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Tevreden standhouders 
en gelukkige kinderen

Eindelijk twee BPA’s voor Sint-Mariaburg

De Sint-Antoniuslei, waar 
de Mariaburgse Sinksen-
foor al sinds mensenheu-
genis staat, ligt sedert 1 
maart open voor herprole-
ringwerken. De omwonen-
den en zeker de hande-
laars zijn allerminst opge-
togen over het slakken-
tempo, waaraan de werk-
zaamheden verlopen. Het 
verschil met de herpro-
lering van de Antwerpse-
steenweg tussen Delhaize 
en Kastanjedreef is‚ groot.
Door deze werken zag het 
ernaar uit dat Sint-Maria-
burg in 2003 zou versto-
ken blijven van zijn kermis. 
De Wijkwerking vzw heeft 
zich op verzoek van vele 
inwoners ingespannen om 
voor de standhouders een 
andere locatie te vinden. 
In samenspraak met de 
Districtsraad van Ekeren 
en het gemeentebestuur 
van Brasschaat en in over-
leg met de buurtbewoners 
werd aan de Bist, tussen 
Antverpiastraat en Isabel-
lalei, een voor de foor-
kramers geschikte stand-
plaats gevonden.
Vooral bestuurslid Swa 
Robion en voorzitter Marc 
Elseviers hebben zich uren 

met de zaak bezig gehou-
den en konden uiteindelijk 
opgelucht ademen: de 
Mariaburgse Sinksenfoor 
bleef bestaan!
“Ik ben al jaren met het 
kermisfenomeen begaan,” 
aldus Swa Robion. “Ik 
bracht mijn jeugd door in 
de Sint-Antoniuslei (Kap-
salon Marcel Verhoeven 
nvdr) recht over de familie 
Petrus Janssens, die zelf 
zijn schoonvader met paar-
denmolen en schietkraam 
op de kermis opvolgde. 
Zo ben ik in contact 
gekomen met het bestuur 
van de foorkramerbond en 
heb met hen naar een 
geschikte plaats gezocht. 
Noch het kerkplein, noch 
de Elisalei boden de nood-
zakelijke technische moge-
lijkheden, zodat we ten 
slotte op de Bist zijn aan-
beland. Daar was wel 
voldoende infrastructuur 
beschikbaar.”
WWM-voorzitter Marc 
Elseviers nam contact met 
de openbare besturen 
(gemeente Brasschaat, 
district Ekeren, stad Ant-
werpen)  en kon na veel 
palavers met een grote 
dosis diplomatie een for-

mule uitwerken die voor 
alle partijen aanvaardbaar 
was.
Geen horeca
Zaterdagmiddag 7 juni was 
het zover. WWM-voorzit-
ter Marc Elseviers mocht 
in aanwezigheid van 
Christoph Thomas 
(districtsvoorzitter Ekeren), 
Dirk De Kort (schepen van 
Brasschaat), Freddy Wens 
(raadslid District Ekeren), 
Willy Corten (raadslid 
Brasschaat)  en bestuur-
ders van de foorkramer-
bond de kermis ofcieel 
openen. Om hun erken-
telijkheid te uiten tegen-
over de inzet en mede-
werking van de Wijkwer-
king Mariaburg vzw boden 
de foorkramers een recep-
tie aan en mocht het 
publiek tussen 14.30-15u 
en 16.30-17u helemaal 
gratis gebruik maken van 
de aangeboden attracties.
Dank zij het mooie zomer-
weer kwamen vele Maria-
burgers naar hun kermis. 
Iedereen voelde zich opge-
lucht dat de vertrouwde 
kramen er weer stonden en 
vooral de kinderen konden 
hun hartje ophalen. “Eén 
tekort was er eigenlijk,” 

aldus Swa Robion. “Bij een 
kermis hoort ook vertier”. 
De mensen moeten in 
nabije herbergen hun 
vreugde kunnen uiten door 
elkaar “gezondheid” toe te 
wensen. Caféterrassen 
ontbraken in de Bist. Dat 
was een dissonant. We 
hadden gehoopt dat FC 
Ekeren zijn kantine zou 
opengesteld hebben, maar 
dat gebeurde alleen voor 
de openingsreceptie. Een 
bierwagen had ook al enig 
soelaas kunnen bieden, 
doch de aanvraag daar-
voor was te laat ingediend 
bij de overheid.”
Normaliter zal volgend 
jaar, als de herprolering 
van de Sint-Antoniuslei 
een feit is, de vertrouwde 
locatie in het Brasschaats 
gedeelte van de wijk terug 
kunnen gebruikt worden. 
Een wijkkermis hoort bij 
het sociale leven. Het was 
alvast een positieve erva-
ring dat ook de besturen 
van Brasschaat en Ekeren 
daarvan overtuigd bleken.
LVB

Het Antwerps college van 
burgemeester en sche-
penen heeft per 4 juni 
2003, op advies van de 
Ekerse Districtsraad, aan 
de gemeenteraad voorge-
steld het aangepaste BPA 
nr. 10 Veltwijcklaan, nr. 11 
Sint-Mariaburg-Zuid en nr. 
12 Sint-Mariaburg-Noord 
te aanvaarden. Daarmee 
zou een einde komen aan 
de bestendige oeverloze 
discussies bij bouwaanvra-
gen voor appartementsge-
bouwen, industriële bedrij-
ven en groothandelsza-
ken.
Het jargon waarin de tek-
sten van het Stedelijk Ont-
wikkelingsbedrijf gesteld 
zijn, besparen we de lezer. 
Enkele basisideën geven 
we hierna ter verduide-
lijking van de BPA’s die 
op onze wijk betrekking 
hebben. Binnenkort zullen 
deze plans ook door het 
publiek te raadplegen zijn. 
We houden daarvoor 
ruimte vrij in ons buurt-
huis.
Behoud van het groen 
karakter staat voorop. Niet 
enkel de woonkernen Sint-
Mariaburg en Donk, maar 
het hele districtsgebied 
moet als buitengebied 
geselecteerd worden.
Het woongebied bevat een 

vermenging van heren-
huizen, burgerhuizen en 
arbeiderswoningen. In het 
noordelijk deel ligt de 
woondichtheid hoog, in het 
zuidelijk deel zijn de woon-
blokken groter met perce-
len voor halfopen of open 
bebouwing. In een viertal 
bouwblokken wordt inbrei-
ding voorzien.
De binnengebieden van 
vier woonblokken, 
bestemd voor inbreiding, 
moeten harmonieus 
ge‹ntegreerd worden in de 
onmiddellijke omgeving 
met behoud van voldoende 
groen.
Vrijstaande bebouwingen 
op grote percelen, die deel 
uitmaken van een 
homogeen parklandschap,  
dienen voor residentieel 
gebruik of voor andere 
invullingen (collectief 
wonen, kleinschalige pen-
sions, enz.)
Groene bufferzones zijn 
ook belangrijk voor de 
hydrograe: beschermen 
van beekvalleien, beekber-
men vrijhouden, waterlo-
pen opnieuw open leggen, 
herproleren en hermean-
deren.
Bestaande niet-hinderlijke 
bedrijven kunnen hun 
economische activiteit 
verder uitoefenen en 

gemeenschapsvoorzienin-
gen mogen blijven voortbe-
staan. Bij stopzetting van 
die activiteiten of uitbating, 
dienen ze prioritair een 
woonbestemming te krij-
gen.
Een behoorlijke portie 
open ruimte en groene 
landschapselementen 
behouden en geen ver-
dere groei van 
(groot)handelslinten langs-
heen de Kapelsesteenweg 
toelaten: dat is duidelijk de 
optiek van de plannenma-
kers.
LVB 

