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Honderd nummers
vrijwilligerswerk
Op 21 februari 1897 verscheen het eerste nummer
van De Gazet van Het Nieuw Kwartier. 25 maal per
jaar werd het blad in Ekeren-Brasschaat en omstreken
verspreid tegen de abonnementsprijs van 1 frank
per jaar. Vrij snel veranderde de naam in “Gazet van
Sint-Mariaburg”. Tot 1940 was deze buurtkrant de
belangrijkste bron van informatie om de geschiedenis
van de wijk te reconstrueren. Antverpia redigeerde en
financierde deze publicatie.
In oktober 1986 nam een ploeg enthousiaste mensen
het initiatief om de Wijkwerking Mariaburg een stem
te geven: om de twee maanden verspreidden ze in
St.-Mariaburg en omgeving de new look “Gazet van
het Nieuw Kwartier”.
In het eerste Editoriaal lazen we: “De Wijkwerking
Mariaburg wil een brok aangename en informatieve
lectuur bezorgen. Nieuwtjes en activiteiten van de
sportkringen en culturele verenigingen komen aan bod.
Ook informatie over problemen die de leefbaarheid van
onze buurt bedreigen en waarrond de Wijkwerking
actief is. Regelmatig zullen bekende of minder bekende
Mariaburgers in de kijker geplaatst worden. We nemen
u graag mee terug in de tijd, naar het Mariaburg van
de eindeloze bossen, de zandbergen, de hotels, de
speeltuinen. Tevens willen we de lokale middenstand
in het zonnetje zetten, mede ook als dank voor hun
gewaardeerde steun.”
100 nummers later blijven deze doelstellingen nog
steeds van toepassing. Graag zetten we in dit jubileumnummer de vrijwilligers in de kijker die er al 23
jaargangen voor zorgen dat heel veel Mariaburgers
telkens weer uitkijken naar hun unieke buurtkrant. En
er blij mee zijn.

1986 – 1996:
Ivan Janssens pionier
De eerste tien jaar was Ivan Janssens (54) ongetwijfeld
de stuwende kracht achter de Gazet. Als secretaris van
de vzw Wijkwerking Mariaburg engageerde deze uit
Hasselt ingeweken jongeman, gehuwd met Sylvia
Peeters en vader van twee dochters Liesbeth en Sarah,
zich mateloos voor het leven in de buurt. Hij vertelt over
die tijd: “In 1980 begon ik te werken als jeugdconsulent
voor de gemeente Ekeren. Ik stond aan de wieg van
de jeugddienst aan de Veltwijcklaan en van de speelpleinwerking De Speltrappers. Boeiende jaren. Met de fusie en de
onzekerheid die hiermee
samenhing, ben ik in 1983
(25 jaar geleden) voor
de gemeente Stabroek
gaan werken. Opnieuw
als jeugdconsulent en later
als milieuambtenaar. Hoe ik
in Mariaburg terecht kwam? We
woonden in Zurenborg en zochten een
huis om te kopen. De huizen in Zurenborg waren echter
onbetaabaar.
Mariaburg vond ik een karaktervolle, gezellige wijk. En
we vonden er een typisch, authentieke woning. Daarom
ruilden we het dorp in stad in voor het dorp aan de rand
van de stad.

Dit in 1984. Einde 1984 is de Wijkwerking begonnen.” Na de schitterende jubileumviering “100 jaar
Sint-Mariaburg” in 1997 gaf Ivan zijn dossiers door
aan een nieuw WWM-bestuursteam en ging hij zijn
vrije tijd besteden aan de schiderkunst.
André Van Praet uit de Schriek 266 was de eerste
verantwoordelijke uitgever en bleef 28 nummers het
blad verder allure geven. Onder zijn beleid groeide de
“Gazet van het Nieuw Kwartier” van
een stuntelig in elkaar geplakt
blaadje uit tot een échte
gazet. Hij stelt zichzelf
even voor:
“Ik ben geboren in Reet
in 1953 en ben in 1980
gehuwd met Dolores
Leus. We hadden onmiddellijk een leuke woning in
Mariaburg gevonden, waar
we nu nog steeds in wonen. Mijn
vrouw en ik wisten niet veel over Mariaburg, alhoewel
ik de jaren ervoor in de Donk woonde wat eigenlijk toch
niet zover van hier is. Onze vier kinderen zijn hier geboren en hebben de lagere school doorlopen in VBSM. Ik
werk al jaren in de petrochemie als elektrieker en twee
avonden in de week geef ik les bij IVORAN.
Toen we enkele jaren in Mariaburg woonden, wilden
we wel meer weten over onze omgeving en kwamen
we in contact met de Wijkwerking. Ik heb vele jaren
door Vlaanderen rondgetrokken met musicals en daar
hoorde ik regelmatig door organisatoren vertellen dat
er toch juist op dezelfde avond een andere vereniging
iets anders had gepland en dat er daarom wel niet het
verwachte volk zou komen. Gelukkig viel het allemaal
nog wel me. Het idee om met alle verenigingen iets
samen te doen in Mariaburg liet me toen niet los. De
verenigingen moesten hun werking kunnen laten zien
aan anderen en samen er een gezellig feest van maken.
Iemand van de Wijkwerking dacht dat een krant ook
een mogelijkheid was om elke vereniging eens van zich
te laten horen. En zo zijn de krant en de Mariaburgse
Feesten ontstaan.”
Over het ontstaan van de Gazet herinnert André zich:
“In het begin van de krant had niet elk gezin een computer. De eerste teksten werden opgesteld en van vele
verenigingen kwamen artikels binnen. Het weekend
voor de druk van de krant werden de geprinte teksten
dan uitgeknipt en op grote bladen geplakt in de vorm
van de krant. Het was dikwijls werken tot in de vroege
uurtjes om de zondagavond alles klaar te hebben voor
de drukker. In het begin was het ook niet gemakkelijk
om uit de kosten te komen, maar met de hulp van onze
zelfstandigen konden we toch zonder financiële putten
de kranten in de 4000 bussen posten. Toen ik meer tijd
begon te steken in het computerwerk en lessen begon
te geven in de avondschool, heb ik ook mijn activiteiten
met de Wijkwerking moeten stoppen. Ik heb er wel een
mooie tijd beleefd en heb op die manier het dorp leren
kennen alsof ik er van mijn geboorte zou gewoond
hebben. Ik ben wel blij dat nog steeds de krant en de
Mariaburgse Feesten bestaan en hoop dat ze nog jaren
een deel uitmaken van onze leefgemeenschap.”
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Editoriaal

