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GRATIS VERSPREIDING IN SINT-MARIABURG EN OMGEVING - AFGIFTEKANTOOR 2950 KAPELLEN CENTRUM - DRIEMAANDELIJKS - WIJKWERKING MARIABURG V.Z.W.

Minister-President kwam naar Sint-Mariaburg
voor uniek project Molenveld

WONEN BOVEN EEN SCHOOL
In 2006 genoot Sint-Mariaburg de eer toenmalig vice-premier Dirk Van Mechelen op bezoek te krijgen om het gerenoveerde
Antverpiagebouw officieel in te huldigen. Vrijdag 16 oktober 2009 kregen we nog hoger bezoek: om 15 uur werd door MinisterPresident Kris Peeters de eerste steen gelegd van het nieuwe schoolgebouw Gibo Mariaburg. Een bijzondere gebeurtenis. Maar
daarvoor krijg je nog geen hoogste gezagsdrager op bezoek. Wel omdat het een uniek project is in Vlaanderen: duplexwoningen bovenop de school!

BESTE WENSEN
Het bestuur van de Wijkwerking Mariaburg vzw, de redactieraad
van de Gazet van het Nieuw Kwartier en alle vrijwillige
medewerkers wensen u een gezond 2010 zonder al te veel zorgen!
Een cadeausuggestie: lid worden van de Vrienden van het
Nieuw Kwartier kan mits een overschrijving van 5 euro op
onderstaand banknummer.
U kan ook altijd een abonnement cadeau doen
aan familie of vrienden buiten Sint-Mariaburg.

Onder het goedkeurend oog
van Minister-president Peeters
staken schoolkinderen een koker
in een stukje van hun nieuwe school

Van een verouderd schoolgebouw dat dringend nood had aan grondige
renovatiewerken tot een splinternieuwe moderne school mét betaalbare
woningen voor jonge gezinnen. De combinatie van betaalbare woningen
met een school is uniek in Vlaanderen. De gemeentelijke basisschool Gibo
Mariaburg kampte al enkele jaren met ernstige tekorten. Renovaties
volstonden niet meer en zouden op termijn veel te duur zijn. Een nieuwe
school was dus aan de orde. En daar werd de eerste steen voor gelegd.
Bovendien constateerde het gemeentebestuur een sterke uitstroom van
jonge gezinnen die in Brassschaat geen betaalbare woning meer konden
vinden. Feit is ook dat de ruimte om te bouwen steeds schaarser wordt.
Het inkomen van jonge tweeverdieners met kinderen is net te hoog om
een sociale woning te kopen, maar anderzijds te laag om een eigendom
te kopen in Brasschaat. Dus besloot het gemeentebestuur jonge gezinnen
terug aan te trekken door betaalbare woningen aan te bieden. “Door een
bezoek aan Nederland is het idee ontstaan om in één project de combinatie van de twee doelstellingen te verwezenlijken”, aldus burgemeester
Dirk De Kort in zijn toespraak tot het massaal opgekomen publiek.
Tijdelijk in containerklassen
Directrice Hilde Rasschaert prees ouders en leerkrachten die vanaf
1 juli hielpen bij het leegmaken van de oude lokalen, het inpakken van
materialen en het verhuizen van al het hebben en houden naar de
tijdelijke school, de containerklassen. Zij dankte burgemeester De Kort
en schepen van onderwijs Sophie De Roeck alsook alle mensen van de
Antwerpse Bouwwerken. Ook de kinderen werden bedankt omdat ze
zich zo goed en gemakkelijk hebben aangepast aan de containerklassen
en de kleinere speelruimte.
“Jullie maken iets unieks mee: er wordt een nieuwe school gebouwd, ruim
en comfortabel en met veel speelruimte. Alle kinderen en leerkrachten
hebben een wens geschreven op een klein briefje. Deze wensen zijn in
een koker verzameld en worden symbolisch bij de eerste steenlegging
ingemetseld. Ook een dagblad van vandaag zal in een koker ingemetseld
worden in een muur van het nieuwe gebouw.”
De kinderen van basisschool en lagere school zongen enthousiast hun
schoollied.
Minister-President Kris Peeters vond dat er toen al ruim voldoende gepraat was. Hij scheurde zijn geschreven speech kapot en ging samen met
leerlingen en personaliteiten aan de slag om symbolisch zijn bedrevenheid in de metselkunst te tonen. Ook in zijn contact met de aanwezigen
toonde hij zich met een glas in de hand een echte man van het volk.

26 duplexwoningen
In een prachtige brochure worden de 20 duplexwoningen die in fase 1
bovenop de school zullen gerealiseerd worden, gedetailleerd voorgesteld
met beschrijvingen, plans en prijsramingen. De kostprijzen (zonder btw,
registratie- en notariskosten) variëren van 170.710 tot 216.800 euro. De
zes duplexwoningen die in de tweede fase boven het kinderdagverblijf
aan de Molenweg zullen gerealiseerd worden kosten 167.760 euro. Daarbij moet nog 12.130 euro gerekend worden voor de parkeerplaatsen. Bij
Igean Dienstverlening, tel. 03/350 08 20, e-mail grondbeleid@igean.be
kan men alle info bekomen en vrijblijvend contact opnemen.
Kort nadien werden door het gemeentebestuur de verkoopsvoorwaarden
aangepast.
Eerder werd ook als bijzondere verkoopsvoorwaarde gesteld dat het minimum belastbaar gezinsinkomen 45 000 euro moest zijn. Dit wordt nu
zodanig aangepast dat dit als voorkeur geïnterpreteerd zal worden. Dus:
bij de kandidatuurstelling wordt voorkeur gegeven aan gezinnen waarvan het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen 45 000 euro bedraagt. Zo
worden mensen die net onder dit bedrag zitten niet meer per definitie
uitgesloten.
Bij huisvestingsambtenaar Sarah Van Hees, tel. 03 650 02 57, sarah.van.
hees@brasschaat.be kan men terecht voor verdere uitleg.

Dirk Bauwens
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat
Tel.: 03-665 05 83 - bauwens@argenta.be
CBFA nr. 60702
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GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING
Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

WIJKWERKING MARIABURG vzw
Rekeningnummer: 979-0804545-32
Bezoek ons op www.mariaburg.be
Gazet van het Nieuw Kwartier
is een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt
in herfst, winter, lente en zomer.
Werkten mee aan dit nummer:
Hugo Augustijns, Barbara, Willy
Bauwens, Lus Cuyvers, Marc
Elseviers, Els Moonen, Ludo Van
Bouwel, Bart Vande Vyvere, Guy
Van Look, Johan Van Onckelen,
Linda Vanpoucke, Wouters &
Fasseur.
Verantwoordelijke uitgever :
Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14,
2950 Kapellen, Tel. 03/605 73 61,
gsm 0476/ 59 22 78
e-mail: hippopress@skynet.be.