Tal van prominenten woonden de opening van de Mariaburgse Sinksenfoor bij

Voor de jeugd zit het schooljaar 2002-03 er alweer 
op. Misschien.worden de universitairen nog even 
door examens gekweld  (soms nog meer hun mee-
levende ouders). De grote zomervakantie staat voor 
de deur.
Dan komt er weer tijd vakant - vrij - voor allerhande 
activiteiten die “anders” verlopen dan men de ove-
rige maanden van het jaar gewoon is. Zo kàn vakan-
tie een deugddoende, verkwikkende periode zijn om 
de platte batterijen terug op te laden, om te reizen en 
zijn blik te verruimen naar andere streken en andere 
mensen toe, om eens gezellig thuis te komen bij 
zichzelf. Voor sommigen wordt het misschien een tijd 
om zich voor medemensen in te zetten, als vrijwil-
liger of jobstudent. 
De Wijkwerking Mariaburg vzw heeft dit nummer dan 
ook een beetje opgevat als een vakantiewijzer. We 
besteden extra aandacht aan de Velo Classic, een 
niet te missen hoogtepunt voor alle Mariaburgse wie-
lerliefhebbers begin augustus. We verkenden voor 
u vakantiebestemmingen in Franrkijk en Wallonië, 
waar streekgenoten u gastvrij onthalen. Het jaarlijks 
scoutskamp is eveneens een piekmoment voor een 
deel van de georganiseerde jeugd.
Traditioneel brengen we ook de lijst met vakantieslui-
tingen van de Mariaburgse Middenstand, al valt het 
op dat deze mensen meer en meer permanent ten 
dienste blijven staan van hun klanten. 
We kijken ook even om naar de periode dat vakantie 
alleen het voorrecht was van de elite. Sint-Mariaburg 
speelde daarin tot de helft van vorige eeuw een rol 
als oord van bestemming.
Iedereen hiermee een genoeglijke korte of lange 
vakantie toegewenst! En hou nog wat zon over voor 
de “Mariaburgse Feesten” op 28 september, waar-
over we u uitvoerig informeren in ons september-
nummer.
LVB
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 BM’s verlieten ons ...
Jeanne De Jongh
(21/8/1932 - 22/3/2003)

De echtgenote van Rik De 
Bie was in de buurt van 
het kerkplein jarenlang een 
vertrouwde guur. Met 
haar hondje wandelde ze 
regelmatig rond en maakte 
een praatje met de bewo-
ners. Nadien verhuisde ze 
naar de Schriek over de 
spoorweg, waar ze op 
zeventigjarige leeftijd over-
leed.

Bob De Winter
(18/8/1928 - 8/5/2003)

Velen namen in de kerk 
van Hoogboom afscheid 
van Bob De Winter, 
weduwnaar van Laura De 
Rydt en levensgezel van 
Jeannine Wuyts. Zijn kin-
deren en kleinkinderen 
hielden zielsveel van hem. 
De wijk bewaart een 
dankbare herinnering aan 
deze knappe, vaardige 
huisschilder, Toen hij met 
zijn zelfstandige activiteit 
gestopt was, werd hij nog 
handelsvertegenwoordiger 
voor een verfrma. Vele 
jaren leefde hij met zijn 
gezin aan de Frans Stan-
daertlei. Na het overlijden 

van zijn echtgenote bracht 
hij zijn laatste levensjaren 
door in de Kastanjedreef. 
Voor buren, familie, vrien-
den en kennissen was hij 
een opgewekte, vrolijke en 
vriendelijke man. Zelfs 
toen hij door ziekte zijn 
levensavond nabij wist, 
bleef hij moed houden en 
positief denken. 

Toon Aertssen
(2/7/1928 - 16/6/2003)
De echtgenoot van Paula 
Lathouwers behoorde tot 
de inwijkelingen van de 
verdwenen polderdorpen 
Oorderen, Wilmarsdonk en 
Austerweel, die destijds 
zeer talrijk in Sint-Maria-
burg kwamen wonen. Het 
echtpaar kreeg twee zonen 
en twee dochters. Toon 
bouwde een loopbaan uit 
als hovenier aan de stad 
Antwerpen. Hij was een 
graag geziene buur in de 
Edward Caertsstraat en 
maakte zich erg verdien-
stelijk als bestuurslid voor 

basketclub Makeba. Daar 
was hij de “man van het 
scorebord”.

Marc Van Herck
(20/6/1944 - 17/6/2003)
Van hoeveel dorpsgeno-

ten heeft kinesist Marc Van 
Herck uit de Schriek niet 
de pijn weggenomen door 
zijn deskundige behande-
lingen? Zelf verloor hij de 
hopeloze strijd tegen de 
fatale ziekte. Voor echt-
genote Maria De Mesma-
ker en de zonen Koen en 
Walter was het een troost 
dat zovelen hem een laat-
ste groet kwamen brengen 
tijdens de uitvaartplechtig-
heid in de kerk van Sint-
Mariaburg. 

Renée Vercammen
(7/3/1925 - 8/6/2003)
De familie van schilder Ver-
cammen uit de Nijverheids-
lei behoort al vele decennia 
tot de Mariaburgse inge-
zetenen.  Dochter Ren‚‚ 
huwde met Antoine Raede-
maekers, als facteur even-
eens een bekende dorps-
guur. Zij overleed in de 
leeftijd van 78 jaar in het 
AZ Jan Paljn te Merksem. 
Vele parochianen namen 
afscheid van haar in de 
parochiekerk. 

Trots viergeslacht

Op 8 januari 2003 werd Laura Bresseleers geboren. Ze is het zesde achterkleinkind 
van Treske Verswijver. Vele wijkbewoners kennen de bijna 82-jarige echtgenote van 
Eugène Claes, omdat ze vaak haar dochter Denise Claes (geboren 18 november 
1946) helpt in ‘t Patroontje aan de Molenweg. Denise is gehuwd met Ludo Krijnen en 
hun dochter Els Krijnen (geboren 30 juli 1976) is gehuwd met Peter Bresseleers. Zij zijn 
de gelukkige vader en moeder van Laura.  Een mooi viergeslacht waar Sint-Mariaburg 
er op mag zijn!             LVB

Ivan Janssens, ex-secretaris van WWM, 
stelde tentoon in Hoevenen en Kapellen

Tijdens de Week van de Amateurskunsten WAK 
nodigden vele kunstenaars het publiek in alle 
districten van de stad uit om naar hun creaties 
te komen kijken. We bezochten de fraaie ten-
toonstelling “Kunst in de kerk” in het historisch 
kader van de kerk van Attenhoven (Hoeve-
nen). Tien kunstenaars toonden er literatuur 
(Nic Jans), foto’s (Rudi Calluy), beelden (Erik 
Simons), tekeningen (Martha Wijnants en Dirk 
Wouters), schilderijen (Chris Back, Denise Grof-
fen, Fried Boons, Jan Lion en Ivan Janssens). 
We waren bijzonder gecharmeerd door het werk 
van Ivan Janssens. Sedert hij zijn functie als 
secretaris van de WWM neerlegde, volgde hij 
intensief lessen aan de Tekenacademie Sint-
Michiel (thans Academie voor Beeldende Kun-
sten Brasschaat). In zijn woning aan de Nijver-
heidslei 77 konden we meermaals zijn vele cre-
aties bewonderen, maar thans pakte hij uit met 
vijf olieverfschilderijen met een bijzonder merk-
waardig koloriet, een doorleefde expressie van 
zijn diepste persoonskern. Daarnaast hingen er drie tekeningen van Muriël in pastel en acryl en drie van Delphine 
in pastel.
Groot was onze vreugde toen we begin juni het Administratief Centrum van de gemeente Kapellen binnenkwamen 
en in de inkomhal eveneens het oeuvre van Ivan Janssens zagen hangen. Zo mag Sint-Mariaburg trots zijn op één 
van zijn scheppende kunstenaars en blijft de traditie bevestigd dat onze wijk een echt kunstenaarsdorp is.  LVB

Ivan Janssens met enkele jonge fans voor zijn werk in de 
kerk van Attenhoven

Mariaburgse kunstenaars bij Tracé,
het Ekers Middelheim

Stef Van Eyck, al jaren trekpaard van Tracé, 
verwelkomde de prominenten  op de vernissage 

van Beeld in de stad

Het Ekers Middelheim kan in de 
nabije toekomst een internationale 

blikvanger worden

Volg de actualiteit in de wijk op

www.mariaburg.be

Tijdens de WAK ondersteunde Tracé Cultuurstation op 
onnavolgbare wijze het stedelijk project met de tentoon-
stelling “beeld in de stad”. Naast het fraai gerestau-
reerde stationsgebouw van Ekeren werd zowaar een 
permanente beeldentuin ingericht die in de toekomst 
kunstenaars de kans biedt om hun sculpturaal oeuvre 
aan de wereld te tonen.
Van 25 april tot 4 mei werd bewezen dat onze regio 
artistiek tot de grootste van Europa behoort. Alex Ceu-
lemans, Ignace Bosch en Rom Van Aelst realiseerden 
fotoprojecties bij beelden in steen, hout, metaal, brons 
en recyclagemateriaal van Stef Van Eyck, Peter Kempe-
naers, Marc Daneels, Hilde Coppenrath, Els Van Loon, 
Dirk Janssens, Kathleen Bellefroid, Fran‡ois Koen, Luc 
Vervliet, Margot Klingenberg.