HET HONDERDSTE NUMMER
Als u dit exemplaar in handen hebt, is er in Sint-Mariaburg weer erg veel werk verzet.
U hebt immers de 100e editie van de Gazet van het Nieuw Kwartier voor u. Dit is een
historisch en heuglijk feit. 100 keer werd het nieuws over de wijk samengebracht
en gratis op grote oplage verspreid. 100 keer hebben mensen hun hoofden bij
elkaar gestoken om te overleggen welke gebeurtenissen in onze mooie wijk
beslist de moeite waard waren om op papier vastgelegd te worden. Gedurende
die 23 jaargangen is er heel wat gebeurd in onze wijk. Van de heraanleg van
een straat, over een trein die ons allen uit het huis heeft gezet tot het al of niet
verdwijnen van het postkantoor dat we allen zo graag willen behouden.
Maar ook het afscheid van vele dierbare Mariaburgers die allen hun steentje
hebben bijgedragen tot het opbouwen van een hechte leefgemeenschap op
de grens van Polder en Kempen. Plus de vele aankondigingen en verslagen van
sportieve en culturele manifestaties. Dat alles werd al die jaren in woord en beeld
opgeroepen door een redactieteam benevole scribenten en fotografen.
Deze intens gelezen buurtkrant samenstellen was en is telkens een boeiende
gebeurtenis. Zij is de spreekbuis van de wijkwerking. Wij informeren u en u
informeert ons. Hét communicatiemiddel bij uitstek in deze unieke wijk, waar de
bewoners grensoverschrijdend leven. De Kapelse-steenweg mag dan wel een
overdrukke verkeersader zijn, de Mariaburgers van Brasschaatse of Ekerse kant
laten er zich niet door scheiden.
Uit ervaring weten we dat u allen de Gazet erg op
prijs stelt: als één van onze 25 enthousiaste bussers
eens een dagje te laat is met zijn ronde, krijgt onze
verantwoordelijke uitgever al een telefoontje met de
melding dat er in die of gene straat nog geen krant is
bedeeld en in de straat ernaast wel.
Dat geeft ons het gevoel dat we goed bezig zijn en
het sterkt ons om door te gaan. Telkens weer mag
het resultaat er zijn. Het feit dat steeds meer en meer
mensen vrijwillig een bijdrage storten om lid te
worden van de “Vrienden van het Nieuw Kwartier” is
Marc Elseviers een blijk van waardering voor ons werk. Ook melden
Voorzitter telkens weer nieuwe adverteerders zich aan, waarWijkwerking
door het ons mogelijk blijft de kosten van het drukMariaburg vzw
ken te dekken. Op de volgende pagina’s vindt u niet
alleen een bundeling van het actueel nieuws en
een presentatie van onze trouwe adverteerders, maar tevens een terugblik op
de geschiedenis van 100 nummers Mariaburgs nieuws.
De Wijkwerking Mariaburg vzw hoopt u talrijk te ontmoeten op de tentoonstelling
die in het Antverpiagebouw plaats vindt op zaterdag 6 en zondag 7 december
van 10 tot 18 uur. Deze kwam tot stand in samenwerking met het gemeentebestuur en de cultuurdienst van Brasschaat, het districtsbestuur van Ekeren, de
Mariaburgse filatelisten, kunstkring Caerde en andere lokale verenigingen.
Inmiddels veel plezier met deze 100e krant.

WIJKWERKING MARIABURG vzw
Rekeningnummer: 979-0804545-32
Bezoek ons op www.mariaburg.be
Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave vanWijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in september, december, maart en juni. Werkten mee aan dit nummer Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Marc Elseviers, Guy Mahieu, Marian Mathot,
Bart Vande Vyvere. Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605.73.61,
gsm 0476/592278, e-mail: hippopress@skynet.be
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In 1995 bepaalde Linda Vanpoucke vanaf
nummer 46 tot en met nummer 60 het beleid van
de Gazet. Als licentiate Germaanse filologie en
autochtone Mariaburgse – zij kocht het huis
aan de Weerstandersstraat 100 waar haar
ouders met hun zes kinderen woonden – was
zij de geknipte persoon om de uitgave van de
krant verder te verzekeren. “Ik had de krant mee
opgestart en was sterk betrokken bij de WWM”,
vertelt Linda. Voor haar blijven de treinramp in 1990
en de tentoonstelling van 100 jaar Sint-Mariaburg de meest memorabele
momenten.“De eerste redactievergadering ging door in de garage van Hugo
Dingenen aan de Leopoldlei. De volgende vergaderingen vonden plaats op
de zolder bij mij thuis. In het begin was het knip- en plakwerk. Nadien
evolueerde het naar computerwerk. Op de redactievergaderingen werd
veel gelachen. Leuke titels bedenken, artikels schrappen of bijmaken
naargelang van de beschikbare ruimte. En vooral de deadline halen
om de krant toch nog op tijd bij de drukker te krijgen. Ik ben gestopt
omdat mijn beroepsleven drukker werd, maar nu mijn kinderen Maja (29),
Stefan (27) en Aline (20) hun eigen weg gaan, hoop ik terug de draad op te
nemen en me weer in te zetten voor de Gazet.”