MENSEN
BM’s verlieten ons... Zilveren jubileum
Meester Meyten

Johann “ Hans “ CENKER
(10/01/1934 – 16/11/2009)
“Hans voelde zich een echte Mariaburger “ getuigt zijn echtgenote
Ruth Hofman. Hij was in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen geboren
als telg van een glasblazersfamilie.
Als jongeman bekwaamde hij zich in de ouderlijke glasblazerij in het
vervaardigen van glasinstrumenten. Hij werd een zeer gewaardeerd
glastechnicus.
Hij werkte enige jaren in Zwitserland, waar hij zijn vrouw huwde.
In 1966 kwam het echtpaar naar Antwerpen om in de net opgestarte fabriek van Bayer aan de Scheldelaan een nieuwe loopbaan
te starten. Zijn woning aan de Henrilei 17 bouwde Hans voor een
groot gedeelte zelf, hij was echt een man met gouden handen. Hans
genoot van de prachtige Mariaburgse omgeving en de vriendelijkheid waarmee hij hier als buitenlander werd aanvaard. Hij was een
graag geziene gast bij Dienstencentrum Antverpia. Sinds begin dit
jaar begon hij problemen te ondervinden met zijn gezondheid. Een
zware longontsteking werd hem uiteindelijk fataal.

Stefan Lopez Hartmann:
Sint-Mariaburg in Peru

Elk jaar weer zorgt “Schakel”, het jaarboek van het SintMichielscollege/Brasschaat voor uren leesgenot. Heel wat
dorpsgenoten worden erin vermeld. In de zestigste jaargang over 2008 staat een mooie tekst met foto van Luc
Meyten. De zoon van apotheker Meyten sr uit de SintAntoniuslei studeerde voor onderwijzer aan het H. Pius XInstituut in Antwerpen en kwam in 1983 in dienst als leerkracht van de Lagere School Sint-Michiel. Al jaren is hij de
vaste sterkhouder van het eerste leerjaar. Hij leert zijn leerlingen met gemak en enthousiasme met software omgaan.
Tevens is hij coördinator van het “Collegium Musicum” van
de Lagere School. Als lid van het pastoraal team organiseert
hij sponsortochten en hongermaaltijden.

Stefan Lopez Hartmann uit de Weerstandersstraat doet twee jaar ontwikkelingshulp in Peru.
Over zijn wedervaren kan men alles lezen op zijn
blog: http://blogcooperation.be/volunteers/peru/
slopezhartmann/ waaruit we volgend citaat overnemen:
“De dagen hier zijn iets regelmatiger dan in België
omdat we dichter bij de evenaar zitten. Er zit nog
wel iets van verschil op. Begin september kwam
de zon op rond 6u en ging onder rond 18u. Twee
maanden verder is dat ongeveer 5.15 en 18.45
u. geworden. Terwijl jullie daar richting langste
nacht gaan, komt bij ons de langste dag steeds
dichter in de buurt.” (LVB)

“Door weer en wind fietst hij vanuit zijn huidige woonplaats Brecht naar school om er rond 7.30 uur als één van
de eersten aan te komen “ lezen we in de tekst van Michel
Du Bois. Zo blijft hij trouw aan zijn Mariaburgse roots, waar
de fiets altijd een belangrijke rol heeft gespeeld.
Op dinsdag 15 december stond in de “Goed Nieuwskrant”
van GVA toch wel een heel grote foto van meester Meyten
met zijn leerlingen van het eerste leerjaar B. Zij lieten blauwe en witte ballons op om aan de wereld kenbaar te maken
dat ze al kunnen lezen en schrijven. Blauw en wit, de Mariaburgse kleuren. Toeval of onverbloemde dorpsliefde?
(LVB)

Zijn buren, vrienden en kennissen zullen hem steeds als de
“ freundliche Österreicher “ blijven herinneren.

Jo Casaer beëindigde schepenmandaat

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Op de Brasschaatse gemeenteraadszitting van 29 oktober heeft Jo Casaer
(70) uit de Jacobuslei zijn schepenmandaat neergelegd. Als CD&V-er wordt hij
in het college opgevolgd door André Van Mechelen. Wel blijft hij als gemeenteraadslid zetelen en werd hij recent benoemd tot voorzitter van de Intergemeentelijke Samenwerking Scheldelandschapspark.

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04

Casaer kan terugblikken op een lange politieke carrière. Na een loopbaan als
leraar wiskunde en onderdirecteur in het Sint-Jan Berchmanscollege te Merksem
werd hij in 1976 voorzitter van de toenmalige CVP/ Brasschaat en leidde de
partij tien jaar.

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken
Gespecialiseerd in oude technieken
o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren
kalk- en zandtechnieken
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In 1995 kreeg hij de belangrijke functie van OCMW-voorzitter. Onder zijn
beleid werden de dienstencentra Vesalius en Antverpia gerealiseerd. Vanaf
2007 werd hij schepen van cultuur, lokaal sociaal beleid en ontwikkelingssamenwerking. Als laatste beleidsdaad realiseerde hij de aankoop van het
schilderij “River Dance” van de Brasschaatse kunstenaar Bruno Vekemans, dat
de gemeenteraadszaal siert. De portefeuilles van cultuur en ontwikkelingssamenwerking worden overgenomen door Jef Konings; de bevoegdheid
lokaal sociaal beleid door OCMW-voorzitter Bart Brughmans.
Jo Casaer engageerde zich steeds met veel overgave, maar op bescheiden
manier, voor de Mariaburgse gemeenschap. Binnen de parochiale Ziekenzorg
maakte hij zich o.m. erg verdienstelijk als reisleider. (LVB)

PVC,
ALUMINIUM
HOUT

Nieuwe &
eigentijdse
Trends

GORDIJNEN
BEHANG
ZONNEWERING
TAPIJT
PARKET

RAMEN
Wouter Vermeeren
Maria Theresialei 36
2180 Ekeren - Mariaburg
GSM: 0487/360.686
vermeeren.wouter@telenet.be
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Geplaatst of ongeplaatst
met professioneel advies

NATHALIE NAIL

0497/573.120

NATHALIE NAIL@TELENET.BE
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Mariaburgse schilders en beeldhouwers bijzonder actief

Fototentoonstelling Visie 4
Luc De With, Wilfried Eynatten, Lus Goossens, Willy Hermans en Jan
Strijbos van het fotokollektief Visie 4 stelden in oktober hun prachtige
foto’s tentoon onder de noemer ‘Grens’ in de Sint-Jozefskapel aan de
Augustijnslei in Brasschaat. (LVB)

Kappa: vriend (IN) kunst

Jan Van Looveren werd bij de jeugd winnaar van de Prijs Martha Van Dijck, Mamma en grootouders waren bijzonder trots
De groepstentoonstelling van Caerde
genoot van een grote
publieke belangstelling
Sterk werk van Ivan Janssens (olieverf)
en van Diana Mulleman (keramiek)