Bovendien werden de belangstellenden op zondag 4 
mei uitgenodigd voor een bezoekje aan de werkplaat-
sen van de actieve kunstenaars: het bureau van de 
woordkunstenaar, het beeldhouwatelier, het boetseera-
telier, het etsa-
telier, de poly-
valente ruimte. 
Men kan bij 
Tracé immers 
terecht voor 
c u r s u s s e n 
s m e d e n , 
a n t i e k e 
zete l res tau-
ratie, etsen, 
b o e t s e r e n , 
metaalbewer-
king, boetse-
ren met was.

B e l a n g s t e l -
lenden kunnen 
terecht bij 
Tracé vzw, 
Veltwijcklaan 
122, 2180 
Ekeren, tel. 
03/5432908 of 
bij Luc Vervliet 
03/2905512
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Wie in het verleden Cul-
tuurcafé Tracé bezocht 
heeft, kent zeker Ilse Jans-
sens en Fons Jaspers. 
Fons stelde er zijn prach-
tige kunstfoto’s tentoon, 
Ilse zorgde o.m. voor de 
publicatie van het Tracé-
krantje en voor de alge-
mene organisatie. Zij 
woonden toen aan de Zin-
nialaan 20 te Hoogboom/
Kapellen. In het najaar van 
2002 gingen ze in Zuid-
Frankrijk op zoek naar een 
geschikte locatie om een 
chambres d’hôtes (B&B) 
te starten. In het dorp 
Antraïgues-sur-Volane, 
even boven Aubenas, ging 
hun droom in vervulling. 
Ze vonden er L’Auberge 
de l’Ange te koop, een 
charmant “maison de vil-
lage”, smaakvol ingericht, 
met vier sfeervolle gasten-
kamers, een lommerrijke 
tuin en een gezellig res-
taurant. Alles ademde die 
typisch Franse sfeer uit en 
met veel overgave (plus 
manuele hulp van enkele 
goede vrienden) brachten 
ze hun auberge piekjn in 
orde, zodat vanaf maart 
bezoekers konden komen 
onthaasten en genieten 
van de Franse keuken. 
L’Angelot (het engeltje) 
kozen ze als nieuwe naam 

voor hun gerestaureerde 
herberg uit 1880.
Liefhebbers van rust en 
ruimte, natuur en cultuur 
krijgen de kans bij Ilse en 
Fons gelukkige dagen te 
beleven. Het ontbijt is in 
de prijs inbegrepen, en op 
afspraak kookt Ilse ‘s 
avonds het ‘menu du jour’ 
met typische streekgerech-
ten. Ook kan je een lunch-
pakket meekrijgen als je 
op tocht gaat.

Antraïgues-sur-Volane 
Het dorpje zelf is klein (500 
inwoners) maar als “Vil-
lage de Caractère” geklas-
seerd. Het ligt als een 
middeleeuwse sprookjes-
burcht op een hoogte. Voor 
de kerk bevindt zich het 
dorpsplein met enkele 
gezellige terrassen en een 
petanqueplein waar dage-
lijks gespeeld wordt. De 
bekende Franse chanson-
nier Jean Ferrat, die in 
Antraïgues woont, behoort 
er tot de vaste deelnemers. 
In de typische restaurants 
kan je aan een schap-
pelijke prijs genieten van 
de lekkere ‘cuisine ardè-
choise’. Vanuit het dorp 
kunnen wandelliefhebbers 
pittige tochten onderne-
men langs de boorden van 
de Volane tot bij de geiten-

boer in Le Mas of Genes-
telle.
Met de auto kan je de 
streek van de Ardèche 
verkennen. Het kuuroord 
Vals-les-Bains bevindt zich 
op 10 minuten van de 
auberge. Het historisch 
stadje Aubenas is best een 
bezoek waard. Ook Vogüé, 
Ruoms en Largentière zijn 
pittoreske stadjes. Meer 
naar het noorden vind je 
de watervallen van Ray-
Pic en een beklimming van 
de hoog gelegen Gerbier 
du Jonc verdient ook aan-
beveling. Om er te geraken 
rij je door donkere bossen, 
glooiende weilanden vol 
bloemen, met voortdurend 
adembenemende panora-
ma’s. Meer naar het zuiden 
kan je naar Vallon-Pont-
d’Arc voor een afvaart van 
de Gorge d’Ardèche per 
kano. Daar krioelt het wel 
van de campings en de 
toeristen... Wie aan de 
conditie wil werken, kan in 
de streek ook paardrijden, 
etsen huren en denken 
dat men een rit van de Tour 
de France beleeft, stevig 
stappen en rotsen beklim-
men. Kortom, er is voor 
elk wat wils. Ilse en Fons 
hebben een uitgebreide 
documentatie beschikbaar 
en ook bij Le Syndicat 
d’Initiative, schuins over 
L’Angelot, kan je terecht 
voor alle mogelijke toe-
ristische informatie. Per-
soonlijk achten we het 
noodzakelijk een wagen 
ter beschikking te hebben. 
“Maar als mensen met de 
TGV tot Valence willen 
komen, kunnen ze vandaar 
met de lijnbus naar Privas 
en Aubenas. Ik kan ze met 
de auto ophalen. Ook ben 
ik beschikbaar om rond 
te rijden met onze gasten 
aan €1/km.,” verduidelijkt 
Fons. Zo zie je maar, dat 
niets je hoeft te weer-
houden om tussen maart 
en half november een 
weekje vakantie te nemen 
in een gastenkamer van 
L’Angelot. Wij hebben er in 
elk geval met volle teugen 
van genoten en kunnen 
niet anders dan het adres 
van Ilse en Fons warm 
aanbevelen!

L’Angelot, Le Village, 
07530 Antraï-
gues-sur-Volane, Ardèche, 
France, Tel +33 
(0)475882455, e-mail: 
info@langelot.com  - web-
site: www.langelot.com
LVB

Naar de Ardèche
bij Ilse en Fons Jaspers

Ilse en Fons Jaspers voor de Vallon-Pont-d’Arc, 
het typisch beeld van de Ardèche, hoewel de 

streek veel meer te bieden heeft dan deze drukke 
toeristische plek.

In een van onze vorige 
kranten meldden we het 
verschijnen van de “His-
torische gids voor België”, 
samengesteld door Maria-
burger Hugo Janssens, die 
samen met zijn echtgenote 
Elisabeth en gezin thans in 
Grand-Halleux (Vielsalm) 
woont. Zij bieden de moge-
lijkheid een vakantiewo-
ning te huren voor 5-6 
volwassenen in een uniek 
natuurkader. Dit kan zowel 
voor een week, een week-
end of een midweek.
Het landgoed “La Gottale” 
is 7 ha groot en ligt op 
de scheiding van het woud 
van Farnières en het 
gehucht Petit-Halleux, aan 
de oever van het bergri-
viertje La Gottale dat uit-
mondt in de Glain (Salm). 
Bos en agrarisch gebied 
omringen het domein. De 

landbouwactiviteit is er 
beperkt tot biorundfokkerij. 
Aaneengesloten wouden 
en weilanden reiken tot 
meer dan 50 km ver tussen 
Manhay, Vielsalm, Trois-
Ponts en Stavelot.
De regio heeft de zuiverste 
lucht van België. Gevolg 
daarvan is een uitzon-
derlijke plantengroei, opti-
male waarneming van de 
sterrenhemel en hoorbare 
stilte. Het woud herbergt 
edelherten, everzwijnen en 
ander wild. Het reliëf klimt 
snel van 480m (kasteel van 
Farnières) tot de kaap van 
600m aan de Baraque 
Fraiture.
Je komt er via de E42 
uitrit 10 (Francochamps). 
Via Stavelot en Trois-Ponts 
richting Vielsalm nemen en 
op het grondgebied van 
Grand-Halleux de pijl Far-

nières volgen.
Accommodatie
Het gezin Janssens stelt 
een nieuwbouw van 72m² 
ter beschikking van toe-
risten. Er is en massief 
houten keuken, houten 
meubilair, badkamer, leef-
ruimte, twee slaapkamers 
met 2 en 3 sultanbedden, 
kinderbed en wieg. In de 
leefruimte is een bijko-
mend bed beschikbaar. 
Met een koelkast, cera-
misch vuur, warme lucht-
oven, kofezet, kleurente-
levisie en video kan men 
er zalig overleven.
Aan de achterzijde heeft 
men een terras van 24m² 
en een miniterras aan de 
voorzijde.
In de tuin zijn schommel, 
zandbak, picknicktafel, lig-
stoelen, bank, vuurkorf met 
grill, barbecuestel en zon-
nescherm beschikbaar.
De ideale ligging laat tal 
van wandelingen en uit-
stappen toe. Kortom, het 
is een prachtig oord om 
eens helemaal op adem te 
komen.
Verdere info over het ver-
blijf, de prijzen en huur-
voorwaarden vindt men op 
www.lagottale.tk of telefo-
nisch op nr. 080/214220. 
Mariaburgers worden extra 
gastvrij onthaald door 
Hugo Janssens, wiens 
moeder nog in de Leopold-
lei woont.                  LVB

