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WONING HOSPILALISATIE AUTO

Jubileumjaar grandioos gestart

De neogotische kerk van Sint-Mariaburg bestaat in 
oktober 2011 honderd jaar. Vanaf oktober 2010 is 
het eeuwfeest ingezet met een plechtige eucha-
ristieviering en op 13 november een grandioos 
jubileumconcert door het Symfonisch Ensemble 
Ekeren met de koren Cantilene en Cantando 
onder leiding van Luc Anthonis: een onvergetelijke 
avond waarvan een overvolle kerk hemels genoot.

Op zaterdag 18 december werd verder gevierd. 
Het Heilig Hartkoor uit Ekeren-Donk, dat de 
voorbije jaren meermaals de liturgische vieringen 
in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige  
Bijstand kwam opluisteren, verzorgde een Kerst-
concert dat alle muziekliefhebbers in vervoering 
bracht. Onder leiding van dirigent Lieven Gonissen 
verzorgden zangers en zangeressen, versterkt 
door een meisjeskoor, samen met soliste Griet  
De Meulder en begeleid door organiste Albine  
Skvirski, een prachtig programma. Spijts de bar-
slechte weersomstandigheden vulden vele Maria-
burgers de kerk.

KERKVERKENNING: 
Van hoogkoor tot hoogzaal
Welke typische gotiekkenmerken vertoont het 100-jarige 
kerk-gebouw van Sint-Mariaburg?
Welke kerkelementen maken duidelijk dat Antoon Van den  
Weyngaert met zijn nieuwe kerk in Sint-Mariaburg een klein  
Antwerpen wou creëren?
Welke beelden treffen we er allemaal aan?
Wat stellen de verschillende glasramen voor?
Welke figuren ontdekken we in de preekstoel, de communie-
bank, de houten lambrisering, de zijaltaren?
Welke symbolen staan afgebeeld op het oude altaar van het  
hoogkoor?
Welke rol speelde de weekkapel? En de sacristie?
Ook naar de klokken van de toren kunnen we gaan kijken.
Kortom, een uurtje boeiende verkenning van het gebouw dat 
al een eeuw mee het beeld van de wijk bepaalt.

Nadien gelegenheid om bij een glaasje of een kop koffie/thee 
herinneringen op te halen en samen na te kaarten in de kerk.
Wanneer?
Zondag 6 februari om 14.30 uur
Zondag 20 februari om 14.30 uur
Zondag 6 maart om 14.30 uur
Zondag 27 maart om 14.30 uur
Gratis o.l.v. Ludo Van Bouwel, bekend begeleider van vele 
cultuur-historische wandelingen in de wijk voor DC Antverpia 
en Wijkwerking Mariaburg vzw.

Vooraf inschrijven is absoluut NOODZAKELIJK!!!

Tot vrijdagmiddag voor de rondleiding kan men inschrijven op 
volgende wijze:
- per e-mail naar: 100jaar-kerkgebouw@mariaburg.be
- telefonisch bij Ludo Van Bouwel:  
 03/6057361 of 0476/592278
- telefonisch bij Marc Elseviers  03/6056772 of 0477/944083
- per briefje met vermelding van naam, adres + telefoon 
 nummer in het parochiesecretariaat, Frans Standaertlei 52,  
 Ekeren/St.-Mariaburg

De activiteitenkalender vermeldt zondag  
2 januari na de mis van 10.30 uur in Elcks 
Thuys de Nieuwjaarsreceptie van de parochie. 
Zaterdag 26 februari is iedereen uitgenodigd 
op de jaarlijkse Kaas en Wijnavond in Elcks 
Thuys. Over verdere concerten en activiteiten 
op 13 februari, 19 maart en 3 april (Melando’s) 
meer nieuws op website www.mariaburg.be, 
in Kerk en Leven, de streekbladen en op de  
regionale pagina’s van de dagbladen.

Werkten mee aan dit nummer: Barbara, Erik en Willy Bauwens, Jan 
Brys, Lus Cuyvers, Emile De Bekker, Marc Elseviers, Ludo Geenen, 
Mathias Hackert, Elisabeth Meyers, Miel Pieters, Jacques Schellen, 
Iris Sybers, Ludo Van Bouwel, Annemie Vandeputte, Linda Vanpoucke, 
Guy Van Look, Marc Wouters.

Verantwoordelijke uitgever : Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 
2950 Kapellen, Tel. 03/605 73 61, gsm 0476/ 59 22 78
e-mail: hippopress@skynet.be.

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. 



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

  Openingsuren:
 Ma. 05.45 - 1230u.
 Di. - Vr. 05.45 - 1230 en 
  13.30 - 18.00u
 Za 06.30 - 16.00u

  Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren

Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox @skynet.be
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MENSEN

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken
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o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04

Jeanne Schalckens
(22/10/1922 – 6/10/2010)

Op donderdag 14 oktober namen in de Mariaburgse  
parochiekerk heel veel inwoners van de wijk afscheid van  
Joanna Schalckens, de weduwe van Albert Goffin. Deze sterke 
vrouw woonde decennialang aan de Karel De Wintstraat 16. 
Heel haar leven was ze stevig geëngageerd in de parochie. Haar 
moeder die bij het gezin Goffin-Schalckens inwoonde, was 
de zevende honderdjarige van de wijk. Mevrouw Schalckens 
was actief lid van Ziekenzorg en een bijzonder intelligente en 
boeiende persoonlijkheid. Bijna 88 jaar leefde ze met liefde en 
zorg voor haar gezin en voor allen die ze kende. Haar kinderen 
speelden ook een actieve rol in het sportief en cultureel leven 
van de wijk. Toen haar zoon Wim begin dit jaar overleed, kreeg 
ze haar krak. Ze verloor haar levenslust en schreef als afscheid: 
“Herinner mij maar niet in sombere dagen. Herinner mij in  
stralende zon, hoe ik was toen alles nog kon”.  Haar kinderen 
getuigden tijdens de mooie uitvaartplechtigheid: “Toch  
zullen we haar nog elke dag zien en horen want ze leeft voort 
in ons hart en ons dagelijks leven. Samen met onze papa, ons  
bonneke, haar zus Tanti, onze Wim en Linda haar schoondochter.” 
De voorbije 25 jaar moest ze inderdaad van dierbare nauwe  
verwanten afscheid nemen.

Gerardus Mermans
(13/4/1919 – 28/11/2010)

De echtgenoot van mevrouw Maria Voet was een bijzonder  
geliefd man in Sint-Mariaburg. In het tijdperk dat de moeders  
nog thuis bleven om hun kinderen op te voeden en bak-
ker, melkboer en groenteman hun waren aan huis kwamen  
brengen, was Gerard één van Mariaburgse melkboeren. Eerst 
vanuit de Sint-Antoniuslei, later vanuit de Leo Vermandellei  
deed hij dagelijks zijn toer om iedereen boter, melk en eieren 
te bezorgen, maar vooral veel goed nieuws boeiend verteld 
te brengen. Gerard was van landelijke afkomst en hield  
ervan de grond te bewerken en rijke vruchten te laten voort-
brengen. Met zijn lieve echtgenote Maria Voet – telg uit het 
roemruchte Mariaburgs vervoerdersgeslacht Voet-Vissers 
-  had  hij twee kinderen: Francis, die in de jaren ’65-70 mee  
jeugdclub Jeli bestuurde, en Diane die als logopediste haar 
leven ten dienste stelde van kinderen in het revalidatiecentrum 
van Beveren. Het echtpaar vierde 3 jaar geleden hun 60-jarig  
huwelijksjubileum.