Mon Van den Broeck kapte
de beelden voor kerststal
De beelden van de kersstal die traditioneel op het Kristus Koningplein
in Ekeren staat, waren zodanig vernield en versleten, dat het districtsbestuur besloot in 2009 geen kerststal te plaatsen. Op vraag van de
parochie kon met steun van vzw Kunstcentrum Hof de Bist toch nog
een mooie kerststal geplaatst worden. Voor nieuwe beelden zorgde
Mon Van den Broeck uit de Karel De Wintstraat.
“We wilden voor nieuwe kerstbeelden zorgen en dat op een kunstwaardige manier doen”, stelt Hugo Schellekens, secretaris van het
kunstcentrum. We engageerden daarom Mon Van den Broeck.”
“Het was op de valreep dat ik gecontacteerd werd,” vertelt de
Mariaburgse beeldhouwer die zijn opleiding genoot aan de Academie
Noord. “Ik stond op het punt naar Roemenië te vertrekken. Ik wou wat
kleren van mijn overleden vrouw naar ginder brengen en er wat vrienden
bezoeken. Ik besloot toch de opdracht te aanvaarden als eerbetoon aan
mijn vrouw die op 18 december 2008 overleed.” Half oktober kon Mon
beginnen toen het speciale eikenhout uit West-Vlaanderen aangekomen was. Hij werkte tegen de klok om Maria, Jozef en het kindje Jezus
gebeeldhouwd te krijgen. Voor het gelaat van Maria liet hij zich inspireren door zijn kleindochter Kim. Het hoofd van Jezus is dat van Kims pop.
Voor Sint-Jozef stond Mon zelf model.
Koen Palinckx, voorzitter van het kunstcentrum en districtsschepen van
cultuur: “We plaatsten de kerststal niet meer op het Kristus Koningplein,
maar aan de zijkant van de Sint-Lambertuskerk. Achter het hek van de
kerk staat de stal wat veiliger. Daar is ook veel passage en iedereen die
Ekeren uit rijdt, kan de kersstal bewonderen.” (LVB)
Dinsdag tot Donderdag: 8.30u - 17.00u
Vrijdag: 8.00u - 17.00u
Zaterdag: 8.00u - 15.00u
Maandag gesloten
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GROEPSTENTOONSTELLING VAN CAERDE
Midden november vond in het Antverpiagebouw de groepstentoonstelling van kunstkring Caerde plaats. De leden exposeerden knap
werk: Jeanne Van Heurck (olieverf), Pieter Dellenoné (olieverf),
Arlette Bories (olieverf), Diana Mulleman (keramiek), Alfons Bijvoets
(hout), Michel De Smet (tekeningen), Ida Gysbrechts (aquarellen),
Ivan Janssens (olieverf), Els Moonen (aquarellen), Liliane Denayer
(acryl), Monique Dierickx (acryl), Margot Jansen (aquarel), Maria
Peeters (aquarel en acryl), Leo Van Hullebusch (olieverf) en Guy Van
der Avert (smeedwerk).
Tevens werden de laureaten van de tweejaarlijkse wedstrijd voor
de jeugd bekend gemaakt en gehuldigd. De wedstrijd stond open
voor alle leerlingen van de voorbereidende jaren kunstacademie uit
de wijkvestigingen van Brasschaat. Van de 140 inzendingen werden
werken over het thema ‘water’ van 15 jonge kunstenaars uitgekozen:
Katie Smouders, Charlotte Arrabal Serran, Olivier Van Houtte, Jan Van
Looveren, Seger Witteveen, Elise Paelman, Michiel Verhoeven, Tine
Thurman, Stephanie Sels, Luna De Beuckelaer, Felix Heijnen, Emilie
Van Brugghe, Ilke Van Dooren, Yannick Vertessen, Paco Fransen en
De Verfpotjes (klas Bethanie). De prijs Martha Van Dijck werd overhandigd aan Jan Van Looveren; de tweede prijs van de jury ging naar
Katie Smouders en Olivier Van Houtte kreeg de aanmoedigingsprijs.
Voor 2010 plant Caerde volgende tentoonstellingen: Eerste
weekend juni in Antverpia: Liliane Denayer en Leo Van Hullebusch.
Eerste helft van juli: Caerde op verplaatsing met groepstentoonstelling in Rivierenhof.
Najaar: per uitzondering geen groepstentoonstelling in Antverpia.
De viering van 25 jaar Caerde (december 2010) wordt met een grootser
opgezet gebeuren in het voorjaar van 2011 gepland. (LVB)

Het Kapelse kunstplatform Kappa vzw pakte in het Oud Gemeentehuis
uit met een originele tentoonstelling onder de titel ‘vriend (IN) kunst’.
Hiemee wou Kappa meer vriendschap brengen in deze wereld. De
verbondenheid tussen gelijkgestemde kunstenaars was het thema.
Voor een eerbare blind date konden Kappa-leden zich aanmelden.
Andere kunstenaars kozen een buitenstaander om samen te werken. Ook
vonden twee of meer Kappa-leden elkaar in een samenwerking. Het
werd een boeiende creatieve kunstbestuiving, geworteld in vriendschapsbanden. 23 soms heel orginele creaties vielen te bewonderen op
de drie verdiepingen van het stemmige gebouw dat binnenkort gerenoveerd wordt. De scheppende kunstvrienden waren: Olaf De Bruyn met
Gerre Daneels, Veerle De Ridder met Jenny Huyge, Ida Gysbrechts met Jan
Daneels, Wim Haazen en Ivan Janssens met Anita Moens en Mia Haazen,
Guy Renders met Marlou Pluymaekers en met Ronny Roels, Manu Van
Meervelde met Rita Neys, Jef Verwimp met Jef Clonen, Nora Alaerts met
Sally Thys, Dani Coesemans met Julie Brys, Jos De Kort met Kris Braet,
André De Nys vormde team met Guy Van Hoof, met Magdelien Roobroeck
en met Nora Alaerts, Erik Simons met Kathleen Van Caeneghem, Peter
Vossaert met Marianne Nieuwinckel en Gaston Simons, Gilbert Swiggers
met René Franck, Marina Van der Veken met Lieve Jacob, Marie-Thérèse
Vandevyvere met Lea Govaerts, Gerda Van Turnhout met Ward Van
Honsté, Emmy Van Look-Libbrecht met Thibau Van Look, An Wu met
Lingbi Fei. Werk 19 ‘Twee ogen zo blauw’ werd door zeven kunstenaars
tot stand gebracht: Marina Van der Veken, Lieve Jacob, Guy Renders, Rita
Neys, Wim Haazen, Clere W. en Antoinette Van Strydonck. Eens te meer
een prachtig initiatief van Kunstplatform Kappa, dat in Noord-Antwerpen
150 kunstenaars en talrijke sympathisanten groepeert. Opmerkelijk toch
dat vroeger WWM-secretaris Ivan Janssens ook hier tot de deelnemers
behoorde. In diezelfde periode stelde hij immers een aantal sterke
doeken tentoon onder de titel “Oog in oog” in de inkomhal van het
Administratief Centrum te Kapellen. (LVB)

Max Raeymakers poetste
Leopold II terug op
Het witte standbeeld van koning Leopold II aan de Sint-Lambertuskerk
in Ekeren werd nog maar eens door vandalen met rode verf besmeurd.
Het districtsbestuur en de stad deden alles om het beeld weer snel
proper te krijgen. Eén van de ingeschakelde experts-reinigers was Max
Raeymakers, die vroeger aan de Lodewijk Andersonstraat woonde en
24 jaar geleden tot de stichters van kunstkring Caerde behoorde. (LVB)

Peter Kempenaers in
Voorpark Hof de Bist
Jo Van Bouwel, directeur van Academie Noord, leidde de drie beeldende
kunstaars in die van eind november tot 30 juni 2010 hun sculpturen
tentoonstellen in het Voorpark van Hof de Bist aan de Veltwijklaan. Naast
dorpsgenoot Peter Kempenaers laten ook Vera Herrijgers uit Kalmthout
en Mil Millet uit Brasschaat hun creaties bewonderen. Cultuurschepen
Koen Palinckx, voorzitter van Kunstcentrum Hof de Bist vzw, verwelkomde de genodigden. Even voordien had Peter Kempenaers samen met
dochter An in de Van Havrelei te Deurne een originele ‘Voorstelling en
verkoop’ gehouden van functionele keramiek, juwelen en beeldhouwwerk. (LVB)