Crisis opgelost
Nadat Linda Vanpoucke was gestopt, leek het dat de Gazet zijn zwanenzang
had gezongen. Gelukkig bleek de meest olijke jongen van het redactieteam,
die vele jaren de rubriek “Pezewever” voor zijn rekening nam, bereid om
onder zijn verantwoordelijkheid de Gazet nr. 61 te laten verschijnen.
Johan Van Onckelen (53) uit de Korte Bist 4 was al jaren een
redactielid, die als grapjas van dienst er de goede luim
in hield. Geboortig van Turnhout bracht hij 95% van
zijn leven in Sint-Mariaburg door. Hij verklaart zijn

rol als verantwoordelijk uitgever aldus: “Ik ben VU geworden omdat de
vorige het niet meer deed en de volgende het nog niet deed, en er was
geen andere dépannagedienst. Ik was van in het begin wel bij de oprichting
van de wijkwerking betrokken, en de Gazet was het onderdeel waar ik
me het meest bij betrokken voelde. Vandaar ook jarenlang redactieraad,
columns schrijven, teksten verbeteren, titels bedenken, enz… Het was wel
prettig iemand te zoeken om te interviewen - het waren niet allemaal
leeuwentemmers - en het dan ook nog te doen. “Voor nr. 62 had Van
Onckelen echter geen tijd meer en dus offerde Willy
Bauwens (67), vanaf het begin duivel-doetal in het WWM-team, zich op om als “VU-ad
interim” de Gazet toch te laten verschijnen
in juni 1999. Willy is gehuwd met Greta
Vienne en heeft vier kinderen: Dirk (39),
Inge (38), Tom (36) en Erik (27) alsook
3 kleinkinderen. Hij is gepensioneerd technicus
van de U.A. Zijn ouders woonden na WO II in
de Gezondheidslei, nadien verhuisden ze naar
Hoevenen. Willy behoorde in zijn jeugdjaren tot de welpenhorde van Mariaburg. Na hun huwelijk woonden Willy en Greta 2 jaar in
Deurne en kochten nadien het huis in de Edward Caertsstraat 9, waar ze nu
nog wonen.“Hier in de living hebben we met de redactie nog gazetten uit de
beginperiode ineen geplakt”, herinnert hij zich. “Vanaf het tweede
nummer was ik erbij betrokken. In het begin was de redactie heel uitgebreid,
maar dat minderde zienderogen. Daarom heb ik aangedrongen om op de
computer over te schakelen. Anders zou het niet zolang geduurd
hebben met de gazet. Omdat er na nr. 61 niemand meer over was
om de gazet ineen te steken, heb ik het maar even overgenomen.”
Bauwens effende het pad voor Ludo Van Bouwel (65) die sedert
de tentoonstelling van 100 jaar Mariaburg al heel wat lezenswaardige
bijdragen had geleverd en vanaf nr. 63 de volgende nummers ging coördineren. Deze gepensioneerde leraar Nederlands-Engels-Godsdienst is
gehuwd met Marie-Thérèse De Langhe en heeft twee
zonen Bram (34) en Stijn (31), gedreven gitaristen van de rockband ”To the Bone”. Hij gaf
35 jaar les aan het Pius X-Instituut in
Antwerpen, maar was gelijk-tijdig ruitersportverslaggever voor diverse kranten
en tijdschriften. “Ik ben een echte
Mariaburgse inboorling,” vertelt hij.
“Mijn grootmoeder Anna Leemans is
in 1880 op de Katerheidehoeve aan de
Molenweg geboren. Mijn ouders hebben altijd in de wijk gewoond. Ik heb zelf vanaf
1943 geleefd in de Antverpiastraat, de Caterslei, Frans Standaertlei, Van
de Weyngaertlei, Leopoldlei, Gezondheidslei en De Sterre (Schapendreef). Ik ken dus alle kanten van de wijk. Bovendien mocht ik van 1965
tot 1970 voor Gazet van Antwerpen de plaatselijke verslaggeving verzorgen. Mijn belangrijkste informanten waren toen Rik Asselbergh en Rik
De Smedt, twee mannen die een enorme bijdrage hebben geleverd tot
de geschiedschrijving van Sint-Mariaburg. Ik mocht hen helpen om de
tentoonstellingen ‘75 jaar Sint-Mariaburg’ en ’75 jaar onder de toren’ op
te bouwen. Ik mis hen nog dagelijks. Zoveel dingen zou ik nog aan hen
willen vragen. Zij hebben met hun boeken de basis gelegd van onze
huidige geschiedschrijving. Gelukkig hebben we heel het archief van Rik De
Smedt kunnen opslaan in ons buurthuis ‘Nieuw Kwartier’. Mijn principe is
altijd geweest dat het heden pas kan begrepen worden vanuit het verleden
en dat het verleden de toekomst bepaalt.” Ludo Van Bouwel heeft 38
edities als Verantwoordelijk Uitgever tot stand gebracht; “Ik wil
graag de fakkel doorgeven aan jongeren. Viermaal per jaar zo’n
gazet ineen steken kruipt in de kleren”, zegt hij tot besluit.

