde lijn tussen Hoogboom en
Kapellen-ijzerenweg geopend. Het gedeelte tussen Merksem-ijskelder en Sint-Mariaburg van ‘den 65’ werd reeds elektrisch bediend
sedert augustus 1911. Kapellen-ijzerenweg richting Putte volgde in
december 1928. Meteen over naar het sluiten van tramlijnen. Tot op
vandaag nog altijd een spijtige zaak. De korte afstand Kapellen-centrum tot ijzerenweg, een ritje van amper 1 kilometer werd opgeheven
op 31 augustus 1936. Tot Putte-grens op 27 mei 1961. Lijn 65, Antwerpen-Kapellen verdween precies 40 jaar geleden, op 27 mei 1967,
zonder al te veel tralaliere. In die tijd bleken veel mensen tram-moe.
Ze hadden het gouden kalf, koning auto ontdekt, reden er mee, benzine was meer dan betaalbaar en file? File? Wat is dat?
Zowat 40 jaar terug kwam de doodsteek voor zowel Hondjesberg als
Kattekensberg. Verkavelaars kwamen en pootten er villa’s neer en
dito geen kleine huisjes. Salut nostalgie!
Maar met de Kattekensberg was het in 1957, (wat heb ik met die
zevens) 50 jaar geleden dus, definitief voorbij. Oorzaak? De Duitse
bezetter had tijdens Wereldoorlog 2 tonnen zand weggehaald van
de berg. De fundamenten van de brug zakten en er was instortingsgevaar. Net na de bevrijding werd ook al ‘pinnenkesdraad’ aangebracht,
zodat betreden van de brug haast onmogelijk leek. Onmogelijk? kom,
velen waagden zich op de brug tussen de draad, vandaar misschien
de opgelapte broeken die menig scholier tijdens zijn klastijd over
zijn achterste droeg... En nog een weetje. In de euforietijd net na
de bevrijding werd er op de berg zelfs motorcross gereden. Hoeveel
zand is er toen niet ‘weggesprongen?’
En tenslotte hoeveel chirojongens en meisjes hebben tijdens de
meivaarten op en rond de Kattekensberg geen lief gezocht, en ook
gevonden... met een kuske bij het grotteke van rustoord???
Zo zie je maar... alles gaat voorbij.			
RJ

De Kroniek van Barbara
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Allerheiligen op een donderdag…
* ideaal voor werkende mensen zoals ondergetekende en een gedeelte van jullie om de werkweek te
herleiden naar drie dagen,
* ideaal om te mijmeren over familie en/of kennissen
die ons ontvallen zijn,
* ideaal om de voorbije gebeurtenissen in en om
Vlaanderen te evalueren en vast te stellen dat olie
historische hoogtes bereikt.
Over centen gesproken, ene zekere Rijkman Groenvink zal het eerste gedeelte van zijn naam alle eer
aandoen want hij int als afscheid van de ABN-Amro
bank liefst maar 4,3 miljoen euro.
In die optiek is het normaal dat Jeroen Brouwers
16.000 euro een aalmoes vindt en niet thuis geeft.
Voor hen die de boekenbeurs bezoeken en wat speurwerk willen verrichten, kunnen zij vastellen dat “gratuit” niet zomaar gratis is en dat een lepel suiker niet
alleen een basisonderdeel is van zoete gerechten.
Ondertussen breekt in Brussel de zoveelste week
van de waarheid aan, we zijn aan dag 144, een symbolische twaalf dozijn, misschien maken we er nog
een dubbele Chrysostomos van.
Ik zou zeggen, Yves, laat u niet doen.
Tot volgende keer met of zonder nieuwe regering,
Barbara