Galerie Tsjeljoeskin
Permanent vallen kunstwerken te bewonderen in de Galerie Tsjeljoeskin,
in de hal van de Academie Noord op de eerste verdieping van het Antver
Antverpiagebouw. Van 14 november tot 5 december stelde lerares Heidi Swerts
“Waterscapes” tentoon. Van 16 december tot 17 januari presenteerde
Alex Verwerft en boezemvriend bakker Maes
Stijn Ruys meubelobjecten onder de titel “Guilielmus”. (LVB)

Zelf uw reis boeken is NIET altijd goedkoper.
Vraag vrijblijvend reisadvies.
Wij helpen u met de glimlach.
Agent voor:
Cruises, Anders dan Anders, Escape, Thomas Cook,
Jet air, Best tours en nog veel meer.
Korte, vlieg, auto, bus, cruise, exotisch, city, tickets, last
minute vakanties, ...
voor alles kan u bij ons terecht.

Beste lezer,
Wij willen iedereen bedanken die het voorbije jaar hun vertrouwen
gaven i.v.m. de verkoop of verhuring van hun woning.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze extra service en begeleiding erg
gewaardeerd wordt.
Beste wensen voor 2010.
Vriendelijke groeten,

Gerda Cassauwers
Molenweg 1A,
2930 Brasschaat
T : 03/664.49.03
F : 03/665.42.41
info@expatimmo.be
www.expatimmo.be
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Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73 GSM Eric: 0495 41 37 02
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KON. HARMONIE ANTVERPIA:
110 jaar met muziek door ’t leven

WIE SCHRIJFT
DIE BLIJFT

Cultuurschepen Heylen ontving namens het stadsbestuur
op zaterdag 24 oktober de jubilerende Koninklijke Har
Harmonie Antverpia op het schoon verdiep. Nadien werd in zaal
Elcks Thuys een receptie aangeboden, gevolgd door een
feestmaal voor de jubilerende leden.
De voorzitter citeerde uit de Gazet van het Nieuw
Kwartier: “Traditioneel opent de Koninklijke Harmonie Ant
Antverpia het muziekprogramma van de Mariaburgse Feesten.
110 jaar reeds verblijden de Mariaburgse muzikanten
hun dorpsgenoten bij alle mogelijke gelegenheden.
Vanaf 1899 kon geen feest, stoet, processie of optocht in de
wijk plaatsvinden zonder de muzikale ondersteuning van
het hoog gequoteerde muziekcorps (oorspronkelijk Fanfare,
nu Harmonie Antverpia).
In alle hoeken van het land, van West-Vlaanderen tot Limburg, op de Antwerpse Meir zowel als in hartje Brussel wor
worden ze gevraagd. De wijk is dan ook fier dat de 23ste Mariaburgse Feesten eens te meer ingespeeld worden door de
Koninklijke Harmonie Antverpia.”

Cultuurschepen Heylen, fel supporter van de Koninklijke Harmonie Antverpia

Katleen De Vylder stelde
prachtig verzenboek samen
Vele jaren woonde harpiste Katleen De Vylder met haar
gezin in de Wielewaallaan. Ze is verhuisd naar De Haan
aan zee. Daar heeft ze nu een prachtig boek samengesteld: “Van Vlaamse Verzekens, Sagen en Sterliedekens”. Als kleindochter van de bekende heemkundige
Frans Bresseleers heeft ze in zijn archief gesnuisterd om
te baden in de taal en leefwereld van 100 jaar geleden.
Frans Bresseleers was zelf schoolmeester en verzamelde
margarinedozen vol kinderpoëzie en sagen. Katleen putte
voor haar mooi verzorgd boek uit “Kleuter op de planken”
(1926) en “Rijmpjesboeken” (1936). Het is echt een familiale onderneming geworden, want Katleen vertelt dat ze
veelvuldig raad gevraagd heeft aan haar moeder Lutgardis
Bresseleers. Zoon Reinhart Paelinck droeg ook zijn steentje bij door de vormgeving heel mooi te verzorgen. Dit in
eigen beheer uitgegeven boek van 285 blz. is te verkrijgen
bij Katleen De Vylder, Kievitenlaan 9, 8420 De Haan, tel.
059/23 70 59. (LVB)

Etienne Maes documenteerde zich
voor roman in ’t Nieuw Kwartier
Uit Bazel (Oost-Vlaanderen) kwam Etienne Maes in het
Heemkundig Documentatiecentrum op bezoek om meer
info te vergaren over de geschiedenis van Verzekeringsmaatschappij Antverpia. Hij wil de teloorgang van deze
Mariaburgse maatschappij verwerken in zijn historische
roman over een Italiaanse kunstenaar uit de renaissance.
Ook hier kijken we naar uit. (LVB)

Dichtbundel Parade van Anneleen Rabijns

Hugo Janssens: roman wordt trilogie

Anneleen Rabijns groeide als dochter van Jan Rabijns en Lutgard Van Puyvelde
(Regenboogkoor) op aan de Heggemuslaan in De Sterre. Van huize uit kreeg
ze een stevige culturele bagage mee. Zopas verscheen haar eerste dichtbundel
“Parade”. In de persmap staat:
“Ik studeerde in 1998 af als vertaler aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen
en woon ondertussen samen met mijn partner en drie dochters in de
Rochuslei. Leren is mijn lange leven, lezen de zuurstof van mijn geest, schrijven de
uitlaatklep van wat mij boeit, ontroert, verwart en bezighoudt. En wat eens
veilig opgesloten zat in mijn hoofd, staat nu in Parade voor u op papier!”
In Parade wordt er gemijmerd, verloren, getroost, verlangd, getwijfeld,
gemist en geleefd. De gedichten bieden letters met een strik rond, woorden die
bewegen, zinnen als cadeau. Een ideaal geschenk dit kleinood van 52 blz,
op formaat 12,5 x 20 cm, voor de prijs van 12,95 euro. Meer info: anneleen.
rabijns@hotmail.com. (LVB)

Als heel wat jaren werkt (H)ugo Janssens, die inmiddels bestsellers schreef met “De Oude Belgen”
en “De Heidenen”, aan een historische roman, die zich gedeeltelijk ook in Sint-Mariaburg afspeelt.
Hij meldde ons in september: “Zoals ik je reeds schreef, komt mijn roman ‘De Vrouw met de
Luifelhoed’ er medio oktober aan. Dat wordt een feest: ik zal je alles tijdig overmaken inclusief de cover
en de achterflap waarop ik zeker Mariaburg zal vermelden. Het boek speelt zich voor ruim de helft in
onze contreien af.”
Wat later kwam volgende mail: “De roman komt deze maand nog niet uit omdat de uitgeverij, in
haar nopjes over het boek, me vroeg of ik geen trilogie wou uitwerken. Ondanks de non-fictieboeken
die nog moeten geschreven worden, stemde ik na twee weken ‘laten bezinken’ in met het project.
Dat betekent dat ik in de originele roman enkele personages moet ‘lazaruszeren’ ... wil ik voldoende
hoofdrollen overhouden voor de delen II en III. Omdat mijn volgende non-fictie tegen eind maart
af moet zijn, moet ik de karwei tussendoor klaren, want het eerste deel van de trilogie verschijnt in
maart-april.” Wij kijken ernaar uit. (LVB)

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

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

iba

verleidelijk vastgoed

leo dierickx
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Hubert Van Wesenbeeck laatste telg
bakkersgeslacht De Koninck?