De laatste 30 jaar van zijn leven woonde Gerard met Maria in 
een landhuis op de hoek van Vloeiende en Antwerpsesteen-
weg. Daar leefde hij in zijn uitverkoren biotoop, zijn prachtig  
verzorgde tuin met allerlei bomen, planten en groenten, maar 
had hij ook constant contact met passanten en kon hij boeiend 
blijven vertellen. Daar las hij ook telkens met interesse onze Gazet.

BM’s verlieten ons...

Onze trouwe lezer en bekende Mariaburger Jan Raeymakers (68) is op 25 juli in het  
Hongaarse Templon Biscskei ut gehuwd met Ilscsi. Op 16 oktober werd voor de vele  
familieleden, vrienden en kennissen een viering gehouden in de kloosterkerk van  
Vorselaar, waar Maria Hendrickx – zus van Jans overleden eerste echtgenote Warda 
– als religieuze leeft. Het was een prachtige viering met muzikale omlijsting door 
Jans dochter Leentje (altviool), Annelies Broeckhoven en Saartje De Munck (viool) 
en Ann Engels (cello). In de refter van de kloosterschool werd nadien genoten 
van spijs en drank en van het gezellig samenzijn. Volledig in de geest van Jan, die 
vele Mariaburgers zich herinneren als de vrolijke helper achter de toonbank van 
L’Appellation Controlée. Hoewel Jan al enkele jaren in Hongarijë woont, komt hij 
toch nog regelmatig op bezoek bij zijn broers en zus en zijn vele vrienden in België.

Op zondag 23 oktober 2011 wordt het jubileumjaar “100 jaar kerkgebouw”  
afgesloten met een pontificale hoogmis. Het is de bedoeling van de stuurgroep 
hierop alle Mariaburgse religieuzen uit te nodigen om samen met bisschop Johan 
Bony de eucharistie te vieren.

Jammer genoeg, zijn inmiddels weer twee vrouwelijke religieuzen overleden.

Op 21 september overleed Zuster Agnes (Maria de Kort), zuster van het 
H. Hart van Maria te Berlaar. Zij was geboren te Kapellen op 20 september 1929 en  
overleed te Kapellen op 21 september 2010. Iedereen kende haar als zuster Maria.  
Haar broer is landmeter Willy De Kort uit de Sint-Antoniuslei, de drijvende kracht  
van het sterrenkundig genootschap. Op 8 september 1950 trad ze in het klooster  
te Berlaar en in 1952 werd ze er geprofest. Zij studeerde te Hasselt voor onder- 
wijzeres en kreeg van haar orde een opdracht in de school van haar jeugd: Mater 
Salvatoris te Kapellen. Zij werd er directrice en bleef na haar pensioen met een 
kleine zuster-gemeenschap aan de Antwerpsesteenweg in Kapellen wonen. Ze 
werkte intens mee aan de vieringen in de kerk van Sint-Mariaburg. Ze was er lector, 
leidde de volkszang en was er algemeen gewaardeerd. Hoewel haar gezondheid 
stilaan achteruit ging, stierf ze toch onverwacht.

In Gent overleed op 12 oktober na een langdurige ziekte Zuster Gaby Peeters, 
geboren in Ekeren op 19 december 1924. In haar jeugd was Gaby een bekende 
figuur in de wijk. Als leidster van de welpen was ze na Wereldoorlog II actief bij 
de jonge Mariaburgse scoutsgroep. Op 3 oktober 1947  trad ze in te Bonheiden 
bij de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen. Zij hield van jongeren en zette 
zich vele jaren in voor de opvoeding en het onderwijs van de jeugd. De laatste 
jaren verbleef ze in Gent, waar ze een trouwe lezeres was van onze Gazet. Ze  
volgde geboeid al wat hier gebeurde en kwam ook nog naar een bijeenkomst van de  
oud-scouts.  Haar broer Paul huwde met onderwijzeres Yvonne Craey. Zij wonen 
nu in Merksem. In de kerk van het Klein Begijnhof  aan de Lange Violettestraat in 
Gent vond op zaterdag 16 oktober de uitvaartplechtigheid plaats.

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

Jan Raeymakers in Hongarijë gehuwd

Twee religieuzen minder
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Elke dinsdagmorgen zit Robert Vervoort in ons buurthuis 
mee te werken aan het klasseren en inventariseren van de 
schat die het Heemkundig Documentatie van de Wijkwerking  
Mariaburg rijk is. Deze 62-jarige inwoner van Ekeren-Donk,  
ex-havenarbeider en bestuurder van heemkring Ekeren,  
is wereldwijd bekend als de man die via zijn enorme  
documentatie het belang van de “Red Star Line” heeft  
duidelijk gemaakt en via zijn privé-initiatief de stadscultuur 
heeft verrijkt. De Vrienden van de Red Star Line hebben 
met steun van de Marnixkring Antwerpen het behoud van 
de verzameling van Robert – zo’n 5000 stukken – mogelijk  
gemaakt en deze zullen dan ook in het Red Star Line  
Museum miljoenen bezoekers boeien. 

Sint-Mariaburg is blij dat een man met zo’n ervaring en 
zo’n interesse voor onze geschiedenis helpt bij het op punt  
stellen van het eigen cultureel erfgoed. In de 100 van  
Antwerpen gaf GVA hem op 27 oktober de verdiende  
aandacht.

LVB

Een rit met de trein naar de Koningin der Basteden loonde 
beslist de moeite. In galerie De Peperbusse en kantoor  
Monteyne aan de Prins Boudewijnstraat 8 hield onze  
Mariaburgse kunstenaar uit de Karel De Wintstraat,  Werner 
Paenen, een unieke tentoonstelling onder de titel “CRUX 
ontmanteld kantoor”. Maandenlang reisde hij van Sint-
Mariaburg naar de kust om er via allerlei kunstvormen de 
wereld op te roepen van Roland Monteyne. De mens die 
verdwenen is werd terug zichtbaar gemaakt in lege ruimtes 
via schilderijen, foto’s, collages, muziek, interieurelementen. 
Multidisciplinair heeft Paenen het ontmanteld kantoor terug 
bezield, op aangrijpende wijze een voorbije cultuurperi-
ode geëvoceerd, de essentie van het menszijn gepoogd te  
verbeelden. Enorm boeiend en meteen uitkijken naar een 
volgend project van deze bijzonder originele kunstenaar. 
Een filosoof die ambachtelijk tot grootste creaties in staat is.

LVB

Aan het Ligahof in Lichtaart werd het zesde en laatste 
spreukenbeeldje onthuld. Kunstenaar Peter Kempenaers  
uit de Maria Theresialei deed dit in het gezelschap van  
burgemeester Ward Kennes en enkele lokale jongeren.

Op 11 en 12 december nam Peke deel aan een kunstmarkt 
voor het goede doel in het gemeenschapscentrum De  
Rietbron te Halen. De exposanten schonken kunstwerken 
voor een veiling. Een bronzen ballerina van Kempenaers 
stond als nr 15 in de veilingcatalogus met een startbod van 
50 euro en een waarde hoger dan 500 euro.