LE ZE R SBR IE F

Vanaf nummer 29 dat in 1992 verscheen, stond Ignace Bosch (47) als
verantwoordelijk uitgever vermeld. “Mijn ouders woonden al van 1960 in
de wijk, eerst huurden ze het Mezennestje, in 1962 werden ze eigenaars
van de woning in Antverpiastraat 5. Vier jaar geleden werd het openbaar
verkocht in de Prins Albert. Mijn ouders zijn ondertussen 85 en 80 jaar en
erg zorgbehoevend. De nieuwe eigenaars hebben van
een klein villaatje een cottagekasteeltje gemaakt,”
vertelt Ignace die in 1989 bij de WWM kwam.
Dokter Herman Muys was toen de voorzitter.
“De stoel van André Van Praet op de redactievergaderingen bleef leeg en ik ben er op de
duur maar op gaan zitten. Ik ben bijna tien jaar
verantwoordelijk uitgever geweest, maar
Willy Bauwens en Ivan Janssens waren toen
het hoofd en het hart ervan. Ik fungeerde een
beetje als het smoelwerk, vooral als het niet nodig was.
Voor het krantje waren er veel technische veranderingen. Willy had elke
drie maanden weer een ander computerprogramma opgeduikeld of zelf
geschreven, zodat het in theorie weer sneller ineengebokst kon worden.
We zochten nieuwe verspreiders tot in de Valkenlaan toe. Ik was een
jaartje gestopt wegens avondschool. Toen ik terugkwam, heb ik op vier
vergaderingen drie keer ambras zitten maken. Toen was het voor mij
duidelijk dat mijn houdbaarheidsdatum in de ploeg vervallen was. Na wat
omzwervingen ben ik terecht gekomen in de ploeg artiesten van Tracé in
’t station van Ekeren. “ Toch blijft Ignace, die al 25 jaar getrouwd is met
Bernadette Kinable en aan de Schriek 295 ook zijn schoonmoeder
Annemarie Gottal en drie kinderen Jonathan, Jasper en Ellen als huisgenoten heeft, met hart en ziel van Sint-Mariaburg houden: “Elk jaar hang ik de
familievlag van Bosch en de vlag van Sint-Mariaburg uit.”

HET 100STE GAZETJE
Je moet het maar doen: 100 keer Gazet van het
Nieuw Kwartier. Dat het niet zo simpel is om zulks
te realiseren, daar zijn wellicht weinig lezers zich
van bewust. Een tiental krantjes samenstellen, dat
is niet echt moeilijk, maar dit jaar na jaar volhouden,
is wat anders. Telkens weer de broodnodige teksten
op papier zetten is en blijft een hele opgave.
100… een getal dat je hoogstens terugvindt bij
gerenommeerde week- of reclamebladen!
Proficiat Wijkwerking Mariaburg, die borg staat
voor deze driemaandelijkse uitgave. Proficiat
met jullie gazetje dat toch wel leeft hier in deze
contreien, dat inhoudelijk hoog scoort, waar met
belangstelling naar uitgekeken wordt en telkens
weer enkele uren leesgenot verschaft. Elkeen vindt
er wel iets in naar z’n gading, vindt er altijd wel iets
interessants in, iets dat pleziert of verwondert.
Ook niet onbelangrijk in deze tijden van dalende
koopkracht: nog altijd gratis verspreid in SintMariaburg en omgeving. Al is dat “gratis” dan
vooral te danken aan al diegenen die op een
of andere manier trouw Gazet van het Nieuw
Kwartier sponsoren. Sommigen zelfs al vanaf de
eerste nummers meen ik me te herinneren.
Mensen komen en gaan… het was niet anders
op de redactie van dit krantje, wie er allemaal
aan meegewerkt heeft om tot die honderd nummers te komen, ik weet niet of die namen nog
allemaal terug te vinden zijn. Wat ik zeker weet: de
enige die alle nummers heeft meegemaakt: Willy
Bauwens, verantwoordelijke voor de lay-out.
Wat de mensen het meest aanspreekt in de Gazet
zijn telkens weer de bijdragen uit eigen streek,
goede of soms minder goede berichten. Zo weet
ik onder andere dat de rubriek “BM’s verlieten ons”
door heel wat Mariaburgers met de nodige aandacht wordt gelezen. Telkens immers gaat het over
mensen die we goed gekend hebben, over mensen
die tussen ons geleefd hebben.
Waar eveneens met bijzondere belangstelling naar
uitgekeken wordt, is “De kroniek van Barbara”. Mijn
verbeelding schiet helaas te kort om me een
voorstelling te maken van deze dame. Zou het
misschien een kruising zijn tussen nieuwslezeres
Siegrid Spruyt en Simonneke uit “Thuis”? Maar dan
in een jongere versie, Of is het misschien ’n soort
Mariaburgse Mieke Vogels? Hoe vaak ook ik Will
Tura op de radio hoor herhalen: “Vergeet Barbara”
– “Denk niet meer aan Barbara”. Het lukt me niet.
Tenslotte nog dit: heel wat artikels in dit gazetje
worden ondertekend met LVB, Ludo Van Bouwel,
eindredacteur en verantwoordelijk uitgever.
Tegelijk de man die er telkens weer in slaagt om
de Gazet van het Nieuw Kwartier naar een hoger
niveau op te tillen. Alvast wensen we Ludo en z’n
medewerkers van harte proficiat met die honderd
nummers en hopen we nog vaak het genoegen te
kennen om van hun pennenvruchten te genieten.
WDL

Prettige Weerzien
Het moet gezegd, teergeliefde en in de watten gelegde lezer, ik heb jullie meer
gemist dan jullie mij. De vibes van weleer waaien nochtans krachtig, maar het
nummer 100 zal daar wel voor iets tussen zitten. Waar is de tijd dat mevrouw P.W.
het nieuw kwartier verwarde met het Villasdal, en vanuit een Thaise gevangenis
de redactie van dit eigenste blad inspireerde tot redactionele, zeg maar litteraire
hoogstandjes. De wijkwerking was toen nog jong en pril, en de redactie van dit
blad vergaderde regelmatig teneinde de vochtbalans van de goegemeente in
evenwicht te houden. Voor de VTM-kijkers die vroeger niet goed opgelet hebben: we dronken terwijl pinten, behalve als er iemand van het toenmalige Anders
GAan Leven, Eten en Vrijen geitenwollen sokken kwam promoten, dan kwam er
ook kamillethee op tafel, maar alleen voor de gaste in kwestie. Dat uitroepteken
na de naamsvernieuwing had wel een reden.