KMO
Wasserij Ideale schuift
enkele meters op

In onze reeks van winkeliers in tweede generatie scoren we vandaag dubbel: de familie Van Wesenbeeck was
eigenlijk een drukkersfamilie in Sint-Mariaburg. Overgrootvader langs vaderskant, Jozef Van Wesenbeeck,
had begin van de vorige eeuw al een drukkerij in Sint-Mariaburg. Later volgde zoon Henri hem op. Nonkel Fons
leidde vervolgens de drukkerij aan de Frans Standaertlei. Grootvader langs moederskant, Sooi De Koninck,
had in 1928 al een bakkerij in de Leopoldlei, op dezelfde plaats waar de bakkerij nu nog steeds is.

Wassalon Ideale aan de Kapelsesteenweg 519
is naar een nieuw gebouw verhuisd. Daarmee
wil de Sint-Mariaburgse familie achter deze
bloeiende KMO, de familie Bedeer, aantonen dat
stilstaan achteruitgang betekent.

Bakker De Koninck had een enige dochter
Paula die de zaak zou overnemen. Paula
kon het heel goed vinden met Louis,
zoon van drukker Van Wesenbeek.
Zo goed dat ze trouwden, en zo
werd de drukker na een opleiding in
de avondschool dan ook bakker. Ooit
waren er vier bakkerijen in het dorp
die allemaal familie van elkaar waren:
bakkerij Mariman waar nu Brioche is, de
bakkerij waar nu Colson is, de verdwe
verdwenen bakkerij De Koninck nabij de Caters
Caterslei en de bakkerij in de Leopoldlei.
We halen nog even herinneringen op aan speciale
momenten uit het verleden. In de jaren ’60 reed bus 74
nog door de Leopoldlei. Op een dag botste de bus tegen
de houten telefoonpalen vlak bij de bakkerij. De gewonde
passagiers werden in de ruime bakkerij verzorgd en dan
naar het ziekenhuis gevoerd. Tientallen jaren later was nog
een ongeval de oorzaak dat de bakkerij niet kon draaien
zoals gewoonlijk, namelijk toen op lijn 12 een gascontainer
van een ontspoorde trein uitbrandde op de sporen zodat
een groot deel van Sint-Mariaburg moest ontruimd
worden.
Prijslijst uit 1951:
prijs in franken!

Hubert en echtgenote Yvette
in hun vernieuwde winkel

Voor dit interview gaan we op de koffie bij bakker Hubert
Van Wesenbeeck, zoon van Louis Van Wesenbeeck. Als
er nu één handelszaak is waar je de baas niet veel zelf in
de winkel ziet, is het wel een bakkerij. We treffen Hubert
dan ook achter de schermen aan in het gezelschap van
zijn zus Nicole en zijn vrouw Yvette, die wel gekend zijn
van in de winkel. Het was vanzelfsprekend in het bakkersgezin dat Hubert in 1980 ook bakker werd. Wanneer ik hem
vraag wat hij zoal het liefst bakt, noemt hij zowel brood als
patisserie als koffiekoeken. Hij staat om 2 uur op (!) en
begint dan eerst met het brood, want dat moet na afkoeling
kunnen gesneden worden. Dan volgen de pistolets, de
koffiekoeken en de taartjes om te eindigen met de voor
voorbereiding van het gebak voor ’s anderendaags. Rond
14 uur is het werk klaar en om half acht ’s avonds is het
tijd om te gaan slapen. Maar in het weekend gebeurt het
dat hij dag en nacht doorwerkt en rond de feestdagen
worden regelmatig ook de kinderen, schoonkinderen en
de vrienden van de kinderen ingeschakeld. De drukte
rond de feestdagen werd de laatste jaren trouwens zo
groot dat de zaak ondertussen met Nieuwjaar gesloten is.
Enkele verschillen met vroeger, toen zijn ouders de
bakkerij hadden, zijn vlug gevonden. Tot in 1975 werd er
nog een broodtoer gehouden en werden de bestellingen
thuis bezorgd bij de klanten. Iedereen was toen nog goed
gekend in de kleine gemeenschap van Sint-Mariaburg. Nu
is dat helemaal anders en zijn er veel inwoners van ergens
anders zich hier komen vestigen. Ook vakanties waren bij
de vorige generaties zo goed als onbestaand. De vader
van Hubert is indertijd begonnen met 1 sluitingsdag en
een paar dagen zomervakantie en toen dacht hij al dat de
zaak dat niet zou overleven!

Natuurvoedingswinkel

De Groene wijzer

Wat veel Mariaburgers zich zeker nog herinneren, is de
enorme taart die vader Louis maakte en waarop heel
het stratenplan van het dorp, met huisjes, bomen, kerk,
scholen en mensen in marsepein stond. De foto van deze
taart hangt nog altijd in de winkel. Het grafische talent
van de drukker die bakker werd, kon men zelfs al zien
in 1958, toen Louis pas als bakker begon en een groot
zelfgemaakt suikeren atomium in zijn etalage zette. Maar
dat tijden veranderen is wel duidelijk, want toen het
atomium goed en wel in de etalage stond, kwam er
inspectie uit Brussel die eigenhandig het suikeren
kunstwerk kapotsloeg. Misschien moeilijk voor te stellen
in 2009 nu alles onmiddellijk met foto’s op internet staat.
Veel zelfstandige bakkers en beenhouwers vinden,
volgens het tijdschrift Trends, tegenwoordig geen opvolgers meer. Ook Hubert weet nu al dat zijn drie dochters de
zaak niet zullen voortzetten. En terecht, meent hij, want
het is een zware stiel. En in volle voorbereiding voor de
feestdagen is dat inderdaad niet overdreven. (LV)