In Galerij ’t Kallement te Wommelgem was werk van  
Peter Kempenaers te bewonderen. Naast zijn beelden en 
schilderijen sierden ook foto’s van Hugo De Bie en gedichten 
van Hugo Visser deze tentoonstelling aan de Kruizemunt 15.

LVB

Vrijdag 3 december leidde Koen De Roovere, directeur van 
Academie Noord, de fototentoonstelling in die van 4 tot 11 
december veel kijklustigen lokte naar de Sint-Jozefkapel 
aan de Augustijnslei 76 in Brasschaat. Uiteraard zijn Luc 
De With, Wilfried Eynatten, Lus Goossens, Willy Hermans 
en onze dorpsgenoot Jan Strijbos  niet aan hun proefstuk.  
Zij hebben al vaker prachtig werk getoond, o.m. in  
CC Antverpia. Naar aanleiding van hun 25 jaar werking 
(1985-2010) maakten ze er een erezaak van het beste uit 
hun oeuvre te tonen.

Nog tot de finissage op vrijdag 21 januari om 19.30 uur kan 
men in Galerie Tsjeljoeskin de tentoonstelling bezoeken 
van Anton Cotteleer. Zijn werk is sedert 11 december te  
bekijken op de verdieping van Academie Noord aan de 
Vroente 7, maandag en dinsdag van 9.30 tot 16 uur en van 
19 tot 21.30 uur; woensdag, donderdag en vrijdag van 19.30 
tot 21.30 uur; zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur.

Traditioneel verwacht iedereen het nieuwjaars-
concert van Koninklijke Harmonie Antverpia 
in Elcks Thuys op een zondagvoormiddag in  
januari. Anno 2011 wordt van de algemene  
regel afgeweken en vindt het concert plaats op 
zaterdagavond 8 januari om 20 uur. Toch allen 
daarheen! (LVB)

Van 31 oktober tot 11 november lokte de Boekenbeurs weer 
een recordaantal lezers naar Antwerp Expo aan de Jan Van 
Rijswijklaan om er kennis te maken met wat anno 2010  
aan lectuur te genieten valt.  Deze organisatie die onze 
dorpsgenoot wijlen Antoon Wouters vanaf 1945 creëerde, 
zette ook twee Mariaburgse auteurs in de schijnwerper.

Op 2 november vertelde Marita De Sterck in de Blauwe 
Zaal over haar zestig favoriete volksverhalen die ze na  
25 jaar speurwerk bundelde in haar boeken Bloei en Stoute 
meisjes overal, die we al bespraken in een vorige editie.  
Verhalen rond groeirituelen, over het ontluiken van meisje  
tot vrouw. Marita bracht op 9 november in de Gele Zaal  
samen met Ianka Fleerackers volksverhalen uit het Wablieft-
boek Liefde en lef.

Ugo Janssens sprak op 2 november in de Gele Zaal over 
zijn boek Vrouwen. Op vrouwendag het aangewezen  
moment om deze bijzonder productieve auteur aan het 
woord te laten. Enkele dagen voordien meldde hij nog: 
”Mogelijk vernam je het al op radio, in weekblad of krant 
dat ik voor mijn ‘oeuvre’ en doorzettingskracht de nationale 
prijs Lion-Francout gekregen heb,  begiftigd met 25.000 
euro. Deze werd me op het gemeentehuis van Sint-Pieters-
Woluwe uitgereikt.” Deze prijs heeft tot doel moedige  
blinden te belonen. In GVA van 28 oktober verscheen dan 
ook een paginagroot artikel over de visueel gehandicapte 
Mariaburgse auteur.

Na zijn bestsellers Historische gids voor België, De oude 
Belgen, De Heidenen en Vrouwen kwam dit voorjaar 
zijn historische roman De vrouw met de luifelhoed bij  
Uitgeverij Witsand van de pers. Dit verhaal is de eerste van drie  
romans die de trilogie Het Oculatum vormen. Deel 2 komt 
in februari van de pers. Veel Mariaburgers kijken al met  
spanning uit naar het vervolg van de eerste roman, die zich 
gedeeltelijk op Katerheide afspeelde.

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.

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

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

Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73   GSM Eric: 0495 41 37 02

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K

Beste lezer,
Wij zijn voor onze klanten nog altijd op zoek naar huur- of  
koopwoningen.
Neem gerust vrijblijvend contact.

Met vriendelijk groeten,

Gerda Cassauwers
Molenweg 1A,  
2930 Brasschaat
T : 03/664.49.03
F : 03/665.42.41
info@expatimmo.be
www.expatimmo.be

De droom  
van  
Robert  
Vervoort

Boeiende Werner Paenen 
in Oostende

Peter Kempenaers  
in Lichtaart en Halen

VISIE4  met 5x5  
in Sint-Jozefkapel

Anton Cotteleer  
in Galerie Tsjeljoeskin

Koninklijke Harmonie  
Antverpia:
Nieuwjaarsconcert  
op zaterdag

Mariaburgse auteurs  
op Boekenbeurs

 

           

ANTVERPIAANTVERPIA  

Kon. HarmonieKon. Harmonie  

CConcertoncert   

zaterdag 8 januari 2011 te 20.00 uur 
deuren 19.30 uur 

dirigent: Frans Van Den Brande 
presentatie: Roger BOIY 

 

In zaal Elcks Thuys 
Van de Weyngaertplein te Ekeren – Mariaburg 

kaarten 7 ! - voorverkoop 6,5 ! bij onderstaande personen 

InIn   

Kaarten en info: 
Roger Boiy, Van De Wiellei 119 Brasschaat (roger.boiy@telenet.be) 0495/52 70 76 
Frida V.Tilborgh, V.D.Weyngaertplein 9 Mariaburg-Ekeren  0496/23 31 05 
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DORPSLEVEN

Op vrijdag 26 november werd in de Sterhoeve aan de  
Holleweg 43 in Kapellen de samenwerking bekend gemaakt 
van het VOC (opvangcentrum voor vogels en wilde dieren)  
in Mariaburg-Brasschaat en de hulp- en dienstverlenings-
vereniging vzw Rotonde. 
Op 1 januari 2006 richtten Marcel Peeters met zijn echtgenote  
Simonne op hun thuisadres aan de Floris Verbraekenlei 32 
het VOC op, omdat er in Noord-Antwerpen en het haven- 
gebied geen enkele opvangmogelijkheid voor zieke en  
gekwetste vogels en wilde dieren bestond. Het eerste jaar  
vingen ze 739 dieren op. Elk jaar kwamen er meer en meer: in  
2010 t/m 15 november al 2892 dieren. Met een team van 25  
vrijwillige medewerkers verricht het VOC fantastisch werk. 
Maar de locatie is te klein geworden om kwaliteitsvol werk 
te blijven leveren. Dank zij de hulp van burgemeester Dirk De  
Kort die contacten legde met zijn collega Dirk Van Mechelen  
uit Kapellen werd besloten om op de Sterhoeve het project 
“Kwetsbare mensen zorgen voor kwetsbare dieren” te reali-
seren. De Kort is voorzitter van vzw Rotonde en kreeg van 
directeur Eric Avonts enthousiaste respons. In dagcentrum 
Sterhoeve, een zorgboerderij met alle soorten hoevedieren, 
moestuinen en aanplantingen komen volwassen personen 
met een mentale of meervoudige handicap begeleid werken. 
Duurzaam samenwerken, durven ondernemen, delen van 
kennis en kunde, drive of gedrevenheid: onder deze 4 D-s kan 
het samenwerkingsproject samengevat worden.
Hoe zullen VOC en Sterhoeve samenwerken? Genieten van 
dieren, hokken schoonmaken, voeding bereiden (zaden, noten, 
kastanjes, denappels en bladeren verzamelen, voedsel telen in 
de tuin), kranten opplooien als bodembedekking, nestkastjes  
maken, enz.  VOC werkte de voorbije 5 jaar al nauw  
samen met Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, het  
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en 
Vogelbescherming Vlaanderen. Op de Sterhoeve kan men 
ook een educatieve rol vervullen t.o.v. scholen en verenigingen, 
kan men uitwisselingsprojecten starten met andere opvang-
centra, kortom de toekomst van het VOC is alzo verzekerd.
Iedereen kan het initiatief van Marcel en Simonne Peeters 
steunen door lid te worden van het VOC mits minimum  
10 euro over te schrijven op rekening nr. 001-4771232-72. (LVB)