Een groenvakantie “La Gottale”
bij Hugo Janssens in Vielsalm

Hugo en Elisabeth Janssens genieten met hun 
kinderen van het buitenleven in Grand-Halleux.

Scouts naar Möderscheid
Voor het eerst trekken de scouts van Sint-Mariaburg met alle takken naar één domein 
in het dorpje Mõderscheid, niet ver van de Amblève en het meer van Bütgenbach. 
De vorige jaren vond men ook perfecte locaties in een bosrijk en autoluw gebied, 
naast een beekje, vaak in de Oostkantons. De jongsten, de kapoenen en welpen, 
trokken meestal naar een plek in de nabijheid van het tentenkamp van de ouderen. 
De welpen vertrokken steeds enkele dagen voor de kapoenen. Ze aten samen, maar 
hadden hun eigen programma en sloten het kamp af met een gezamenlijk groots 
kampvuur.
Ook dit jaar zal het weer spannend worden. De leiding is van 28 juni op voorkamp. 
Maandag 30 juni: start van Toto-, JongGiver- en Giver-kamp. Donderdag 3 juli; begin 
welpenkamp. Zondag 6 juli: start kapoenenkamp. Op vrijdag 11 juli eindigt het kamp 
van kapoenen, welpen en Toto. Zondag 13 juli keren JongGivers en Givers terug. Voor 
de leiding is het nakamp op 15 juli afgelopen.    AMH

Grabbelen, swappen, speelstraten en -pleinen
De niet-georganiseerde jeugd hoeft zich niet te vervelen in juli-augustus. Van over-
heidswege worden tal van initiatieven genomen om boeiende ontspanningskansen 
te bieden. Voor Brasschaat kan men terecht bij Jeugddienst, Het Heiken 43a, tel. 
03/653.04.27; voor Ekeren bij Jeugddienst, Veltwijcklaan 19, tel. 03/541.13.78 en 
voor Kapellen bij Jeugddienst, Eikendreef 3, tel. 03/660.67.41. Grabbel- en SWAP-
passen kunnen er aangekocht worden en tevens kan men er de speciale program-
ma’s bekomen die voor jongeren tussen  6-12 en tussen 12-16 jaar worden genomen. 
Met deze passen kan de jeugd spelen, ravotten, knutselen, aan zoektochten deelne-
men, pretparken, recreatiedomeinen en musea bezoeken, is men verzekerd voor de 
speelpleinen, enz. In Kapellen hebben de bewoners dan nog het voordeel dat met 
jacobuscheques kan betaald worden.
Bijzondere activiteiten:
BRASSCHAAT: 14/7  14-16u Spelendoos voor 6-12-jarigen op speelpleintje Boska-
pellei-Zwemdoklei; 14/7-27/7 Rochuslei Speelstraat;  18/8-31/8 Jacobuslei (tussen 
Zwemdoklei-Simonslei) Speelstraat met op 18/8 Spelendoos.
LVB
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Op de vooravond van het 
25e Zonnefeest was geen 
plaatsje meer vrij in de 
grote gestreepte tent op 
de speelplaats van de Vrije 
Basisschool. Kinderen die 
zin hadden, brachten een 
zelf ingestudeerde podi-
umact. De optredens 
werden per graad beoor-
deeld door een met zorg 
samengestelde jury.
Elegante Esther De Groof 
en podiumbeest Jonah 
Fret brachten met het 
openingsnummer Cheeky 
Song meteen stemming in 
de tent. Matthias Sterkens 
hanteerde Samson en 
bleef daardoor haast 
onzichtbaar voor het 
publiek, terwijl Gert alias 
Chavez Van der Wildt 
begeleid werd door het ele-
gante ballet met Eloïse 
Liegois, Silke Verstappen, 
Chloë Elseviers, Annelies 
Vervoort, Liesbeth Smets, 

Serena Willaert, Soe 
Heirman, Anke Van Hum-
beeck, Margo Mous en 
Sinavera Beraj. Het 
publiek genoot van de uit-
voering van Bim Bam Bom 
van Samson & Gert.
Nadien volgde een grote 
variatie van muziekstijlen 
en groepen. De voorkeur 

voor K3 bleef opvallend, 
met een aanwezigheid van 
Alle Kleuren (Flo Simoens 
en Eefje De Bode) en Tele-
Romeo (Jasmin Verswyve-
len en Evelien Mous).
De prestatie van Jewan 
Breidenich met Loose 
Yourself trok de aandacht. 
Niet enkel zijn act, ook 
de gelijkenis met Eminem 
was treffend. Zoals elk jaar 
werd de tengere Kyra Van 
den Bosch (met Compi-
lated van Avril Lavigne) 
een echte popster bij het 
betreden van het podium. 
Tavi De Clercq bracht een 
opvallende choreograe 
op Will Smith.
De jury duidde voor een 
optreden tijdens het Zon-
nefeest aan: Cheeky Girl, 
Eminem en Will Smith, met 
als toemaatje de winnaars 
van de Publieksprijs, de 
bijna voltallige klas 4 met 
een enthousiaste vertol-
king van Grease.     AMH.

Schitterende Kinder-Playbackshow VBSM

Annelies Vervoort en Liesbeth Smets vonden 
het heel leuk om te doen. Ze tonen met trots 
hun medaille die aan iedere deelnemer werd 

overhandigd.

Het bijna voltalloige vierde leerjaar bracht met een 
wervelende dansact “Grease” tot in Sint-Mariaburg

Mariaburgse Franciscus
Pastoor Blijweert moet zich de laatste weken wel de heilige Franciscus gewaand 
hebben. In de Mariaburgse kerk preekt hij niet alleen voor de parochianen. Ook een 
nest vogels heeft zich in de gewijde ruimte gehuisvest en de roodstaarten adderen 
vlijtig heen en weer in het kerkschip. Zoals Franciscus tot de vogels sprak, zo doet 
ook de Mariaburgse parochieherder.
Op Pinksteren dachten enkele parochianen zelfs dat de heilige Geest nedergedaald 
was, doch het gevogelte bleek kleiner dan een duif.
Minder opgetogen over de kwetterende asielzoekers zijn de vodzusters. Om de kerk 
schoon te houden, dienen ze nu ook de excrementen van het koperwerk en de heili-
genbeelden te verwijderen.
Hoe zijn de roodstaarten in de parochiekerk terecht gekomen?
Blijkbaar hebben jonge snaken afgelopen winter enkele ruitjes van de glasramen stuk 
gegooid en heeft een gevederd koppeltje van die opening gebruik gemaakt om in een 
warme en droge ruimte te nestelen. Het bijbels gebod “Gaat en vermenigvuldigt u” 
hebben ze daadwerkelijk in de praktijk gebracht.
LVB