Zowat iedereen in onze streek kent wassalon Ideale. Het opvallende logo waar
een kereltje zijn in wit gehulde hand in de lucht steekt, zal daar zeker mee te
maken hebben. Al bijna een halve eeuw wordt er gewassen en gemangeld
nabij de hoek van Kapelsesteenweg en Bist. “Er zijn zelfs mensen die helemaal uit
Antwerpen met de bus naar hier komen om hun was te doen”, zegt eigenaar
Marc Bedeer. “Waarom? Omdat ze weten dat het hier altijd proper is!”
Dat de Bedeers moeilijk kunnen stilzitten, is ook geweten. Het zijn echte onder
ondernemers in hart en nieren. In 1932 richtten de ouders van Frans en Eduard Bedeer
zuivelbedrijf De Lelie op. Vroeger werd er aan de Bist yoghurt en platte kaas
gemaakt, maar nu vinden de activiteiten van het bloeiende bedrijf plaats in een
modern gebouw op industrieterrein De Bosduin in Kalmthout. Zoon Frans zette
de werkzaamheden verder en het bedrijf groeide uit tot een sterke familie-KMO.
Intussen is De Lelie in handen van de nieuwe generatie. Eduard Bedeer nam eind
jaren vijftig wasserij Ideale in de Weerstandersstraat over van de stichter die er
genoeg van had. Hij herinnert zich vooral het harde werk samen met echtgenote
Maria, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, om hun bedrijf sterk te houden.
Wie vandaag wasserij Bedeer zegt, noemt in één adem de wasserij, het wassalon en de droogkuis. De dochter van Eduard, Marleen en haar man Yvo zijn
de sterkhouders van Droogkuis Bedeer aan Kapelsesteenweg 541. Eduards zoon
Marc leek een toekomst als elektricien tegemoet te gaan, maar stapte toch in
het bedrijf van zijn vader. Ondertussen had Marc verkering met kapster Ingrid,
die later zijn vrouw werd. Hun zoon Wesley is vandaag de commerciële kracht
van wasserij Ideale.
Het bedrijf specialiseert zich in deurmatten en mops (zwabbers). In totaal liggen
er 12 500 matten en mops van Ideale in heel Vlaanderen en een stuk van Neder
Nederland. Dertien bestelwagens zorgen ervoor dat die tweewekelijks opgehaald en
vervangen worden.
Het opvallende wassalon verhuisde nu dus enkele meters naar rechts. Daar staat
nu een nieuw gebouw met op de benedenverdieping een gloednieuw wassalon
en daarboven appartementen. Op de plaats waar het oude wassalon stond,
komen nog appartementen.
Op vrijdag 23 oktober werd het 20-jarig bestaan en de verhuis van het wassalon
met een receptie gevierd. Vele mensen kwamen Marc en Ingrid gelukwensen
met de nieuwe zaak. De plaatselijke middenstand was goed vertegenwoordigd.
Het werd een gezellig feest met smoutebollen, hapjes en drankjes, en een echte
streetband zorgde voor een geweldige ambiance. Maar de kers op de taart was
een optreden van een “Chinese geluksdraak” die de familie kwam beschermen
tegen onheil. (BVdV/ME)

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

WWM-voorzitter
Marc Elseviers feliciteerde
namens de wijk
een fiere Marc Bedeer.

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

Een uurtje voor jezelf

Wie zich eens goed wil laten verwennen,
weg van de dagelijkse stress,
kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie
o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage)
Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken
Voetmassage
Meditatie in kleine groepjes

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT
tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92
Open Di-Vr 8.30u tot 18 u
Za 9u tot 17u
Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be
Gazet van het Nieuw Kwartier

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg
Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde
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Bij vragen of twijfels: neem contact op

CHRISTINA HANSSENS
Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg
Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51
pieters.hanssens@telenet.be
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DORPSLEVEN
23e Mariaburgse Feesten een gigantisch succes

Begunstigd door een uitzonderlijk mooi Sint-Michielszomertje groeiden de Mariaburgse Feesten op zondag
27 september uit tot een ongeëvenaard succes. Vrijdagavond 25 september was de Mariaburgse Quiz in Elcks
Thuys al een enorme topper, superboeiend, knap ineengestoken en vlot gepresenteerd, écht weer een kanjer
waarvoor de samenstellers Johan De Smet, Kurt Speltincx
en Michael Staes alle lof verdienen!

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

Zondag overspoelden de vele standhouders van de
rommelmarkt bij het ochtendgloren de ruimte rond
Heilig Hartbeeld en neogotische kerk. Kooplustigen
daagden al snel op, zodat ook vlug gevraagd werd naar
hotdogs en wafels, die later door Turnkring Antverpia
en WWM in hun kramen gebakken werden. De diverse
stands kregen nadien massa’s bezoekers. Opvallendst was
natuurlijk de “Buurt aan de beurt”, waar alle inwoners van
het district Ekeren een emmer en borstel konden ophalen
als apotheose van de schoonmaakweek, waarin zowel op
Ekerens als Brasschaats grondgebied de buurt opgepoetst
werd. Ook Cultureel Centrum Ekeren had een mooie
stand met een enthousiaste Filip Baeyens als animator. De
cultuurdienst zorgde voor de subsidiëring van de optredende vedette Dirk De Smet, telg van de Mariaburgse
familie uit de Gezondheidslei. Hij was de hoofdattractie
van een geslaagd muziekprogramma. Persoonlijk genoten we meest van The Wise Fools, met eveneens de lokale
leadzanger Frank Dirickx.
De toog, bemand door de scoutsleiding, werd overrompeld en om 19 uur waren alle vaten leeg. De vele standjes
rondom het plein informeerden het publiek over al wat
er in de wijk op cultureel, sociaal, educatief en sportief
gebied gebeurt. Velen kwamen bij de WWM een vlag
kopen, een boek Metamorfose, of wat reproducties van
oude postkaarten. Ideaal moment ook om het lidgeld voor
de Vrienden van het Nieuw Kwartier te betalen!
In 2011 worden de 25e Mariaburgse Feesten georganiseerd. Nu al wordt door een denktank gebrainstormd
om daarvan een onvergetelijk hoogtepunt uit de lokale
geschiedenis te maken. (LVB)

Bomen Frans Standaertlei
Plots waren ze allen onthoofd… De bomen
van de Frans Standaertlei. Hun kruinen weg,
de bomen vermoord. Er was al een tijdje over
gesproken. De bomen van de Frans Standaertlei waren ziek, maakten het voetpad kapot en
vervuilden de auto’s en het voetpad met hun
blaadjes. Dus ging de groendienst ze verwijderen. De dag dat ze onthoofd werden, was een
dag die erg raar aanvoelde. Al snel kwamen
er reacties van buurtbewoners die geschokt
waren dat de bomen gingen verdwijnen. In
de lente kleurden zij hun straat en in de herfst
zorgden zij voor een mooi kleurenpallet.
Helaas was de beslissing gevallen, maar gelukkig
zijn de bomen snel vervangen door andere
exemplaren, de carpinus betulus columnaris
(haagbeuk), met wortels die geen voetpaden
stuk maken, die de mensen niet doen struikelen
en die terug voor fris groen gaan zorgen in de
Frans Standaertlei. (ME)

Nieuwe voetpaden in de Caterslei
De inkt van onze vorige gazet was nog niet
droog, of in de Caterslei werd met man en macht
gewerkt om de levensgevaarlijke voetpaden te
herleggen. Het Brasschaats gemeentebestuur
weze bedankt voor deze hoognodige operatie.
Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk zijn
de werken aan de Rochuslei voltooid. Nieuwe
nutsleidingen, een wegdek in asfalt i.p.v. de
historische kasseien en een opnieuw geplaveid
voetpad veraangenamen het leven van de
bewoners. (LVB)

VBSM-Quiz
Na enkele jaren van bezinning is de oude
WWM-quizploeg met Johan Van Onckelen,
Linda Vanpoucke, Marcel De Vrij, Ignace Bosch
en Herman en Adrienne De Bie weer in gang
geschoten. Er werd deelgenomen aan de
VBSM-quiz in de Vrije Basisschool, gepresenteerd door Marc Elseviers. Het was een heel
gezellige avond en ook een heel vruchtbare,
want de hoofdprijs, een mooie uitgave van
alle Kuifjesboeken, werd door het WWM-team
gewonnen!!! Vragen – of beter de antwoordenover gesmolten boter, wiskundige formules,
het vierde kind van Michael Jackson, paardensnoepjes, platte vijgen en de namen van de
leerkrachten van de VBSM beslisten over het
lot. (LV)
Herentalsebaan 705, 2160 Wommelgem
Tel: 03 485 58 92
Fax: 03 475 90 83
Alle dagen Open van 7.30u tot 19.30u
Zaterdag van 7.30u tot 16u
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SPORT
Mariaburger kampioen boomklimmen