Minister-President Keis Peeters kwam op zaterdag 27 november 
de splinternieuwe lokalen van GIBO Annadreef officieel inhuldi-
gen. Tijdens de herfstvakantie hadden de meesters en juffen de 
containerklassen ontruimd en alle didactisch materiaal verhuisd 
naar de prachtige nieuwe gebouwen. Op het dak van de klassen 
is het voor Vlaanderen unieke project “wonen boven een school” 
gerealiseerd. Bij het ter perse gaan waren al 14 van de woningen 
verkocht. 

Voor kwetsbare mensen en dieren
VOC en vzw Rotonde werken samen in de Sterhoeve

LEERLINGEN GIBO MARIABURG 
IN SPLINTERNIEUWE LOKALEN

Café Palermo en Cremerie Flora
handelspand met appartementen
De omwonenden  van Rochuslei en Sint-Antoniuslei zijn gelukkig. Eindelijk wordt een 
punt gezet achter de verkrotting van  het hoekgebouw en de verloedering van het 
hoekperceel. Architect Bernard Stuyck van bureau Plan-X & Partners en aannemer Roel 
Van Mol gaan het historisch gebouw restaureren en omvormen tot een handelspand. 
De baksteenarchitectuur van het voormalige café Palermo/cremerie Flora wordt  
behouden omdat die nauw aansluit bij het naburige Antverpiagebouw. Het dak krijgt 
een hedendaagse look en het houten buitenschrijnwerk wordt strak zwart gehouden. 
Op de eerste en tweede verdieping komen appartementen met twee slaapkamers. 
Vanuit de ramen heeft men een mooi uitzicht op de rij beukenbomen van de straat en 
op het imposante Antverpiagebouw. Normaliter zou het werk voltooid zijn tegen het 
bouwverlof van 2011. 

Burgemeester Dirk Van Mechelen (Kapellen) en Dirk De Kort (Brasschaat) samen met Simonne en Marcel Peeters van het VOC uit de Floris Verbraekenlei en 
Eric Avonts van vzw Rotonde in de Sterhoeve

Minister-President Kris Peeters klinkt samen met het volledige gemeentebestuur van Brasschaat op het welslagen van het unieke project “wonen boven een 
school” dat aan de Annadreef gerealiseerd werd.
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DORPSLEVEN

Natuurvoedingswinkel

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

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

De Groene wijzer

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

“Het blijkt dat de bibliotheek in Sint-Mariaburg nog 64 abonnees telt.  
Sommige weken worden slechts vijf boeken ontleend. Dat zijn zeer bedroevende 
en verontrustende cijfers”, stelt Marc Elseviers, voorzitter van de Wijkwerking 
Mariaburg vzw. “Wij betreuren dit erg, omdat we ooit vier bibliotheken op 
Mariaburgs grondgebied hadden. Aan het Mariaplein en in de Sint-Antoniuslei 
kon men in de jaren ’50-60 tegen betaling boeken uitlenen bij particulieren in 
een winkel. Daarnaast had onderpastoor Ceulemans een druk beklante parochiale  
bibliotheek in het huidige scoutslokaal aan de Frans Standaertlei. Voor de  
gemeente Ekeren was er een filiaal in ons buurthuis ’t Nieuw Kwartier naast de  
gemeentelijke jongensschool in de Schriek, waar Marc De Groof een positieve 
inbreng had in de culturele ontplooiing van de Mariaburgse bevolking.”
Elseviers beklemtoont dat de tijdsgeest toen helemaal anders was. “Weinig 
gezinnen hadden een tv waar ze alle mogelijke informatieve en ontspannende 
programma’s aangeboden kregen. Met een ‘boekje in een hoekje’ was de 
avondlijke ontspanning, zeker op de lange winteravonden. Vandaar het succes 
van de toenmalige bibliotheken.”
Elseviers die zelf twee tienerdochters heeft, vermoedt dat het digitaal tijdperk 
mee verantwoordelijk is voor het verminderen van de leescultuur. “De jeugd 
zoekt zijn informatie op het internet en ook in de scholen wordt daar meer 
en meer de klemtoon op gelegd.” Hij constateert ook dat het verdwijnen van 
de wijkbibliotheken geen typisch Mariaburgs probleem is. “Ook Kapellen heeft 
zijn filiaal in Hoogboom geëlimineerd terwijl de hoofdbibliotheek aan het 
nieuwe dorpsplein enorm draait. Brasschaat focust eveneens meer en meer op 
de hoofdbibliotheek in het centrum waar allerlei tentoonstellingen en cultuur-
manifestaties het ruime publiek aanlokken.” 

Daarom acht de Wijkwerking Mariaburg het momenteel niet opportuun extra 
initiatieven te ondernemen om de buurtbibliotheek te behouden. “De mensen 
zijn veel mobieler dan vroeger. Wie graag een goed boek leest, kan gemakkelijk  
terecht in de bibliotheken van Ekeren-Centrum, Brasschaat of Kapellen, die  
een ruim aanbod hebben en hun klanten aan gunstige condities helpen om alle 
mogelijke werken te bekomen.”
Nu Sint-Mariaburg het eeuwfeest van zijn parochiekerk viert, maakt Elseviers 
graag een vergelijking bibliotheek-kerk: “ Onze maatschappij evolueert snel en 
fundamenteel. Vroeger moest iedereen op loopafstand zijn eigen kerk hebben. 
Gevolg: onze huidige maatschappij is niet meer in staat de hoge kosten van al 
deze gebouwen die op 3 kilometer van elkaar liggen te betalen. Elke gelovige 
kiest tegenwoordig zijn kerk, waar hij zich goed voelt, waar mooi gezongen 
wordt, waar interessante predikanten spreken, ook al moet hij daar meer  
kilometers voor rijden. Dezelfde regel geldt voor de bibliotheken. Vroeger 
moest men te voet zijn boek kunnen ophalen. Nu rijdt men gemakkelijk  
5 kilometer verder om van een ruimer aanbod te genieten. En er is ook een 
bibliobus voor mensen die minder mobiel zijn.” 
Volgens krantenartikels zou het bibliotheekgebouw aan het Van de Weyn-
gaertplein verkocht worden. Misschien is het veel zinvoller dat het district 
Ekeren in het vrij moderne gebouw van de bibliotheek ruimte ter beschikking 
stelt van de Wijkwerking Mariaburg om er het Heemkundig Documentatie-
centrum onder te brengen. Thans is deze schat aan lokale geschiedenis  
opgeslagen in het snel verkrottend gebouw van de hoofdonderwijzer naast de 
Schriekschool, eigendom van AG-Vespa. 
LVB