Goed nieuws voor pluimveehouders
We hebben het niet over het einde van de vogelpest annex bufferzones en schuts-
kringen, maar wel over onze rosse vriend. De voorbije weken zagen weer heel wat 
inwoners van Sint-Mariaburg, De Sterre en Hoogboom hun neerhof leeggeroofd door 
Reinaert de vos.
In Het Belang van Limburg (16/6/03) lazen we dat het nieuwe jachtbesluit voor de 
komende vijf jaar bepaalt dat de vos en de houtduif heel het jaar mogen worden ver-
delgd. 
Eindelijk, zouden we zeggen, want de vossenpopulatie is door het jachtverbod der-
wijze toegenomen, dat men zelfs overweegt rond natuurgebied Het Zwin een ijzeren 
hek te plaatsen - één meter diep in de grond, twee meter hoog boven de grond - om 
te verhinderen dat de vossen de broedende vogels komen wegroven. 
Het fenomeen “vossenplaag” bewijst eens te meer hoe de mens zijn taak als “beheer-
der van de schepping” vaak niet begrijpt of totaal verkeerd uitvoert. Milieubewustzijn 
is van levensbelang, maar het mag niet tot absurde excessen leiden!
LVB

Drukte in Heemkundig
Documentatiecentrum

Steeds meer mensen vinden de weg naar ons documentatiecentrum aan de Schriek 
360. Vaak krijgen we aanvragen van studenten die een thesis moeten schrijven, van 
scholen en clubs die een wandeling willen maken door de wijk, of van verenigingen 
die een tentoonstelling organiseren. Het Heemkundig Documentatiecentrum WWM 
is altijd bereid, in de mate van het mogelijke, te helpen.
Tijdens de consultaties van woensdagvoormiddag (10-12u) kwamen ook inwoners 
interessant materiaal (foto’s, plans, documenten, enz.) bezorgen. Hartelijk dank daar-
voor en meteen nogmaals een oproep om nooit doodsprentjes, diploma’s, plans, 
oude foto’s weg te gooien! Het Documentatiecentrum aanvaardt alles in dank. Con-
servator Ludo Van Bouwel en zijn medewerkers zijn ook altijd bereid om tijdens de 
consultatie-uren uw vragen te beantwoorden, boeken of tijdschriften te laten inzien, 
enz.
Gedurende de maanden juli-augustus-september vallen de wekelijkse consultaties 
weg. Voor dringende zaken kan men altijd telefonisch contact opnemen met de con-
servator, tel. 03/6057361, gsm 0476/592278, e-mail: hippopress@skynet.be
Voor het najaar (oktober/november) plannen we twee cultuurhistorische wandelin-
gen met een kleine tentoonstelling in ons buurthuis. De eerste wandeling betreft de 
begraafplaats nabij de watertoren aan de Alfredlei met een verkenning van de moder-
nistische gebouwen in de omliggende straten. De tweede wandeling draagt de titel 
“Op zoek naar het verloren verleden” en is een speurtocht naar de oorsprong van De 
Sterre: Zijdefabriek, Kasteel van Grisar, Medister.
Concrete informatie over data, kostprijs, enz. vindt men in ons septembernummer. 

Straatfeest Vredelei Floris Verbraekenlei
Op zaterdag 16 augustus plannen Marc, Els, Koen en Jan weer een straatfeest 
voor de bewoners van Vredelei en Floris Verbraekenlei. Barbecue, hapjes en 
drankjes zullen zoals vorig jaar voor een gezellig treffen zorgen.
Tevens zal een kleine tentoonstelling opgebouwd staan, waarop de bewoners 
kunnen zien hoe hun straten vroeger in de schaduw van kastelen lagen. 

Alle verdere info bij: Marc Van Looveren, Floris Verbraekenlei 26B, 2930 Bras-
schaat, tel. 03/665.22.05, e-mail: marcvanlooveren@pandora.be
(med) 
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SINT-MARIABURG FIETST
Het is algemeen geweten: 
Sint-Mariaburg heeft iets 
met de ets. 
Heel de geschiedenis door 
hebben de tweewielers 
een belangrijke plaats in 
het openbaar leven inge-
nomen. Op de oudste post-
kaarten van de wijk prij-
ken al cyclisten. Herber-
gen heetten “Cycle” , 
“Velodrome” en “Au repos 
des Cyclistes”. Eén van 
de eerste verenigingen  in 
Het Nieuw Kwartier was 
Veloclub “De Zwaluwen” 
(1907).
De Schaal van Sint-Maria-
burg (1906-1913), de jaar-
lijkse Sinksenkermiskoers 
met de Grote Prijs van Sint-
Mariaburg vanaf 1930, de 
velodroomactiviteiten met 
aankomst van de Ronde 
van België in de jaren 
1923-1927, de cyclobal in 
Prins Albert tijdens de jaren 
‘50, de honderden wieler-
toeristen die nog wekelijks 
de kilometers afmalen: het 
hoort bij de wijk als de kerk 
en de molen.
De laatste vier jaar is daar 
een “klassieker” bijgeko-
men. Het eerste weekend 
van augustus kruipt ieder-
een in het zadel om te 
kunnen deelnemen aan de 
“Velo Classic”.
Het betreft een etshap-
pening voor familieetsers 
(30, 40, 50, 55 en 60 km) of 
voor prestatieetsers (70 
km). Jong en oud, van 
kleuters tot senioren, uit 
heel de wijk en zelfs uit 
omliggende gebieden,  
allen komen met meer dan 
1000 etsliefhebbers een 
dagje genieten van een 
deugddoende rit door de 
natuur.
Het parcours wordt elk jaar 
derwijze uitgestippeld dat 
rustige wegen door groene 
gebieden worden gevolgd. 

Vorige jaren etste de 
WWM mee over ver-
keersluwe, veilige paden 
door Brasschaat, Sint-Job, 
Brecht, Kapellenbos, Kalmt-
thout, Wuustwezel, Essen. 
Wie er eens bij was, heeft 
de datum van 2-3 augus-
tus extra aangekruist op 
zijn kalender!
De initiatiefnemers Frans 
Bedeer, Georges Demont 
en Romain Verrest hebben 
ook nu weer een prachtig 
parcours uitgestippeld, dat 
perfect bewegwijzerd 
wordt, zodat iedereen pro-
bleemloos ter bestemming 

geraakt. Er zijn, zoals vorig 
jaar, twee startplaatsen 
voorzien: de kantine van 
KMVK Mariaburg aan de 
Zwemdoklei 1, of Bouwbe-
drijf Jos Dejongh, Bosduin 
Kwade Weide Kalmthout.
Zaterdag vanaf 12.30 uur 
en zondag vanaf 8 uur 
kan iedereen aan de Maria-
aburgse Fietseling begin-
nen. Op beide locaties kan 
men terecht voor de 
inschrijving, voor een 
droogje (pannenkoeken, 
broodjes, barbecuehapjes, 
taart) en een natje (bieren, 
frisdranken, kofe en 
thee). Bij aankomst of rust 
in Mariaburg krijgt iedere 
deelnemer één fruityoghurt 
De Lelie en één Lipton Ice 
Tea gratis. De opbrengst 
komt integraal ten goede 
van de Zelfhulpgroep MS-
patiënten van Brasschaat.

Oefenen maar
Wie vooraf graag proef-
draait, heeft verschillende 
mogelijkheden. Elke maan-
dagavond om 19 uur 
vertrekt Wielerclub Maria-
aburg aan het boskapel-
letje (hoek Boskapellei/
Zwemdoklei:De Vroente) 
voor een stevige rit van 
30 … 40 km. Voor info 
kan men terecht bij Jos 
Delbon, Leopoldlei 96, tel. 
03/664.08.03. 
Ook de K.B.G. van Maria-
burg en de KWB van Zil-
verenhoek maken regel-
matig etstochtjes, ideaal 
om de spieren soepel te 
krijgen tegen begin augus-
tus. Voor Sint-Mariaburg 
is dat op donderdagmid-
dag om 13.30u aan de 
kerk. Info bij Jan Dockx 
03/6643004. Voor Zil-
verenhoek op dinsdag-
avond om 19u aan de kerk. 
Info bij Karel Van de Kie-
boom 03/6642320. 

Terug naar Scherpen-
heuvel?
Toen Sportaproost Cor De 
Bondt pastoor was in 
Sint-Mariaburg werden 
ook regelmatig ontspan-
nende etstochten georga-
niseerd. Hoogtepunt van 
het jaar was de rit naar 
Scherpenheuvel. Frans 
Bedeer, één van de 
enthousiaste deelnemers, 
wil in de nabije toekomst 
met de Wijkwerking Maria-
aburg nog eens zo’n ets-
tocht naar het bekende 
Mariaoord organiseren.
Indien er voldoende inte-
resse bestaat vanwege de 
bevolking, is de WWM 
bereid in 2004 een der-
gelijke etstocht te organi-
seren. Wie belangstelling 
heeft, kan zijn naam en 
adres opgeven in de brie-
venbus van het Buurthuis 

Nieuw Kwartier, Schriek 
360, of bij voorzitter Marc 
Elseviers, Alfons De Schut-
terstraat  17, 2018 Ekeren. 
Telefoneren kan ook naar 
nr. 03/605.67.72.