In de redactie was ook geen kartelvorming te bespeuren, en van een cordon
sanitaire was geen sprake, want er was geen Vals Blokje te bespeuren tussen de
andere gekleurde legosteentjes.
100, spreek uit: honderd, het is toch wel wat. 25 jaar lang inspiratie zoeken en
in een ogenschijnlijk ingedommelde stadsrandwijk is geen sinecure. Voldoende
medewerkers vinden, en bussers, en gerecycleerd papier, en een gepaste verantwoordeloze uitgever ook niet. Maar het is allemaal gelukt, en daarom verdienen
al die brave mensen een pluim, een schouderklop en een goedkeurende hoofdknik. Meer moet dat niet zijn. Een Plat Waterke mag. En als mijn eerste zin niet
klopt, mag dat ook een Pittige Wodca zijn, of Prikkelend Water. Van druiven. Heeft
er nog iemand een fles Cuvée Sint-Mariaburg?
Pezewever

Gazet van het Nieuw Kwartier

2

JAARGANG 23   nr.: 100   December 2008

Mariaburgse Feesten
weergaloos succes

Recordopkomst voor Henry Luyten
De gebroeders De Beenhouwer kijken met voldoening
terug op de schitterende tentoonstelling van het Atelier
Henry Luyten, tot 2 november gepresenteerd in de kunstzalen van Antverpia. Met meer dan 3000 bezoekers uit
binnen- en buitenland mag men terecht van een groot
succes spreken. Na de retrospectieve van striptekenaar
Bob Mau droeg deze expositie zeker bij tot de culturele uitstraling van het Antverpiagebouw aan de Sint-Antoniuslei.
LVB

Lea D’Huyvetter, één van de laatste privélleerlingen van Henry Luyten, bezocht samen met haar man Ivo Meulemeester
de tentoonstelling.

Drukte in C.C. Antverpia
Na de grote tentoonstelling over Henry Luyten volgde
in het cultureel centrum Antverpia nog een expositie
van kunstschilder Jef Verleije. Gelijktijdig toonden vier
leden van Visie4 sterk fotowerk op de verdieping van
de Academie Noord: Luc De With, Lus Goossens, Willy
Hermans en Jan Strijbos.
Een week later pakte Kunstkring Caerde uit met de prestigieuze tentoonstelling “Caerde ziet St.-Mariaburg”.
Van 22 tot 30 november toonden leerlingen van het
atelier schilderkunst van Marilou van Lierop (Academie
Noord) hun werk op de tentoonstelling “Achterland 2”.
LVB

MARIABURGSE KUNSTENAARS ACTIEF
Vanaf 20 november nam Madeleine van der Knoop uit de Caterslei met
een schitterend bronzen beeld van een pauw deel aan “Art en Capital”,
een grootse internationale tentoonstelling in Le Grand Palais te Parijs.
Werner Paenen uit de Karel De Wintstraat 3 nam met zijn kunstzinnige installaties reeds aan vele tentoonstellingen deel. Hij ontving
onlangs geïnteresseerden in zijn atelier aan de Hertstraat 5 in Deurne. Dit
gebeurde tijdens de ‘open atelierdag’ op zondagmiddag 26 oktober.

De 22e Mariaburgse Feesten werden door een uitzonderlijk mooi Sint-Michielszomertje begunstigd. Van heinde en verre kwam dan ook een nooit
geziene massa naar het kerkplein toegestroomd. Voor de rommelmarkt en
de kinderspeelgoedbeurs werden nieuwe records genoteerd.
Maar vrijdagavond begon het al met een superspannende quiz, waarbij meer
dan 20 ploegen verbeten streden om flessen van de Wijnschuur te winnen.
Het team van Mendeljev klopte nipt de Bende van de Bosklapper en
‘Onze Benny’ werd eervol derde. Zondag werd het muziekfestival ingezet door de lokale Koninklijke Harmonie Antverpia. De massa ex- en
huidige Mariaburgers verbroederden rond de toog, of stilden hun
honger bij de hotdogkraam van Turnkring Antverpia, bij de WWMstand met wafels van Nelleke of bij de altijd succesrijke frietkraam.
Dank zij de inzet van een groep enthousiaste medewerkers werd het
weer een succes. Bovendien werden 30 vlaggen verkocht, wat de hoop
wettigt dat in 2009 alle straten met blauw-witte wimpels zullen getooid
worden en zo bijdragen tot een nog feestelijker gevoel in heel Sint-Mariaburg.
LVB

Wijkcirculatieplan
Mariaburg: kant Ekeren
Op dinsdag 14 oktober 2008 organiseerde het districtsbestuur van Ekeren
een hoorzitting over het opstellen van een wijkcirculatieplan voor Mariaburg
(WCP Mariaburg) kant Ekeren.
Een wijkcirculatieplan onderzoekt hoe de verkeersproblemen in een buurt zo
goed mogelijk opgelost kunnen worden zodat de wijk leefbaarder en veiliger
wordt. Zo’n plan gaat ondermeer na waarom het verkeer de wijk in- en uitrijdt en langs welke straten. Volgende knelpunten worden in elk geval onderzocht: de overweg Weerstandersstraat – Statiestraat, de kruispunten aan de
Kapelsesteenweg en in eerste instantie het kruispunt met de Bist, de brug aan
de Schriek en de driehoek Schriek – Driehoekstraat – aansluiting Puihoek.
Een zestigtal bewoners nam deel aan deze hoorzitting en maakten van de
gelegenheid gebruik om een aantal verkeersproblemen uit de praktijk aan
te kaarten. De problemen hielden ondermeer verband met de Karel De
Wintstraat (in de avondspits veel sluipverkeer: zo rijden weggebruikers
komende van de Veltwijcklaan vanuit de Bist links de Antverpiastraat in om
via de Kapelstraat en de Karel De Wintstraat, de Schriek te bereiken om het
kruispunt met de Kapelsesteenweg via de verkeerslichten over te steken), de
Nijverheidslei en Lodewijk Andersonstraat (sluipverkeer en hoge snelheid),
Maria-Theresialei en Frans Standaertlei (al dan niet parkeren op berm), de
Schriek (onoverzichtelijke situatie beneden aan de brug) en de kruispunten
met de Kapelsesteenweg (veiligere oversteekplaatsen).
Deze hoorzitting was een eerste stap bij het opstellen van het wijkcirculatieplan. De volgende stap bestaat er nu in dat een aantal oplossingsscenario’s en een geheel van voorstellen met duidelijke oplossingen worden
opgesteld waarvan de voor- en nadelen worden afgewogen. Eventuele
opmerkingen of suggesties kunt u nog altijd laten weten aan de redactie.
GM