Tante Post tracht met veel bluf en show – facteurs met valhelmen 
en blitse fietsen, alle mogelijke reclamespots en nieuwe namen 
als bPost – zijn imago te verbeteren. De dienstverlening gaat er 
zienderogen op achteruit. In Sint-Mariaburg weten de bewoners 
van wanten! Walter Deijnckens, voorzitter van postzegelkring  
Mariaburg, organisator van ruildagen filatelie in Antverpia en ac-
tief medewerker aan het Heemkundig Documentatiecentrum van 
de WWM, kroop in zijn pen om bij burgemeester Dirk de Kort zijn  
beklag te maken over een erg onprettige ervaring. We kregen al 
veel dergelijke verhalen te horen van Mariaburgers.
Walter schrijft: “Verleden jaar heb ik u reeds gemaild over het  
sluiten van het postkantoor op de Bist in Mariaburg-Ekeren.  
Met het in gebruik stellen van een postpunt in Delhaize op de  
Kapelsesteenweg hoopte ik dat het verdwijnen van postbureel 
Ekeren 1 op de Bist zou opgelost zijn.
Helaas heb ik vandaag moeten vaststellen, om een aangetekend 
schrijven te moeten ophalen, ik helemaal naar de Hoogboomse-
steenweg heb mogen stappen (ongeveer 5,8 km heen en weer) 
wat me meer dan een uur stappen heeft gevergd. Het was mooi 
weer en de wandeling deed deugd, maar toch niet voor herhaling  
vatbaar in guurdere omstandigheden. In het verleden konden 
we ons aangetekend schrijven ophalen in de Bist. Ik vraag me af 
of dit nu ook niet kan geregeld worden met de Delhaize of in het  
Districtshuis Antverpia? Uw tussenkomst bij de postmeester van 
Brasschaat zou ten zeerste op prijs gesteld worden.”
LVB

Tijdens het weekend van 28, 29 en 30 januari 2011 vindt weer de 
Damiaanactiecampagne plaats. Etuis viltstiften zijn aan 5 euro te 
koop, o.m. aan Delhaize. Daarmee helpt men lepra en tuberculose 
de wereld uit. In het voetspoor van de grootste Belg, de heilige  
Pater Damiaan, zal Sint-Mariaburg zeker weer massaal steun  
verlenen. (LVB)

Mariaburgers zijn wereldburgers, mensen met een ruime kijk op wat rondom 
hen gebeurt. Samenwerking met landen van de Derde Wereld hebben we 
al vaak mogen signaleren. Op 1 november vond alweer een lovenswaardig  
initiatief plaats ten voordele van een schooltje in Gambia. Veerle Lavrysen, 
wiens ouders aan de Van de Weyngaertlei wonen, en haar man Almami Darboe 
maakten in scoutslokaal Wolvenbos te Kapellen voor 140 sympathisanten  
yassa, een Gambiaans nationaal gerecht, klaar. De opbrengst van dit Afrikaans 
maal kwam ten goede van een schooltje in het geboortedorp van Almami.
Veerle leerde Almami kennen in 2002 toen ze Gambia en Senegal bezocht en 
ornitoloog Darboe de toeristen in een natuurpark gidste. In 2004 huwden ze en 
het jonge gezin telt nu drie dochtertjes. Bij een bezoek aan Almami’s geboorte-
land kwamen ze in een schooltje waar vooral arme kinderen onderwijs krijgen: 
één lokaal opgetrokken uit wat hout en golfplaten. Met sponsoring van vrienden 
werd intussen een mooi gebouw geconstrueerd met drie klassen, sanitair en 
een bureau voor de directeur. Er ontbreekt nog heel wat materiaal en kleiner 
schoolgerei. Ondertussen hebben Veerle en haar man meer dan 200 stoelen op 
de kop kunnen tikken. Om die naar Gambia te verschepen is veel geld nodig. 
Daarom de benefiet.
Wie de school in Lamin wil steunen kan contact opnemen met Veerle via 
0476/406271 of e-mail veerlelavrysen@hotmail.com. Men mag ook een  
bijdrage storten op rekening 220-737948-92. (LVB )

HEEFT PETITIE ‘BIB MOET BLIJVEN’ NOG ZIN?

Wijkwerking Mariaburg vzw betreurt verdwijnen bibliotheek

SLUITING MARIABURGS  
POSTKANTOOR LEIDT TOT ECHT  
BIZARRE TOESTANDEN

Vergeet Damiaanactie niet!

Benefiet voor schooltje in Gambia
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Ekers Districtsraadslid Luc Van Berlo, buurman van het bibliotheekfiliaal aan het Van de Weyngaertplein, is erin geslaagd de 
bekende acteur Pol Goossen – Frank Bomans van Thuis - in te spannen om meer ruchtbaarheid te geven aan zijn BIB-actie. 
Via een petitielijst wil hij zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om zeven lokale bibliotheken te redden, die volgens de 
plannen van Antwerps  cultuurschepen Heylen tegen het einde van het schooljaar 2010-2011 moeten sluiten. 
De Wijkwerking Mariaburg betreurt eveneens de sluiting van bibliotheken. Op cultuur besparen is altijd fout en uiteindelijk 
zijn kinderen, bejaarden en minder mobiele mensen de grootste slachtoffers van deze sluitingen. Anderzijds beseft iedereen 
dat in crisisperiodes ergens moet op bespaard worden…
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6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

50 jaar WILAN in Sint-Mariaburg 

Van Wesenbeeck verkocht laatste warme pistolets 

Sint-Maribaurg heeft geen warme bakker meer op zondag. Aan de Leopoldlei 
werden zondag 19 december voor het laatst die heerlijke pistolets uit de oven 
gehaald, waarvoor men van heinde en verre naar onze wijk kwam gereden. 
Bakker Hubert Van Wesenbeeck houdt het voor bekeken. Na drie generaties 
die 82 jaar voor het dagelijks brood zorgden aan de Leopoldlei is dit hoofd-
stuk Mariaburgs middenstandsleven afgesloten. Grootvader Sooi De Koninck 
begon met echtgenote Wiske in 1928 op dit adres een bakkerij. Dochter Paula 
nam met haar echtgenoot drukkerszoon Louis Van Wesenbeeck in 1958 de 
zaak over. Vanaf 1980, het jaar dat Paula overleed, zette Hubert met echtge-
note Yvette Brusselaers de bakkerij verder. Vader Louis bleef - zolang hij het 
fysiek aankon - helpen en ook zus Nicole bediende mee de klanten.

Een tijdje leek het dat dochter Katleen het bakkersbedrijf zou verder zetten, 
maar uiteindelijk ging dat niet door. “Het blijft een hondenstiel met dat nacht- 
werk en het zware weekendwerk, de kosten van het personeel, de steeds 
lastigere administratie en de eisen van het Vlaams Gewest,” geeft Hubert als 
verklaring. De laatste tijd zijn 50 bakkers in de regio gestopt, omdat er geen 
opvolging is. Waar is het tijdperk dat er vier bakkers van de familie De Koninck 
hier werkzaam waren? Anno 1960 telde men in Mariaburg nog een tiental 
bakkers.  