Fietsend winkelen
“Met belgerinkel naar de 
winkel” is een actie die in 
een etsdorp als Sint-Mari-
aburg niet zou mogen ont-
breken.
Elk jaar wordt rond de 
Week van de Zachte Weg-
gebruiker (10/5 - 29/6) 
deze actie gelanceerd om 
de bevolking aan te sporen 
zich per ets naar bakker, 
krantenkiosk, slager of caf‚ 
te begeven. Helaas namen 
noch Kapellen, Ekeren of 
Brasschaat aan deze zin-
volle actie deel. 
In alle winkels van de 
deelnemende gemeenten 
hebben de etsers een 
spaarkaart, waarop ze een 
stempel krijgen. Volle kaar-
ten worden bij de deelne-
mende winkels ingeleverd 
en winnaars krijgen een 
etsprijs. Bond Beter Leef-
milieu en UNIZO nodigen 
de winkeliers uit om deel te 
nemen. Helaas gebeurde 
dat nog niet in Sint-Maria-
aburg. Toch bewijzen de 
volle etsrekken bij Van 
de Vyvere, Vossen, Claes-
kens, Dexia, De Groene 
Wijzer, Delhaize, enz... dat 
vele inwoners hun inkopen 
te doen... per ets!.
WWM vraagt dan ook met 
aandrang dat in 2004 
Brasschaat, Kapellen en 
Antwerpen-Ekeren zouden 
meewerken om de 
mensen te belonen die per 
ets gaan winkelen. Zij 
zorgen toch mee voor een 
zuiver milieu en minder 
mobiliteitsproblemen.
LVB
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Kapelsesteenweg Leopoldlei
Garage Rietje 21/7 - 1/8 Waasl. Open Apotheek Homeosan 27/7 - 11/8
Garage Noordman 21/7 - 5/8 Frituur Den Toren 1-31/7
Bouwmaterialen Nuyens 14/7 - 2/8 Kapsalon Hermine 30/7 - 12/8
Dagbladhandel De Persbox 28/7 - 10/8 Bakker Van Wesenbeeck 29/7 - 28/8
Suncare Zonnecentrum blijft open Drukkerij Verbeke blijft open
Kinderkleding Annechien blijft open Willy Staeslei
PVD-Verlichting 12/7 - 4/8 Superette Moerbeek blijft open
Kapsalon Daniël Beniest blijft open
Appellation Contrôlée blijft open Schriek
Beenhouwerij Maes-Elegeert 3/8 - 28/8 Patisserie Buyens blijft open
Foto Artona blijft open Kapsalon De Dyn elke dinsdag gesloten
Sanitair Verbeeck 14/7 - 4/8 Groenten Ceulemans-Van Baast BVBA blijft open
Get Fritti blijft open Deli-Kate's 15/8 - 1/9
Kleding Wilan 5/8 - 26/8 Dagbladhandel De Schriek blijft open
Ijzerwaren De Ploeg blijft open Bist
Optiek De Ferm blijft open Kapsalon Anouk 19/8 - 21/8
Ceremonie Geenen blijft open Karel De Wintstraat
Traiteur Lybeer 12/8 - 31/8 Kapsalon Andra blijft open
Parfumerie Simone blijft open Kapelstraat
School- en kantoorbenodigdheden Skrivan 3/7 - 21/7 Bakkerij Van Landeghem 5/7 - 29/7
Pralines Cantuccini 18/8 - 31/8 Vrijwilligerslei
Slagerij Peeraer blijft open Fietsen en motoren Blommaert blijft open
Droogkuis Bedeer 7/7 - 27/7
Bakkerij Rudi Colson 5/7 - 27/7 Sint-Antoniuslei
Apotheker Willaert-Swinnen blijft open Erwins Hairfashion blijft open
Fietsen Claeskens blijft open Apotheker Meyten-Den Hert 11/8 - 29/8
Slagerij Dewez 14/7 - 5/8 Shoperette Van de Vyvere blijft open
Huisdecoratie Nelen 14/7 - 4/8 Bakkerij Vossen afhankelijk werken
Bloemen Boeket 29/6 - 28/7
Haarstudio Smedts blijft open Molenweg
Kapsalon Mary-Lou blijft open t Patroontje 9/8 - 25/8
Dagbladhandel 't Catertje blijft open Zonnecenter Assepoes 4/8 - 18/9
Kapsalon Kreatos blijft open De Groene Wijzer 3/8 - 25/8
Gezondheidslei Rochuslei
Garage Goossens 14/7 - 1/8 Kapsalon Verwerft blijft open

Vakantiesluiting Mariaburgse Middenstand Sint-Mariaburg
een bouwwerf:

“inbreiding”
het toverwoord

Blijkbaar is de woningnood 
zo groot, dat elk vrijlig-
gend stuk bouwgrond goed 
volgezet en oude huizen 
op een grote bouwkavel 
gesloopt moeten worden 
om plaats te ruimen voor 
appartementenblokken. 
Dat lijkt de enige manier 
om rondom de woon-
kernen voldoende groene 
longen te bewaren, zodat 
de bewoners er toch nog 
zuurstof kunnen inade-
men.
Velen hebben aan de 
redactie hun ongenoegen 
kenbaar gemaakt over wat 
op hoek Molenweg-
Annadreef, Gezondheids-
lei-de Vroente en Boska-
pellei-Kapelsesteenweg 
gebeurd is. Ook vooraan 
in de Molenweg zal weldra 
de appartementenrij naar 
de Kapelsesteenweg uit-
gebreid worden. Het histo-
rische Molenhof, de eerste 
woonst van Antoon Van 
den Weyngaert op het 
grondgebied Katerheide, 
dient eerst nog afgebroken 
te worden.

De heer Rommens van het 
gelijknamig Modecentrum 
uit Kalmthout kwam ons 
zijn plan toelichten om aan 
de Bist 112-116 een 
appartementenblok op te 
trekken. Als geldbelegging 
wou deze bouwheer 11 
appartementen en even-
veel ondergrondse gara-
ges laten bouwen op de 
kavels, waar vroeger rma 
Akkermans wat loodsen en 
vervallen keten had staan. 
Van Rommens’ architec-
tenbureau Wielfaert uit 
Waregem kregen we 
echter een plan voor tien 
appartementen. Begrijpe 
wie kan...

Kort daarna berichtten de 
dagbladen dat het Ant-
werps schepencollege de 
aanvraag van Rommens 
afgewezen had, nadat een 
honderdtal bezwaarschrif-
ten door de omwonenden 
en de WWM waren inge-
diend. Hierin werden als 
argumenten aangehaald: 
inbreuk op de privacy, par-
keeroverlast en onverenig-
baarheid met het gewest-
plan. De Ekerse Districts-
raad had eveneens nega-
tief advies uitgebracht. Het 
Antwerps college strui-
kelde over het feit dat in 
Rommens’ plan boven het 
gelijkvloers twee verdiepin-
gen plus een derde dak-
verdieping voorzien waren, 
terwijl er maximum twee 
verdiepingen toegestaan 
zijn.