Velo Classic: “Ooit eens tegenslag met het weer”

Op 27 september werd Jo Van Bouwel Belgisch kampioen boomklimmen in Monceau-sur-Sambre bij Charleroi. Zaterdag werden de
voorrondes gehouden. Daarbij moesten de deelnemers in
vijf verschillende proeven hun kunnen bewijzen:
1 Werkklim, waarbij een werksituatie wordt gesimuleerd en de klimmer 4 posten in een boom moet bereiken binnen een bepaalde tijd.
2 Footlock: zo snel mogelijk 15 m hoog op een touw klimmen.
3 Speedclimb: zo snel mogelijk in een boom klimmen via de
takken, het touw dient enkel als beveiliging.
4 Werpen: met een werpzakje een dun touwtje over een bepaalde
tak gooien.
5 Rescue: een gewone collega (pop) binnen een bepaalde tijd uit
de boomhalen.
De klimmers met de beste score uit de preselectie moesten op
zondag een ‘masterclimb’ afleggen. Daarbij moesten ze in een
grote boom 4 posten bereiken binnen een bepaalde tijd. Daarbij
moesten ze zelf hun klimtouw installeren en was de route vrij te
kiezen. Tijd was minder belangrijk, het gaat erom dat de klimmer
zijn kunde toont en tracht de verschillende posten zo efficiënt
mogelijk te bereiken. De Duitser Thorn Benk eindigde als eerste maar
omdat hij geen Belg is, kon hij natuurlijk geen kampioen worden.
Jo Van Bouwel, die voor zijn huwelijk in de Jacobuslei 101 woonde,
werd tweede vlak voor zijn goede vriend en winnaar van vorig jaar,
Erwin Vermuyten. ”Als Belgisch kampioen mag ik volgend jaar
onze driekleur verdedigen op het EK in Praag en het WK in
Chicago”, aldus een trotse kampioen. Meer info en foto’s vind je op
http://www.baas-isa.be/homenl.php?p=home. (LVB)

Veel mooie woorden waren op vrijdagavond 13 november te horen in de kantine van KMVK. De
opbrengst van de elfde Velo Classic werd er overhandigd aan mevrouw Monique De Meulder
van de Zelfhulpgroep MS-patiënten Brasschaat.
Namens de Mariaburgse voetbalclub sprak voorzitter Jean Ledent: “We hebben voor het eerst
met drie bestuursleden aan de grote toer meegedaan. We hebben aan ons avontuur een enorm
respect overgehouden voor de inrichters van deze fantastische fietstocht. De wegaanduidingen
waren perfect. Gelukkig was er genoeg Leffe om na 60 km fietsen de dorst te lessen en zorgden
de dames van de MS voor de inwendige versterking van ons lichaam. We zijn fier over deze professionele organisatie en blij dat we een cheque van 1.250 euro kunnen overhandigen.”
Daarbij kwam nog eens 3.500 euro van de Velo Classic zelf. Edward Bedeer huldigde en bedankte in ontroerende bewoordingen allen die zich inzetten om minder gelukkige mensen toch nog
mooie dagen te bezorgen. “De mensen van de zelfhulpgroep verdienen ieders steun en waardering”. Frans Bedeer blikte eveneens tevreden terug op de nog steeds gezonde onderneming, die
naast startplaatsen KMVK en Bosduin volgend jaar mogelijk een nieuwe vertrekplaats bij krijgt
aan de Bakkersmolen. Ook de kinderfietstocht blijft zeker behouden.
Bestuurslid Geogres Demont zei: “Ooit moesten we eens tegenslag hebben met het weer. De
voorbije tien jaar hadden we steeds geluk. Dit jaar hadden we pech. Gelukkig kwamen zondagmiddag toch nog heel veel deelnemers opdagen. Volgend jaar denken we eraan al om 8 uur ’s
morgens te beginnen, zowel zaterdag als zondag.”
Tenslotte getuigde schepen Jef Konings die samen met Berre Van Deuren het Brasschaats schepencollege vertegenwoordigde, dat hij zo graag naar de wijk Mariaburg komt, omdat hij daar
een warme vriendschap voelt. “Daar is ’t leven goed, waar men stil en ongedwongen, alles voor
elkander doet.” Zo typeerde hij Sint-Mariaburg en bevestigde dat Brasschaat Bicycle Club en
vele Brasschatenaren graag deelnemen aan de Velo Classic, omdat ze zich er thuis voelen in een
BBC Makeba 40 met Peanuts-happening vriendenploeg. “Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij!” besloot Jef Konings.
In 1969 werd in de wijk de basketbalclub Makeba opgericht. Om de De Wijkwerking Mariaburg zal eveneens dit prachtig initiatief 100 procent blijven steunen. Voorveertigste verjaardag te vieren werd in de Sporthal Annadreef een zitter Marc Elseviers zorgde met zijn familie weer voor de catering in de hal van De Jongh op het
“Peanuts Happening” gehouden: een tornooi voor spelertjes van industrieterrein Bosduin in Kalmthout. (LVB)
4 tot 7 jaar. Niet minder dan 18 ploegen kwamen uit heel de provincie naar Sint-Mariaburg afgezakt om zich sportief uit te leven.
Volgend hoogtepunt in de viering van 40 jaar Makeba wordt de tiende
quiz, die op vrijdag 26 februari om 20.30 u. plaatsvindt in de refter
van het GIB, Door Verstraetelei in Brasschaat. De ploegen mogen
uit maximum zes personen bestaan en betalen 18 euro inschrijfgeld. Meer info bij Danny De Proft, Floris Verbraekenlei 12, 2930
Brasschaat, 0477/86 12 27, e-mail: danny.deproft@skynet.be

Beenhouwerij - Charcuterie

Ma.
Di. - Vr.
		
Za

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

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

Donderdag gesloten
Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/664 20 73
Gazet van het Nieuw Kwartier
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Openingsuren:
05.45 - 1230u.
05.45 - 1230 en
13.30 - 18.00u
06.30 - 16.00u

Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox @skynet.be
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ALLERLEI
DE KRONIEK VAN BARBARA

ANTVERPIANIEUWS
Paul Verbraeken gaf aan een geboeid publiek deskundige commentaar bij de binnengebrachte kunstwerken.