Hubert vreest niet voor een ‘zwart gat’ na het stoppen van de bakkerij: ‘Bakker 
wordt boer’ is voor hem van toepassing.

In Herenthout hebben Hubert en Yvette immers een boerderij gerestaureerd. 
Hubert is een ‘handig Berreke’, want hij heeft alle meubels zelf gemaakt, ook 
de elektriciteit heeft hij zelf geïnstalleerd en nu gaat hij van de twee ovens uit 
Mariaburg een oventje construeren om in de boerderij te plaatsen. Zo kan hij 
voor zijn gezin en andere bezoekers nog verse pistolets bakken. Verder kweekt 
hij er graag groenten waar de familie mee van mag eten. Yvette vertelt met 
tranen in de ogen dat ze zo blij is eindelijk met haar drie kinderen en hun 
gezinnen eens écht Kerstmis te kunnen vieren zoals alle andere mensen: “Dat 
heb ik altijd het ergste gevonden aan de bakkersstiel. Wij moesten werken op 
het moment dat andere mensen konden feesten.”

“We gaan zeker ook wat meer reizen”, zeggen ze. “Een trip door Canada 
staat in 2011 op het programma. In Vancouver woont het gezin van Yvettes 
overleden zus. Schoonbroer en de kinderen gaan we bezoeken en met de  
wagen het land verkennen.”

LVB

Bij een 50-jarig jubileum komt onvermijdelijk de vraag naar hoe het 
vroeger begonnen is. De geschiedenis van de zeer gekende kledingzaak 
op de Kapelsesteenweg begon op 9 juli 1960 in de Leopoldlei, in een 
pand tussen bakker Van Wesenbeeck en de toenmalige wasserij op de 
hoek. Het gezin Willy Keteleer en Anneke Janssens had toen 3 kleine 
kinderen en besloot om samen een zaak uit te baten met kleingoed en 
accessoires voor heren en met stoffen waarvan kleding op maat kon 
gemaakt worden. Vandaar ook de naam “Wilan”: Willy en Anna. 

Op 15 april 1964 verhuisden ze naar de Kapelsesteenweg 380 en reeds 
drie dagen later startte de zaak met heren-, dames-, en kinderkleding!  
Na een uitbreiding in 1967 en in 1972, waarbij het pand van de  
Shoe-post werd toegevoegd, en in 1991 waarbij de 3 aangrenzende 
huizen verbonden werden, volgde in 1999 de grote verbouwing tot 
de stijlvolle gevel en zaak die we nu kennen. Toen werden ook heren-
schoenen toegevoegd aan het assortiment.

Dubbelinterview met Werner Keteleer  
en zijn moeder Anneke Janssens

Na het overlijden van Willy in 1984 nam zoon Werner de zaak over, pas 
20 jaar oud maar al jaren mee actief. Zelfs als klein kind al gaf hij graag 
de speldjes aan toen zijn vader aan het werk was en pakte hij graag 
samen met zijn vader de pakken uit. Achteraan in de winkel bouwde hij 
toen al spelend kleine etalages: een duidelijk teken naar de toekomst. 
In 2009 werd dan nog een magazijn verbouwd en werd de achterbouw 
van de winkel aangepast. Dat Werner echt een man is met meerdere 
talenten blijkt uit de verbouwing, die hij eigenhandig heeft uitgevoerd, 
inclusief het metsen van de muren!

De Kapelsesteenweg is nooit een winkelwandelstraat geweest maar 
eerder een ‘autoshopping’ straat met veel vaste zaken die er al jaren 
en dikwijls opeenvolgende generaties zijn. Vroeger organiseerden de 
winkeliers wel elk jaar een Sinterklaasstoet en zo herinnert Werner zich 
nog hoe zijn vader een naaimachine en grote lappen stoffen op het dak 
van een auto monteerde om zo mee in de stoet te rijden.

Bij een zaak horen natuurlijk ook klanten en die zijn in de loop van de 
jaren toch ook veranderd, hoewel nu nog steeds mensen in de winkel 
komen die 50 jaar geleden al in Leopoldlei ‘over de vloer’ kwamen. 
Vroeger was het cliënteel zo goed als uitsluitend uit Mariaburg, nu komt 
men uit heel Antwerpen en zelfs heel Vlaanderen. Dit is het gevolg van 
de specialisatie, het grote aanbod aan herenkostuums en schoenen, en 
aan de verkoop van trendy merken. De gekende zaak heeft nooit extern 
personeel gehad: eerst runden Willy en Anneke de zaak en nu Werner 
en zijn partner Betty die zich in de toekomst nog meer op merken willen 
specialiseren: State of Art, Van Gils, Camel-Active, Melka, Digel. 

Een nieuwtje al voor de zomer 2011: volgende zomercollectie zal ook 
kleding van Tommy Hilfiger te koop zijn bij Wilan. Na de eerste 50 jaar 
Wilan vol vertrouwen naar de volgende. (LVp)
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SPORT EN JEUGD

Beenhouwerij - Charcuterie

Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/664 20 73

MAES - ELEGEERT

Het moet niet altijd voetbal zijn….

Jasmine Debeer 
kampioene in het golfsurfen 

1764 deelnemers brachten 6000 euro samen voor MS

Golfsurfen is in België een minder bekende sport, maar 
daarom niet minder spectaculair.
Overgewaaid uit o.a. Hawaï en Australië is deze sport in 
buurlanden Frankrijk, Nederland en Engeland uitgegroeid 
tot een waar fenomeen. Maar ook aan onze kust is het 
golfsurfen reeds een aantal jaren een groeiende discipline, 
voornamelijk omdat het zo’n spectaculaire en moeilijke 
sport is.
Afgelopen herfstvakantie werd het Belgisch kampioen-
schap golfsurfen 2010 gehouden in de Franse badplaats 
Vieux-Boucau aan de Atlantische oceaan nabij Biarritz.
Belangrijk hierbij is dat Jasmine Debeer (19) uit de Van de 
Weyngaertlei deelnam aan deze nationale kamp van het 
allerhoogste niveau!
De weersomstandigheden zaten dit jaar een beetje tegen. 
De golven waren hoog tot zeer hoog en woest. Een zwaar 
kampioenschap dus, waar alleen de besten de golven kon-
den bedwingen. In de voorrondes van de discipline Long-
board heren bijvoorbeeld braken op 10 minuten tijd maar 
liefst 3 surfboards doormidden
In de categorie Shortboard Dames wist Jasmine Debeer 
zich, na een aantal dagen van moeilijke selectierondes, te 
kwalificeren voor de finale. En samen met andere grote 

surfgirls uit België (waaronder de zetelende Belgisch 
kampioene 2009) werd dit een finale van formaat. Ook 
voor de vele toeschouwers was het een schouwspel met 
een hoog suspensgehalte. De golven waren mooi, hoog 
en moeilijk. De behendigheid, de snelheid en het lef van 
de atletes deden de rest. Jasmine nam van bij de aanvang 
de leiding in deze finale. Zij wist bijna onmiddellijk een 
hoge en uitermate moeilijke golf te bedwingen wat haar 
al meteen de leidersplaats opleverde. Natuurlijk lieten ook 
de andere surfsters zich niet gemakkelijk opzij schuiven. 
Gedurende de 30 minuten durende finale moesten de 
deelnemers proberen te scoren door hun kunnen te tonen 
op de hoogste en moeilijkste golven, die bij tussenpozen, 
kwamen aanzetten. En het werd en bleef spannend, zéér 
spannend tot de laatste minuut. Jasmine slaagde erin haar 
leiderspositie te behouden tot 2 minuten voor het einde. 
Ze werd uiteindelijk derde nadat 2 mededingsters op het 
laatst nog een mooie golf wisten te pakken. De eindscores 
lagen dus ook zeer dicht bij elkaar. Een bronzen medaille 
voor onze Mariaburgse atlete. Een erg knappe prestatie 
voor een relatieve nieuwkomer in de Belgisch surfscène. 
Een jonge sportvrouw met veel talent en doorzettingsver-
mogen. Proficiat Jasmine, de Mariaburgers zijn fier op jou !
EM