Rommens maakt zich sterk 
dat zijn project veel mooier 
is dan de reeds bestaande 
appartementen aan de 
overzijde van de straat. 
Waarschijnlijk zal hij een 
nieuw plan met een bouw-
laag minder indienen. 
De bewoners van de ach-
terliggende fraai gerestau-
reerde villa’s uit het begin 
van de Willy Staeslei (en 
begin 1900) houden hun 
hart vast.        LVB

Sociale wandeling
“Buren zonder muren”

OCMW-voorzitter Jo Casaer organiseerde een interes-
sante wandeling langs het Observatie- en Behande-
lingscentrum Mastenhof (vroeger Kasteel de Galg van 
Antoon Van den Weyngaert), de sociale woningen in 
De Vroente en vooraan in de Sint-Antoniuslei. De soci-
ale Bouwmaatschappij De Voorkempen-HE gaat deze 
binnenkort helemaal vernieuwen.. Ook het gebouw van 
Antverpia, dat vanaf oktober gerenoveerd wordt tot dien-
stencentrum en Academie voor Beeldende Kunsten, 
werd even bezocht. Een gezellige receptie bij de Blue 
Print sloot de leerrijke zondagochtendwandeling af. Een 
initiatief dat voor herhaling vatbaar is!
In bijlage het plan van de drie sociale woningen in De 
Vroente 9,11 en 13. Het huis links wordt momenteel al 
door een particuliere eigenaar gerenoveerd.          
LVB

Brug uit 1833 gesloopt
Een in baksteen gemetselde brug was het eerste waar de arbeiders van rma Van 
Wellen op stootten, toen ze aan Delhaize de Antwerpsesteenweg open groeven. 
Deze overbrugging van de Kaartsebeek was zelfs gedateerd. De ingenieur vertelde 
dat het jaartal 1833 duidelijk leesbaar was in een arduinsteen.
Zo begon het gigantisch werk dat voor iedereen problemen schiep, maar toch bijzon-
der snel vorderde. Voor de busgebruikers van De Lijn liep het de eerste dagen vol-
ledig in het honderd. Chauffeurs en passagiers wisten niet waar ze moesten stoppen, 
op- of afstappen, de routes werden enkele malen verlegd, kortom het was vrij chao-
tisch. Ook de automobilisten vonden hun route over de parkings van Delhaize, Quick, 
Q8-tankstation, carwash, en Garage ‘t Rietje niet dadelijk. Wie in de straten van de 
Sterre terecht kwam, zat hopeloos in de knoei. Grote trucks poogden zelfs via het 
etspad naast het voetbalplein aan de Charlottalei weg te geraken! Wanhoop alom 
bij de gestresseerde chauffeurs. Best af waren de etsers, die overal doorgeraakten 
en bijzonder gelukkig waren toen hun prachtige rode etspaden zichtbaar werden. 
De handelszaken hebben het meest geleden onder heel deze onderneming. Hoewel 
ze theoretisch permanent bereikbaar bleven, zagen ze het aantal passanten vermin-
deren en daarmee ook hun verkoopcijfers dalen.
Eens te meer trof ons het brutale machogedrag van een aantal chauffeurs. Toen 
begin juni de tweede fase (Kastanjedreef-Vloeiende) ingezet was, vlogen sommigen 
aan een hels tempo door de uitgegraven zandbedding alsof ze aan Paris-Dakar bezig 
waren. De bewoners van de burgershuizen naast tankstation De Smet-Van Diest 
zagen de keien tegen hun gevels en ramen ketsen, zodat bij politiebevel de aan-
nemer met zware machines de doorgang aan de Kastanjedreef blokkeerde.    
Als het werk voltooid is, zal het stuk Delhaize-Klein Heiken voor alle weggebruikers 
veel veiliger zijn. Hopelijk vergeten de verantwoordelijke beleidsmensen niet om 
daarna de gewestweg tot aan de TGV-brug van de Kleine Barreel eveneens in 
dezelfde stijl te vernieuwen. LVB

Station blijft
Wie vreesde dat NMBS-baas Vinck in zijn bezuinigings-
plan ook de liquidatie van het station Sint-Mariaburg had 
voorzien, vergist zich blijkbaar. Tot die conclusie komen 
we althans na de werken die zopas zijn uitgevoerd om 
het perron aan weerszijden van de spoorweg totaal te 
vernieuwen en van een indrukwekkende verlichting te 
voorzien.     AMH

Met groot materieel werd gewerkt om een mooi nieuw 
perron aan te leggen in station Sint-Mariaburg

De zondagse hap van de week
Bij onze warme bakker vonden we op15 juni in De Zondag als “hap van de week” 
Auberge de Provence gepresenteerd. “Tussen Parijs-Dakar in Kapellen” is de kop 
van het stuk. Vader en zoon Mangiapan krijgen er terecht alle lof toegezwaaid, zowel 
voor de heerlijkheden op het bord in het stemmige restaurant, als voor de schitte-
rende wijnen uit de “Vigneron Provencal”.
“De voorbije weken waren zeker niet de gemakkelijkste uit ons leven,” aldus Gino. 
“De werken aan de straat lieten ons in Parijs-Dakar belanden. Juist voor de deur van 
onze wijnhandel lag een knooppunt van leidingen wat de toegankelijkheid zeker niet 
bevorderde.”
LVB  

De Kaartse Beek loopt van De Sterre onder de Antwerpsesteenweg en de 
Delhaizeparking achter de tuinen van de Maria Theresialei naar de Puihoek. 
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Petanquebaan ligt aan kerkplein

Wat geeft er meer een vakantiegevoel dan in het zuiden van Frankrijk op het dorps-
plein onder de platanen een “jeu de boules” te bekijken? Vanaf nu kan men ook in 
eigen wijk, op het Van de Weyngaertplein, die sfeer ervaren. Dank zij de WWM is de 
petanquebaan er gekomen.
Vaak kregen we, vooral vanuit de groep senioren, de vraag om een goede petan-
quebaan beschikbaar te hebben in de wijk. Tijdens de autoluwe zondag vorig jaar in 
september werd een test gedaan. Daarop kwam veel positieve reactie. Alle leeftijds-
groepen bleken belangstelling te hebben voor deze volkssport.
Daarop heeft WWM-voorzitter Marc Elseviers op de Districtsraad van Ekeren de 
aanleg van een ‚chte baan aangevraagd. Sedert 14 juni kan het publiek op het Van 
de Weyngaertplein de ballen stoten en trekken, al moeten nog enkele kleinigheden 
verder afgewerkt worden. Heel de Mariaburgse gemeenschap kan voortaan gebruik 
maken van de nieuwe baan. 
Belangrijk als ontmoetingsplaats, als trefpunt voor de verschillende generaties. Hope-
lijk ook met veel zuiderse zon.              LVB

Voetbalclub Mariaburg speelt 
volgend seizoen op kunstgras

Weliswaar werd de kampioenstitel in derde provinciale en promotie naar tweede 
gemist, toch is optimisme troef bij de oudste Mariaburgse voetbalclub. PR Marc 
De Roeck: “De huidige grondlaag wordt eerstdaags weggegraven. Een 300 kami-
ons brengen het zand naar een stortplaats nabij het kerkhof van de Kaart.  Nadien 
zal worden overgegaan tot de aanleg van de kunstgrasmat. Zo kan het seizoen 
2003/2004 gestart worden op een volledig nieuwe bodem, een primeur voor de 
provincie Antwerpen. Hockeyclub Dragons speelt in het Brasschaats gemeentepark 
eveneens op een kunstgrasveld, maar in de voetbalcompetitie is slechts ‚‚n club, uit 
Jette, op dergelijk veld actief.”
Uiteindelijk is het gemeentebestuur van Brasschaat - na jaren onderhandelen - dan 
toch tot een akoord gekomen met KMVK. “Het feit dat de gemeente Kapellen voor 
de jeugd oefenvelden achter de kazerne vrij gegeven heeft en bovendien voor ver-
lichting en kleedkamers heeft gezorgd, zal wel een spoorslag geweest zijn voor Bras-
schaat om ook een stap te zetten,” meent De Roeck.
Burgemeester Bertels van Brasschaat gaf toe dat er geen alternatief was. “Een 
tweede veld voor de jeugd in de omgeving aanleggen, bleek onmogelijk. Vermits 
Mariaburg over een groot aantal jeugdspelers beschikt, moest de knoop doorgehakt 
worden.” De Mariaburgse club is het Brasschaats gemeentebestuur erg dankbaar 
dat uiteindelijk deze oplossing is bereikt. In september zal met een grootse feest het 
vernieuwde terrein ingehuldigd worden. 
De Mariaburgse jeugd speelde het voorbije seizoen weer opperbest. De miniemen 
werden in hun reeks kampioen. Ook de anderen eindigden in schoonheid.
Tijdens het pinksterweekend reisden 65 preminiemen naar Bobbejaanland om daar 
een dagje - op kosten van hun sponsor - in een kameraadschappelijke sfeer te genie-
ten van het pretpark.

West-Vlaming Marcel Waeytens kroop van 7 tot 15 juni van Rotterdam naar Ledegem, 
een slordige 250 km. Hij ondernam deze onmenselijke tocht op handen en knieën ten 
voordele van het kinder-
kankerfonds. Toen hij op 
de Kapelsesteenweg voor-
bij fotozaak Artona kroop, 
had Guy Van Look zijn 
camera in aanslag om dit 
historisch moment te ver-
eeuwigen.