Cultuur-historische
wandelingen
Het Dienstencentrum Antverpia biedt deze winter een reeks thematische
wandelingen aan onder leiding van Ludo Van Bouwel. Het thema is ditmaal:
“In het spoor van de Mariaburgse kunstenaars”. Er wordt gewandeld langs
straten waar bekende artiesten woonden. Aan de hand van fotomateriaal
wordt over hun leven en werk verteld. De eerste wandeling vond plaats
op dinsdag 18 november en was gewijd aan de beeldende kunsten. Op
9 december is Luc Philips de centrale figuur van de theaterroute, waarbij ook andere bekende acteurs als Dora van der Groen, Wies Andersen,
Anton Peeters, Yvonne Lex, Karen Van Parijs, Gène Bervoets, Fanny Winkler en
regisseurs Free Waeles, Lode Geysen, Bert de Bois aan bod komen.
Op 20 januari volgt een wandeling langs woningen van muzikale beroemdheden en op 10 februari sluit een literaire wandeling de reeks af. Telkens
aanvang om 13.30 uur. Deelname in de kosten: 2 euro voor het Heemkundig
Documentatiecentrum.
MM

Op 21 december organiseert de wijkwerking een
echte Kerstmarkt voor jong en oud, arm of rijk, dik
of dun. Kortom voor iedereen! Verschillende actievelingen zullen hun eigen werkjes aanbieden en voor
een hapje en een drankje wordt gezorgd. Start om
13.00u en einde als de aanwezigen koude voeten
hebben. Waar? Op de hoek van de Schriek en de
Willy Staeslei voor de vroegere Laboureur, thans het
Trefpunt. Steve en Ellen zullen iedereen graag zien
komen. Voor meer inlichtingen: Marc Elseviers
0477/944 083, marc.elseviers@telenet.be.
STUNTKRANT OP BOEKENBEURS
Ter gelegenheid van de Boekenbeurs gaf Gazet
van Antwerpen een extra editie uit op vrijdag
31 oktober. Daarin stond een origineel stripverhaal
met tekeningen van Wim Clynhens volgens een
scenario van Paul Hendrickx. Beide Mariaburgers
zijn steunpilaren van de Gazet.
VAN RELIEF TOT CONSTRUCTIVISME
Van zaterdag 14 februari tot en met zondag
22 februari stelt Mariaburger Manu Van Meervelde
uit de Gezondheidslei onder de titel “Van reliëf
tot constructivisme” heel sterk werk tentoon in
de Sint-Jozefskapel, Augustijnslei 76 te Brasschaat.
Gratis toegang: ma-vr van 14u tot 20u, zat-zo van
14u tot 18u. www.manuvanmeervelde.be
FAMILIE SIMONS HEEFT
MOOISTE VOORTUIN
66 gezinnen namen deel aan de bebloemingswedstrijd van het district Ekeren. Schepen voor groen
Koen Palinckx deelde de prijzen uit op het districtshuis.
De prijs van de mooiste voortuin ging naar de
familie Simons-Daemen uit de Edward Caertsstraat 1.
Proficiat!
HERMAN DE BIE GIDST
Herman De Bie uit de Leopoldlei leidt groepen
rond in het museum “Het Zotte Kunstkabinet” in
de Sint-Katelijnestraat 22 te Mechelen. Individueel
bezoek donderdag en vrijdag 14-17 u, zaterdag
11-17u. Groepen kunnen reserveren bij Lidwina
De Bie 015/55 55 67.
LEO BOUTELIGIER STAFHOUDER
De Mariaburgse advocaat Meester Leo Bouteligier
uit de Zwemdoklei werd onlangs aangesteld tot
stafhouder van de Antwerpse balie. In de Advocatengids 2008 gaf hij een boeiende uitleg over de
publiciteit die advocaten sedert 2003 mogen maken
in de media.
NMBS LIJN 12
ANTWERPEN – ESSEN
Vanaf 14 december 2008 wordt de IC N AntwerpenCharleroi verlengd tot Essen. Hiervoor worden de
nieuwe en moderne M6-rijtuigen ingezet.
Voor de reizigers vanuit het station Sint-Mariaburg zal
er niet veel wijzigen behoudens de uurdienstregeling
die waarschijnlijk zal worden aangepast.
GM
MARITA DE STERCK VERTELT:
FEEST VAN NIEUWE MEISJE

Monique Dierickx en Guy Van der Avert namen met schilderijen en
metalen beelden op 25 en 26 oktober deel aan de groepstentoonstelling
‘Kwintet’in Hoeve Van Paesschen te Kapellen. Naast hun sterk werk vielen
ook foto’s van Jan Van Honsté te bewonderen, aquarellen van Gerda
Van Turnhout en collages alsook sculpturen van Ward Van Honsté.

Van 29 december 2008 tot 29 januari 2009 stelt de
Mariaburgse antropologe en jeugdauteur Marita
de Sterck in de hoofdbibliotheek van Brasschaat,
Bredabaan 407, foto’s tentoon die ze maakte bij de
Ticuna-Indianen in het Noordwesten van Brazilië.
Op donderdag 15 januari 2009 van 20 tot 21.30u
vertelt ze in de bibliotheek aan de hand van een
uitvoerige beeldmontage over het ritueel dat
deze Indianen vieren als een meisje vrouw wordt:
het Feest van het Nieuwe Meisje. Toegang gratis.
Wie naar de lezing wil komen, graag aanmelden bij:
denise.duthoy@brasschaat.be

André De Nys, 23 jaar geleden medestichter van kunstkring Caerde,
gebruikte Franciscus van Assisi als inspiratiebron om de witte antigeweldhand van burgemeester Luc Janssens van Kapellen te versieren:
“Franciscus was een anarchist met een uitgesproken visie op de samenleving. Hij plaatste de mens niet boven, maar in de natuur. Zijn boodschap
is vandaag nog actueel’, aldus De Nys. Burgemeester Janssens heeft de
hand een plaats gegeven in het Administratief Centrum. Later komt ze
in de bibliotheek.
LVB
Gazet van het Nieuw Kwartier

MARIABURGSE KERSTMARKT
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om onze adverteerders te danken!