“Het tweede beste jaar van de voorbije twaalf edities”. Zo omschreef Georges Demont namens het organisatiecomité 
de editie 2010 van de “Velo Classic” die begin augustus niet minder dan 1764 deelnemers aanlokte om heerlijk te  
fietsen in de natuur van de Voorkempen. Voorzitter Jean Redant was trots namens de KMVK een cheque van 1500 euro 
te mogen overhandigen, maar sprak met enthousiasme over de deelname van het voetbalbestuur aan de fietstocht: 
“Over de 75 km hingen alle pijltjes perfect. Volgend jaar gaan we voor de 90 km”, aldus een bevlogen voetbalvoorzitter. 
Ondervoorzitter Edward Bedeer was in een poëtische bui en droeg een gedicht à la Guido Gezelle voor: “Nog vele jaren 
gaan we voort”, was het slotvers.

Frans Bedeer getuigde namens het inrichtend comité, dat een cheque van 4500 euro liet overhandigen door werkpaard 
Richard, dat heel de organisatie wordt gedragen door vier man: “Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst, want ook als 
ik buiten strijd geraak, zullen Georges, Richard en Peter zeker onze klassieker laten verder leven”.

Tenslotte dankte mevrouw Greta Moens namens de zelfhulpgroep van de Multiple-sclerose-patiënten van Brasschaat 
voor de enorme finaciële steun, zonder dewelke hun activiteiten niet mogelijk waren. “We blijven de organisatie mee 
steunen, ook als men eens een andere groep behoeftigen wil begunstigen. Onze jaarlijkse speculaasactie hebben we 
dit jaar ook aangewend om de actie ‘Moeders voor moeders’ te steunen.” (LVB)

Nieuwe fit-o-meter 
in Kattekensbergbos
De nieuwe fit-o-meter in het bos rond de Kattekensberg is officieel 
ingehuldigd en ingelopen. Schepen van sport Kris Geysen (CD&V), 
schepen van groen Dré Van Mechelen (CD&V) en ereschepen van 
sport Jef Lebon (CD&V) hadden de eer het eerste bord van de  
fit-o-meter te onthullen. Dat gebeurde in de prachtige beukendreef 
aan de Emmalei. De nieuwe fit-o-meter is 2,1 km lang ‘Voor deze 
fit-o-meter dienden geen bomen of struiken gerooid te worden en 
ook was er geen verharding van de ondergrond nodig. Bosgrond is 
namelijk veel veiliger als ondergrond om blessures te vermijden’, 
stelt Kris Geysen.
Brasschaat heeft nu twee fit-o-meters. De andere ligt in het  
gemeentepark en bedraagt 3,2 km.

Scouts Mariaburg 53ste O.-L.-V. van Vrede
U kent ons wel, is het niet van uw kinderen dan van onze jaarlijkse  
activiteiten en onze sjorconstructies op de Mariaburgse Feesten. In 2011 
organiseren we een truffelslag op Valentijn en een mosselsouper op zaterdag 
12 maart. U bent van harte welkom om lekker te komen smullen.
We zouden graag een oproep doen aan oud-leiding van onze scoutsgroep om 
massaal contact op te nemen met ons want we willen het 70-jarig bestaan van 
onze groep waardig vieren. Ben jij een oud-leid(st)er of oud-lid of wil je truffels 
bestellen of je inschrijven voor de mosselsouper of heb je gewoon interesse 
in onze scouts, ga dan eens kijken op onze site www.scoutsmariaburg.be.
Een stevige linker. (MH)
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ALLERLEI
DE KRONIEK VAN BARBARA

Bedenkingen  
over 2010
De sneeuw was er dit jaar vroeg bij en  
zoals het goede buren past in Sint-Maria-
burg ruimde ondergetekende dan maar 
ineens het voetpad op van Julienne, mijn 
achtbare bejaarde buurvrouw.
Tijdens het traditionele après-sneeuw 
borreltje rond haar gezellig ouderwets 
Louis XIV-tafeltje zitten we maar wat te 
filosoferen over alles en  nog wat. Toch 
straf dat we na meer dan 5 maand nog 
steeds geen regering hebben, misschien 
moet Bart De Wever eerst de “allerslimste 
mens ter wereld” worden, opper ik…
Maar neen, reageert Julienne, wacht 
maar tot Annelies Rutten en Linda De 
Win hun vrouwelijke duivels ontbinden.
Ondertussen weet Rik Torfs reeds hoe 
laat het is en kan deze geachte professor 
kerkelijk recht al zijn energie besteden 
aan zijn politieke partij. Energie die 
waarnemend premier Leterme blijkbaar 
teveel heeft want hij dreunde in een 
dermate hoog tempo zijn monoloog af 
in de zevende dag dat Ivan De Vadder 
alle tijd had om in alle gemoedsrust een 
sanitaire stop uit te voeren. Wie we alvast 
volgende week niet in de zevende dag 
zullen zien is Frank Vandenbroucke, die 
volgt blijkbaar een initiatiecursus Internet 
met als optie hoe en aan wie de juiste 
mail sturen. Misschien mailt onze sym-
pathieke Frank volgende keer eerst naar 
Caroline Gennez, Carolientje die al of niet 
terecht haar kat stuurt naar de kwis van 
Erik Van Looy.
Julienne toont me haar belastingsbrief 
met de cijfers van vorig jaar, niet simpel 
om een braaf mens uit te leggen wat er 
allemaal naar Vadertje Staat gaat. Bij 
Inbev komt de Staat er bekaaid van af 
want op een winst van meer dan 6 (ZES) 
miljard euro slagen zij erin geen belastingen 
te betalen. Zou daar het “honorarium” 
van Jean-Luc voor iets tussen zitten? 
Maar ja, mocht onze Mariabugse  
bibliotheek dicht gaan, dan zal ons I.Q. 
nog meer ter plaatse trippelen.
En zoals mijn grootmoeder altijd zei:  
“Iedereen wil terug naar de natuur, maar 
niemand wil te voet en je hoeft niet ziek 
te zijn om beter te worden.”
Tot volgende keer.