Kruipend over steenweg

Wie rond half juni door 
de Maria Theresialei reed, 
kon zijn ogen niet geloven. 

Vanaf de afrit van Delhaize 
tot aan de Nijverheidslei 
was de straat versierd met 

balonnen en spandoeken. 
Raymond Van Hoeydonck 
en Nicole D’Henin waren 
op woensdag 18 juni 50 
jaar getrouwd. Dit werd uit-
bundig gevierd door fami-
lie, vrienden en buren. 
Raymond is een rasechte 
Mariaburger, opgegroeid in 
de Maria Theresialei. Na 
zijn studies economie aan 
de Koloniale Hogschool 
huwde hij met Nicole 
D’Henin uit Antwerpen. De 
moeder van Raymond was 
een dochter van Schepen 
Honoré Standaert en zus 
van ofcier Frans Stan-
daert, die om het leven 
kwam bij een explosie in 
het kamp van Polygoon 
en naar wie een straat in 
de wijk is genoemd. Na 
hun huwelijk werkte Ray-
mond in Congo voor Pays 
(later A.C.T.) en Nicole bij 
Radio Leopoldstad en in 
het onderwijs. Zij kregen 
drie zonen die op hun beurt 
huwden en voor acht klein-
kinderen zorgden. In 

1962 keerde het gezin uit 
de vroegere kolonie naar 
België terug en sedert 
1979 wonen ze in het 
ouderlijk huis in de Maria 
Theresialei. Nicole gaf na 
de terugkeer uit Congo nog 
les aan de internationale 
school in Ekeren. Op 18 
juni werd het gouden 
jubileum in familiekring 
gevierd met een mis op de 
Bunt. Zondag 22 juni werd 
een feest voor vrienden en 
buren gegeven met een 
optreden van de Kon. Har-
monie Antverpia, die het 
gouden echtpaar meteen 
tot erelid maakte. In plaats 
van geschenken vroegen 
ze, aan wie het wou, een 
bijdrage te geven voor 
“Surplus” een werk dat ont-
spanning biedt aan jonge 
kankerpatiëntjes. 1.100 
euro werd zo geschonken 
voor het goede doel. JL

Raymond en Nicole in het goud

Het gouden echtpaar Raymond en Nicole Van Hoeydonck-D’Henin.

Gevraagd
In een geïllustreerd blad van 4 april 1930 stond deze foto plus 
onderschrift.
Een trouwe lezeres vraagt ons of deze meisjes misschien in Sint-
Mariaburg woonden. Weet iemand het antwoord daarop?
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Terwijl de arme dagloners 
van de kleine werkmans-
woningen aan de Schriek 
te voet of met een ets 
naar de stad - vooral naar 
“den basseng” - trokken 
om door hard labeur cen-
tiemen voor vrouw en kin-
deren te verdienen, begon-
nen de rijke Antwerpse 
industriëlen zich meer en 
meer buiten de stads-
wallen te begeven. De 
spoorlijn Antwerpen-Essen 
bracht hen o.m. naar 
Kapellen en Ekeren, waar 
in de nabijheid van het sta-
tion imposante villa’s als 
buitenverblijf verrezen. 

Aan de Bist blijven er nog 
een aantal fraaie “getui-
gen” uit die periode over.
De gezonde buitenlucht en 
het overvloedig aanwezige 
groen waren belangrijke 
trekpleisters voor de 
“happy few” die met hun 
gezin wat graag hun vrije 
tijd kwamen spenderen in 
het “lieijk ontspannings-
oord”, zoals Antoon Van 
den Weyngaert het ”Nieuw 
Kwartier” vanaf 1896 
begon te propageren. 
Om de stedelijke toeristen 
comfortabel naar attracties 
als Zwemdok, hotels, Kat-
tekensberg en bossen te 

brengen, creëerde de geni-
ale stichterdirecteur van 
Verzekeringsmaatschappij 
Antverpia/ Bank van Sinte-
Mariaburg een eigen lokale 
vervoersmaatschappij. 
Vanaf 1901 tot 1914 
geraakten ze van Ekeren 
Statie eerst met een 
paardenomnibus, nadien 
per stoomtreintje naar het 
Brasschaatse deel van de 
wijk en zelfs naar de wijk 
Rustoord. Die parochie op 
de Kaart was immers ook 
door Van den Weyngaert 
gesticht. 
Een reclamefolder uit 1899 
prijst Ste Mariaburg aldus 

aan:
 Ste-Mariaburg is gelegen 
tusschen den IJzeren weg 
en den steenweg Antwer-
pen-Bergen op Zoom, aan 
Katramolen (of Katershei-
demolen), op 10 minuten 
van de statie van Eecke-
ren.
Tot over drij jaren was het 
eene woeste en verlatene 
streek, waar enkel een 
kronkelpadje van 21/2 
meters breed doorliep, tus-
schen hooge houtkanten 
en dorre onbewerkte vage 
gronden, begroeid met 
mager gras en beunt, met 
hier en daar een braam-

boschje of een takje mast 
en berk.
Op die gansch verlaten en 
eenzame plaats is thans 
een lief klein dorpje verre-
zen met name STE-MARI-
ABURG. Een bewijs dat 
taaien wil en moed won-
deren kunnen verrichten.
Als men nu van uit de Biest 
de Antverpiastraat ingaat 
en het lieve dorpje intreedt, 
zou niemand kunnen ver-
onderstellen dat nog zoo 
kort geleden die streek een 
ware woestijn of wildernis 
was.
Die schoone straten en 
lommerige dreven, die 
prachtige villa ’s en gerief-
lijke burgershuizen, die 
uitgestrekte wandelingen 
meer dan 60 hectaren 
groot, tusschen mast en 
eiken bosschen, zijn inder-
daad de moeite waard 
eens afgezien en bezocht 
te worden, en daar zij zich 
zoo dicht bij Antwerpen 
bevinden en zoo gemakke-
lijk gelegen zijn,  voorzien 
zij in eene ware en groote 
behoefte voor de stad 
Antwerpen, namelijk eene 
gezonde en  niet te ver 
afgelegene wandeling.
Inderdaad, wat is er gezon-
der dan eene wandeling 
in mastbosschen, bijzon-
der voor hen die op de 
borst zijn aangedaan, en 
in eiken bosschen voor de 
maaglijders.
Gelijk wij zegden, ligt 
STE-MARIABURG slechts 
op 10 minuten van de 
spoorstatie Eeckeren, een 
gemakkelijke weg loopt er 
heen in steen en assche 
gelegd. De prijs van Ant-

werpen-Oost naar Eecke-
ren (heen en terug) is, in 
derde klas 0,78 frank, in 
tweede klas 1,25 frank. 
Van Antwerpen-Dam in 
3de klas 0,45 frank en in 
tweede klas 0,65 frank.
Zij die per rijtuig en per velo 
rijden, gaan langs Merxem, 
den Kleinen Barreel en de 
Donck. Het Peerdsbosch 
is zeer goed bekend: Ste-
Mariaburg ligt 30 minuten 
verder, op den weg naar 
Capellen.
In STE-MARIABURG vindt 
men een kerkje, eene pas-
torij, eenen kruidenierswin-
kel, eenen smid, schilder, 
metser, aannemer, behan-
ger, beenhouwer, glazen-
maker, bakker, pasteibak-
ker, welingerichte café’s, 
onder andere Café Ste-
Mariaburg aan de kerk, 
een hotel “Ste-Antoine”, 
waar alle eetwaren en 
dranken te krijgen zijn aan 
matige prijzen. Verders 
een twintigtal prachtige 
villa ’s, waarvan nog 
eenige te huren zijn, een 
dertigtal gerieijke bur-
gershuizen met hof, enz.
Al wie eene aangename 
en gezonde wandeling wil 
hebben, doe een uitstapje 
naar STE-MARIABURG.
Treinen van Antwerpen 
naar Eeckeren:
5.10   7.26   9.56   12.17   
3.14   5.04   6.39   8.08
Treinen van Eeckeren naar 
Antwerpen:
5.10   7.00   8.17   10.00   
12.26   2.26   4.48   8.01  
9.24
Van de Ooststatie 20 minu-
ten trein,  van den Dam 10 
minuten trein.

100 JAAR GELEDEN
Op vakantie naar... Sint-Mariaburg!
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