Gazet van het Nieuw Kwartier
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Hoe komt de Gazet
bij u terecht ?
Op de redactieraad in buurthuis ’t Nieuw Kwartier aan
de Schriek 360 wordt het vorige nummer geëvalueerd
en plannen voor het volgende besproken.

9
Zo snel mogelijk dragen vrijwilligers de gazetjes rond. Ieder
heeft een eigen sector van 150 à 200 exemplaren, één man
heeft er zelfs 300 te bestellen:

8

Wout Schutters is onze fietsende ronddrager
“Extra Muros” in Kapellen-Brasschaat.

7

Hubert De Langhe zorgt voor de verspreiding
“Extra Muros” in Ekeren (Laar, Donk, Bunt en Centrum).

1

Als foto’s en stukken binnen zijn bij eindredacteur
Ludo Van Bouwel, worden met lay-out-man Willy
Bauwens de bladzijden gemonteerd en na correctie
doorgeseind naar de drukkerij.

2
3

Bij drukkerij Flitsgrafiek in Wuustwezel rollen de 4200
exemplaren van de pers.

4

6
5

Na een rit van Wuustwezel naar het buurthuis worden
de pakken door vrijwilligers binnengedragen.

Gazet van het Nieuw Kwartier

Telkens worden een 50 exemplaren per post
verstuurd naar lezers in Nederland, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Hongarijë en diverse gemeenten
van Vlaanderen en Wallonië. Vandaar dat de Wijkwerking Mariaburg intensief actie voerde om het
postkantoor te behouden aan de Bist, waar telkens de
nummers ter verzending aangeboden worden.

Als de kranten per sector ingepakt
zijn, worden ze door het distributieteam bij de respectievelijke
bussers aan huis afgeleverd.
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De Bussers
E1 Familie Jorissen

E10 + E12 Stan Tubbax

E2 Marc Denissen

E6 Luc Beyers

E3 Familie Sybers

E4 Familie Elseviers

E8 Yvonne en Willy De Laet

E7 Lieve De Belder

E9 Jules Sanctorum

B2 Johan De Vlam

E11 Maria Lenaerts

B1 Gustaaf Bogaerts

B3 + B7 Lus Cuyvers

B4 Guy De Beuckelaer

B8 Jette Soetewey

B5 John Van Dijck

B12 + B13 Frans Bedeer

B6 Jef Hackert

K1 Jacques De Bie

K2 Ludo Van Bouwel

B11 Guy en Griet Van Bouwel-Van Buyten
B10 Mevr. Fissers

B9 Eddy Bernaerts
Gazet van het Nieuw Kwartier
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Fietsen in de molen

Op naar elfde Velo Classic

Het gemeentebestuur van Brasschaat heeft een originele overeenkomst gesloten met Rijwielen Claeskens
aan de Kapelsesteenweg. Dertig jaar reeds runnen
Patrick en Anne hun rijwielenzaak. Zij willen nu
hun atelier renoveren. “Een tijdje geleden mocht de
Groene Wijzer tijdens verbouwingswerken gebruik
maken van de molenromp. Daarom klopten ook wij
nu aan bij het gemeentebestuur en bereikten een
overeenkomst. We mogen de molen drie maanden
gebruiken. In plaats van huurgeld te betalen schenken
we het gemeentebestuur elke maand enkele fietsen,”
aldus Patrick Claeskens. Burgemeester De Kort toonde
zich tevreden over dit origineel akkoord: “Met de fietsen die we krijgen, willen we het gemeentepersoneel
aansporen de dienstwagen meer op stal te laten en de
milieuvriendelijkere fiets te gebruiken.”
Op termijn zal de Katerheidemolen een bestemming
krijgen als kinderopvangcentrum, vermits op de site
van de GIBO-school geen plaats meer zal beschikbaar
zijn voor deze dienst.
LVB

Op vrijdag 7 november kwamen de medewerkers van de Velo Classic samen in het park van
Brasschaat. Ook de mensen van de MS-liga waren
in de Hemelhoeve aanwezig. De opbrengst van het
succesrijke zomerevenement werd overhandigd
aan mevrouw Monique De Mulder, de voorzitster
van de vereniging. Veel vrijwilligers van de KMVK,
van de Vrije Basisschool en van de het Velo Classicteam zelf waren present. Dankzij de steeds grotere
opbrengst van het wielerfeest

kunnen de MS-patiënten hun activiteiten het
ganse jaar door vlot laten verlopen. En dat zijn er
heel wat. Elke dinsdagmiddag komen zij samen in
de Hemelhoeve voor een gezellige babbel. Maar
regelmatig zijn er ook themadagen rond veilig
verkeer, handklussen, enz. Tweemaal wordt ook
een daguitstap in het programma voorzien. De
avond werd afgesloten met een gezellige babbel
en een natje en een droogje.
ME

De organisatoren en medewerkers van de “Velo Classic” waren
bijzonder tevreden over de opbrengst van de tiende editie.