Barbara

Prettige feestdagen

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten

ANTVERPIANIEUWS

Vanuit de Somalische wateren seinde Iris 
Sybers uit de Van de Weyngaertlei op 
dinsdag 17 november met goedkeuring 
van Commanding Officer Carl Gillis, M.A.  
Commander s.g. van F931 LOUISE-MARIE 
ons volgend bericht : ‘Ik ben nu een maand 
en half weg met de F931 Louise-Marie. We zijn 
op 4 oktober in Zeebrugge vertrokken voor 4 
maanden naar de Hoorn van Afrika.
Daar beschermen we de koopvaardijschepen 
en de lokale vissersboten tegen piraten. Dit 
doen we door te patrouilleren in de gebieden 
waar al schepen gekaapt zijn, en door koop-
vaardijschepen te escorteren. Als we dit niet 
doen, zouden er veel goederen bij ons niet of 
veel later toekomen.
Op dit moment zijn wij zelf nog geen piraten 
tegen gekomen op zee. De F931 Louise-Marie 
heeft al wel 6 vissers gered en verzorgd toen 
hun schip gekapseisd was. Deze mensen  
hebben we een dag later terug kunnen  
brengen naar Yemen, waar ze met een plaat-
selijke patrouilleboot terug aan land zijn gezet. 
Ondertussen blijven we verder patrouilleren 
en verdachte schepen onderzoeken. 
En dit doen we nog tot 20 januari. Dan keren 
we terug naar Zeebrugge, waar we 7 februari 
aankomen.’
We wensen Iris en alle Belgische militairen 
een behouden terugkeer naar het vader-
land!

Nadat het beeld ‘De Bron’ van Philip Aguirre door vandalen op het Velodroomplein vernield was en door koperdieven uit het 
gemeentemagazijn geroofd, wou het Braschaats gemeentebestuur graag een ander beeld aan de wijk schenken als aandenken 
voor het eeuwfeest. De Schotense beeldhouwer van Baskische origine Philip Aguirre werd aangesproken om een nieuw beeld 
voor de wijk te creëren. Op 18 september was het Brasschaats schepencollege o.l.v. burgemeester Dirk De Kort present in de 
tuin van Antverpia om er samen met WWM-voorzitter Marc Elseviers het mooie beeld te onthullen. De Koninklijke Harmonie 
Antverpia zorgde voor de muzikale omlijsting van deze blijde gebeurtenis.
Cultuurschepen Jef Konings verwelkomde op zijn gekende vlotte en vrolijke manier de talrijke genodigden. Hij getuigde dat 
Brasschaat nog meer kunst in het openbaar domein wil brengen, zowel binnen als buiten. Zijn voorganger Jo Casaer lichtte 
nadien deskundig de kunstenaar en zijn creatie toe. “Een foto van een aangespoelde bootvluchteling op de Spaanse badplaats 
Algeciras inspireerde Philip Aguirre om dit beeld te maken. Een Spaanse politieman had de Afrikaan in een deken ingepakt en 
getracht hem te verwarmen, te redden van onderkoeling. Het kunstwerk doet denken aan een gotische piëta. Het straalt rust 
uit, een vertederend afscheid voor de ene, een bemoediging om vol te houden voor de andere, een stukje optimisme, iets van 
‘het komt wel goed...”
“Het komt wel goed” is de boodschap die Brasschaat aan Sint-Mariaburg wil brengen om de honderdste verjaardag te geden-
ken. Het kunstwerk in het park van het Antverpiagebouw is een bijzondere verrijking voor het cultureel patrimonium. We hopen 
dat er nog meer mooie beelden in het Mariaburgs straatbeeld zullen komen. (LVB)

Het contrast kan niet groter zijn: het sombere, uitgeleefde kasteel versus het lichte, warme nieuwe gebouw. ’t Was een 
verhuis van goed 100 meter, maar voor de jongens en de meisjes van het observatie- en behandelingscentrum lijkt het 
wel een andere wereld. 
En ook voor het personeel, beaamt hoofdopvoedster Gonda Van Mengsel: ‘Het is elke dag opnieuw nog wennen. Het
kasteel was een uitgeleefd gebouw, niet meer van deze tijd. Verouderd, donker, kil in de winter, weinig privacy voor de  
kinderen en jongeren. We hebben er altijd het beste van proberen te maken, maar eens je in dat nieuwe gebouw zit, dan is dat 
zo’n herademing. Zo veel gezelliger, ’t voelt echt huiselijk aan. En iedereen heeft er zijn of haar eigen kamer, zalig. We merken 
dat het onze kinderen en jongeren echt goed doet om een plekje voor zichzelf te hebben. Ook al was het voor sommigen 
aanpassen, om plots alleen op een kamer te slapen.’
In OBC Mastenhof verblijven zo’n 40 kinderen en jongeren met gedrags- of emotionele problemen. De voorziening maakt 
deel uit van Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw. De nieuwbouw is een nieuwe stap in het  
masterplan van de vzw: de komende jaren willen ze alle verouderde gebouwen systematisch vervangen door heden-
daagse, aangename architectuur. 
Directeur Luc Leuridan: ‘Met de laatste nieuwbouw is de bebouwbare oppervlakte van het domein nu helemaal benut. 
Er blijft voldoende groene ruimte over voor de jongeren. Ons centrum doet ook aan thuisbegeleiding. We begeleiden jaarlijks een 
twintigtal jongeren in hun eigen omgeving.‘ 
Het oude kasteel Van den Weyngaert wordt volledig gerenoveerd en omgebouwd tot serviceflats. De oorspronkelijke 
plannen tot afbraak werden door AROM Antwerpen terug gefloten. Zo blijft de link tussen Antverpia en het kasteel 
van zijn stichter, Antoon Van den Weyngaert,via de combinatie serviceflats-dienstencentrum reëel behouden. (AVdp)

Op 13 februari organiseert Missiewerking de jaar-
lijkse rommelmarkt in zaal Elcks Thuys aan het 
Van de Weyngaertplein. Standhouders kunnen 
contact opnemen met Rita Noordman, Kapelse-
steenweg 633, Ekeren, tel. 03/664 96 79. 

Gratis kan men in het Dienstencentrum gebruik 
maken van de computers met aansluiting op het 
internet. De computerruimte is vrij toegankelijk 
voor het publiek en begeleiding bij het gebruik 
of surfen wordt op afspraak aangeboden.
In januari volgen enkele veelbelovende  
activiteiten: op maandag 3 januari terugblik 
op 2010 aan de hand van foto’s en filmpjes; 
maandag 10 januari worstenbrood of appel-
bollen; woensdag 12 januari ruildag filaterie; 
vrijdag 28 januari bloemschikken.
Postzegelliefhebbers kunnen alvast volgende 
ruildagen noteren in hun agenda van 2011: 
12/01, 9/03 en 11/05, telkens om 14 uur. Op het 
infobord in de inkomhal kan men briefwisseling 
bewonderen die gericht werd aan Antverpia 
Mariaburg.

Sint-Mariaburg present in  
Somalische wateren

Beeld Philip Aguirre siert Antverpiatuin

Na vernieuwd Mastenhof
uitkijken naar serviceflats 

MISSIEWERKING

Openbare  
computerruimte

Kunstenaar Philip Aguirre tussen schepen Jef Konings en Mariaburgs gemeenteraadslid Jo Casaer bij het 
prachtig beeld in de Antverpiatuin
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Wat rest van Chateau du Galg  
wordt in serviceflats omgetoverd.

De nieuwe ruime paviljoenen waar de probleem-
kinderen rust en goede opvang vinden.