Kunst of kitch

DC Antverpia fietst recreatief

Het DC Antverpia organiseerde een lezing door kunsthistoricus Paul
Verbraeken. Hij is familie van de gekende architect Floris Verbraeken,
die het Antverpiagebouw, de kerken en kastelen en heel wat woningen
getekend heeft. Zijn specialiteit is de schilder- en tekenkunst in de
16de en 17de eeuw, maar hij heeft door zijn jarenlange werking in de
Antwerpse musea een enorme kennis opgebouwd van de iconografie
ook in andere tijden.
Naast de bespreking van de binnengebrachte werken gaf hij een deskundige uitleg over de gebruikte teken- en schildertechnieken, de gebruikte
materialen. Ook gaf hij advies waarop men moet letten bij een restauratie of opfrissing van het kunstwerk.
Er waren enkele toppers bij de aangeboden werken, zoals een zilveren
plaquette en vier schilderijen van Tony Van Ost.
Sommige meegebrachte werken hadden minder waarde, maar zijn als
familiebezit voldoende interessant om gekoesterd te worden.
Paul Verbraeken erkende dat hij minder beslagen is in de expertise van
de getoonde beeldjes, vaasjes en dergelijke voorwerpen, hoewel het
getoonde aanbod zeker de moeite loont en de gelukkige bezitters
mogen fier zijn op die voorwerpen.
Er waren ongeveer een veertigtal geïnteresseerden en hun reactie was:
“We hebben heel wat bijgeleerd deze middag. Wanneer komt mijnheer
Verbraeken dat nog eens doen?” (HA)

De fietswielen draaiden tijdens de voorbijë lente, zomer
en herfst op volle toeren bij Dienstencentrum Antverpia Mariaburg. Maandelijks werd zowel een namiddagrit tot
maximum 40 km als een dagtocht met pic-nic van een
65 à 70 km georganiseerd! De fietsuitstapjes trokken heel
wat enthousiaste 60-plussers aan. 20 tot 25 deelnemers
stonden steeds te trappelen om te starten. Het hoofdzakelijk recreatief sportief aanbod bekoorde velen.
Steeds werd door de Antverpiavrijwilligers, Lambert en
Irène De Roover samen met Eddy Van Holder, gestreefd
om het sportieve te koppelen aan het aangename.
Zo bezochten zij o.a. het Boshuisje in Zoersel, de Abdij van
Westmalle, de Bakkersmolen in Wildert, het Boerenijsje in
Loenhout. De grotere dagtochten naar o.a. de Brabantse
Wal in Nederland en naar Bazel - niet in Zwitserland maar
in Oost-Vlaanderen - waren hoogdagen waar nog lang
werd over nagepraat.
Via deze weg nodigen de organisatoren Irène, Lambert
en Eddy alle Mariaburgse (en andere) fietstoeristen uit om
vanaf april 2010 weer talrijk te komen opdagen.
Iedereen is van harte welkom !

TWITTEREN
De achtbare leden van het genootschap “Onze Taal” hebben tijdens een
congres in het Nederlandse Utrecht twitteren gekozen tot woord van het
jaar 2009. In de eindspurt werden andere kandidaten als kopvoddentax en
vuvuzela nipt verslagen. Wie kan er nog de toevloed van nieuwe woorden
volgen? Mannelijke collega’s op het werk waren fier mij samenzweerderig
te kunnen onthullen dat vuvuzela niets met geneeskunde te maken heeft,
maar zeer populair is in de voetbalstadions.Ik zal dan maar eens op een
zondagnamiddag gaan zien en/of luisteren naar VK Mariaburg aan de
Zwemdkolei, zeker nu ze toch al in tweede provinciale sjotten.
Met twitteren zijn we qua moraal toch enkele treden hoger dan Swaffelen,
het woord dat het vorig jaar gehaald had. Ik had de euvele moed hat woord
van 2008 in een vorige kroniek te evalueren. Dit werd mij door twee buren
niet in dank afgenomen wat resulteerde in een wekenlange quarantaine.
Aan Julienne, mijn geliefde bejaarde burvrouw, heb ik met handen en voeten uitgelegd dat twitteren het engels is voor kwetteren. Het komt er grosso
modo op neer dat men op de sociale netwerksite “TWITTER” in maximum
25 woorden zegt waar men is en wat men doet. Naar het schijnt twitteren
bepaalde sportlui liever dan dat ze hun whereabouts invullen. Wie ben ik
om het tegendeel te beweren?...
En misschien om “President Van Rompuy” na te volgen kan de redactie van
het Nieuw Kwartier in het kader van het 100-jarig bestaan van de kerk een
prijskamp uitschrijven in verband met de meest originele HAIKU over SintMariaburg. We hebben nog tijd tot 2011 hiervoor.
En zoals mijn grootmoeder altijd zei: “Als je de waaheid vertelt, hoef je weinig
te onthouden”. Tot volgende keer,
Barbara
Pijlsnel wandelen
Helaas, teergeliefde en in de watten gelegde lezer, u kon alleen maar voor
of tegen stemmen. Wit of zwart. Maar niet grijs, laat staan purper, mauve,
paars, lila of violet. Maar u bent volks, en geraadpleegd, en daardoor kan
u later tegen uw kleinkinderen zeggen: kijk, zie je al die stilstaande auto’s
netjes op een rij? Awel, aan die structuur hebben wij nog actief meegewerkt
in onze jonge jaren. Waarop je dan te horen krijgt: keineig megacool, ouwe,
maar we gaan weeral flink te laat zijn. Waarop je dan zuchtend aan de
lievenkenshoektunnel je visakaart (waar is de tijd van: Vrije Inkopen Stad
Antwerpen) bovenhaalt en denkt: zo’n tolhuisje, dat is toch wel ideaal om
doorgaand verkeer te bevorderen.
Daarom is het misschien wijs, teergeliefde enz…, om samen een denktank
te vormen en nieuwe oplossingen te zoeken om het mobiliteitsprobleem op
te lossen, of indien dat niet kan, het niet te zien als een probleem, maar als
een feit.
Het doortrekken van de Lievekenshoek naar de E dinges (waarom al die
nietszeggende nummers…zeg gewoon de autostrade van Antwerpen
naar Gent) lijkt evident, net als het plaatsen van de tolhuisjes op eBay.
Maar waarom bvb niet dat vroegere bakstenen gebouw van het Van Den
Weyngaertplein heropbouwen, roltrap erin, tunnel graven, rolpad erin (het
luchthavengevoel!) en bovenkomen in de stadsfeestzaal? Geen parkeer
parkeerproblemen, directe verbinding, geen wachttijden, geen fijn stof (hoewel, ik
heb nooit begrepen wat er nu fijn is aan fijn stof), geen lawaai, geen stress,
kortom, het lijkt wel de kip van Columbus.
Nu nog een architect vinden, en voldoende vrijwilligers met een spade…
Pezewever
Missienaaikring
Op 28 februari 2010 organiseert Missiewerking de jaarlijkse rommelmarkt in zaal Elcks Thuys aan het Van de Weyngaertplein. Standhouders
kunnen contact opnemen met Rita Noordman, Kapelsesteenweg 633,
Ekeren, tel. 03/664 96 79.
Kandidaat-medewerkers voor de activiteiten van Missiewerking mogen
zich hier ook steeds aanmelden.
Hulp gevraagd
Het Heemkundig Documentatiecentrum van de Wijkwerking Mariaburg
zoekt vrijwilligers met een ordelijke geest en enige handigheid in klassementswerk om dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11.45 uur in buurthuis
’t Nieuw Kwartier te helpen de enorme collectie boeken, tijdschriften,
folders, foto’s, documenten en objecten te sorteren en te inventariseren.
Contact opnemen met Ludo Van Bouwel, 03/605 73 61 of 0476/592278.

Een groep enthousiaste fietstoeristen langs het Netekanaal

Prettige feestdagen

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