Tamara De Dyn speelt
onderwaterhockey
Ons overbuurmeisje Tama De Dyn (van het gelijknamig
kapsalon) en haar vriend Peter Engels spelen onderwaterhockey. In oktober werd de eerste wedstrijd van
de nationale competitie afgewerkt in het Wezenbergzwembad. Sinds 2005 heeft Antwerpen een club, CVD
UWH, die met zes spelers deze unieke sport beoefent.
Tamara is al lang een fervente duikster, maar vindt
in onderwaterhockey een nieuwe challenge: “Het
ziet er gewelddadiger uit dan het is. Vooral fysiek is
het zwaar. Het komt erop aan met een boemerangvormige stick een oranje puck in het 3,3m brede doel
van de tegenstrevers te krijgen. Na de goal komen
twaalf hoofden boven water. We trainen elke week op
uithouding en het is vaak op de tanden bijten. Nogal
wat spelers haken vlug af.”
Omdat het publiek niet kan zien wat er allemaal onder
water gebeurt, wordt de competitie waarschijnlijk
binnenkort ‘live’ via het internet uitgezonden.
De onderwaterbeelden zijn beslist spectaculair.
LVB

BM’s verlieten ons...

Rony Helssen
(16/7/1945 – 2/7/2008)
De echtgenoot van mevrouw Helene Van
Heesch woonde met zijn zus Anita tot zijn
huwelijk in de Willy Staeslei bij zijn ouders
Karel Helssen en Rosa Quirijnen. Daarna
verbleef hij met zijn gezin aan de Henrilei 19.
Als waterklerk en hoofdwaterklerk was hij verbonden aan de firma De Keyzer Thornton.
De laatste drie jaar was hij in brugpensioen.
Rony was in zijn jeugd actief lid van Jeli. Hij
overleed in Italië tijdens een fietstocht onder
de Toscaanse zon. Hij laat drie dochters en
5 kleinkinderen na.

Christina Hanssens
uit de Gezondheidslei 42 meldt:

Benny Moeman
uit de Korte Bist meldt:

Paul Van Bruggen
(7/6/1930 – 15/10/2008)
Onverwacht is de echtgenoot van mevrouw
Culot thuis aan de Sint-Antoniuslei 74
overleden. Het gezin woonde daar vanaf
1956. De heer Van Bruggen werkte bij een
petrochemisch bedrijf in de haven. Hij
engageerde zich ook in de parochie door
catechese te geven aan de vormelingen.
Na zijn pensionering was hij lid van Okra.
Zijn vier kinderen zijn allen in de medische
sector bedrijvig als verpleegster, dokteres,
tandarts en kinesiste. Ze wonen in een
straal van 3 km rond het ouderlijk huis.
De tien kleinkinderen verliezen een graag
geziene grootvader, die altijd klaar stond
om hen te helpen.
Gazet van het Nieuw Kwartier

KNUFFELTHERAPIE
“DE HONDJES”

EEN UURTJE
VOOR JEZELF

Wij zijn een groep vrijwilligers die samen met de leraars, leraressen en opvoeders van Wilgenduin
Kalmthout autistische kinderen leren omgaan met onze knuffelhonden. Vorig schooljaar zijn wij
dit project gestart met drie Berner-Sennenhonden, een New-Foundlander een Briard en twee
Sheltie’s.
Deze knuffeltherapie heeft zo’n positieve invloed op de kinderen, dat er dit schooljaar gevraagd is
om alle klassen een knuffelsessie te geven (17 klassen).
Wij leren de kinderen op een aangename wijze omgaan met onze honden, en trachten eveneens enkele eenvoudige oefeningen in onze knuffelsessie in te bouwen. Spontaan beginnen deze
kinderen tegen u te praten, niettegenstaande ze meestal zeer gesloten zijn en u toch een vreemde
persoon voor hen bent.
Onze honden zijn uiteraard zeer kindvriendelijk en sociaal opgevoed.
Stilaan is onze vrijwilligersgroep aan het groeien en hebben wij de laatste weken een tiental
knuffelhonden.
De kinderen worden enkele uren voor onze komst voorbereid in de klas en zitten uiteraard te
popelen tot onze knuffelhonden verschijnen Volgens de ouders en de directie van Wilgenduin
heeft deze knuffeltherapie een positieve invloed op de kinderen. Ze krijgen een zekere verantwoordelijkheid, ze moeten praten tegen de hond en de hond in het oog houden, eenvoudige
bevelen geven en zien dat deze opgevolgd worden.

“Sinds vele jaren ben ik mij gaan verdiepen in wat veel mensen ‘het alternatieve’ noemen. Ieder mens heeft een fysiek en een energetisch lichaam. Beide
lichamen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als wij fysiek iets mankeren,
heeft dat altijd invloed op het energetische lichaam. Daar het mij enorm boeide,
en nog steeds doet, ben ik de ene cursus na de andere gaan volgen; en als een
lopend treintje dat niet meer te stoppen is, zit je zo in het wereldje van ‘rust
vinden in jezelf’. Daar draait tenslotte alles om in deze hectische en gestresseerde
wereld. Na jaren Tai-chi beoefend te hebben, ben ik me ook gaan verdiepen in
cranio, na vele jaren cursussen heb ik dit kunnen beëindigen als cranio-sacraal
therapeute bij o.a. Etienne Peirsman.”
Bij cranio-sacrale therapie word gewerkt met het zenuwstelsel (hersenen,
ruggenmerg en het cranio-sacrale vocht). Een cranio-behandeling geeft
ontspanning, bevordert de innerlijke rust, algemene gezondheid en geeft een
gevoel van welzijn.
Ook geef ik Reiki-behandelingen, sound- of klank-healing met o.a. de Tibetaanse
of zingende schalen. Een ontspannen voetmassage staat ook op het programma.
Voor al deze therapieën hoef je niets te mankeren zoals vele mensen denken,
want dit alles is nog vrij nieuw voor hen, het is een welverdiend uurtje ontspanning en ontstressing van jezelf. Bij vragen en twijfels, neem gerust contact op.”

Foto’s van onze knuffeltherapie vindt U op www.van-ardiga.be

pieters.hanssens@telenet.be
Tel.: +32 3/ 664 09 45, gsm: +32 486/53 53 51
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