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EDITORIAAL

Zilveren
Jubileum

Nieuwe bestseller over Sint-Mariaburg:

EEN EEUW ONDER DE TOREN
100 jaar kerk
sint mariaburg

Met nummer 110 sluiten de de 25e jaargang van de
Gazet van het Nieuw Kwartier af.
Een kwart eeuw is deze buurtkrant gratis verspreid in
alle bussen van Sint-Mariaburg/Ekeren, Mariaburg/
Brasschaat en De Sterre/Kapellen. Een prestatie die
de wijk siert! Ook de Mariaburgse Feesten zijn op
25 september aan hun zilveren jubileum toe.
2011 mag een echt bijzonder jaar genoemd worden, want ook Kunstkring Caerde bestaat 25 jaar, de
Mariaburgse kerk 100 jaar en het Dienstencentrum
Antverpia al vijf jaar.

1911-2011

Vanaf nummer 63 heeft Ludo Van Bouwel de rol
vervuld van ‘verantwoordelijk uitgever’ van de Gazet
vh Nieuw Kwartier. Hij heeft aan de beheerrad van
de vzw Wijkwerking Mariaburg gevraagd om deze
taak te mogen beëindigen. Op de vacature in vorig
nummer kwam vooralsnog geen reactie.
Daarom richten we via deze weg een oproep om
personen te vinden die vanaf volgende jaargang
mee willen instaan voor de publiciteit, de redactie
en de verspreiding van de Gazet van het Nieuw
Kwartier.
Inmiddels danken we Ludo voor de vele jaren dat
hij telkens weer voor lezenswaardige nummers
heeft gezorgd. De vele vrijwillige bijdragen van
“Vrienden van het Nieuw Kwartier” bewijzen dat
onze buurtkrant graag gelezen wordt, ook buiten de
wijk en zelfs buiten de landsgrenzen. Wie de uitgave
van onze gazet financieel mee wil steunen, mag
altijd lidgeld van minimum 5 euro overschrijven op
onderstaande bankrekening.

Marc Elseviers
Voorzitter Wijkwerking Mariaburg vzw

WIJKWERKING MARIABURG vzw
Rekeningnummer: 979-0804545-32
IBAN BE90 9790 8045 4532
Bezoek ons op www.mariaburg.be

Walter Lauriks (rechts) en Ludo Van Bouwel (links) bij de
opbouw van de Jubileumtentoonstelling “100 jaar kerk”
Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de
parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand
hebben Walter Lauriks en Ludo Van Bouwel wekelijks
in ‘Kerk en Leven’ een artikel gepubliceerd over de
geschiedenis van het gebouw en over het leven dat zich
daar rond ontwikkelde in de parochie.
In het Heemkundig Documentatiecentrum van de
Wijkwerking Mariaburg vzw vonden ze een schat aan
foto’s en teksten over dit onderwerp. Tijdens de weekends
van O.-H.-Hemelvaart en Pinksteren 2011 bouwden ze
ook een tentoonstelling op in de kerk en namen vele
bezoekers deel aan de geleide kerkverkenningen. Vanuit
diverse hoeken kwam de vraag om deze artikels en
documenten te bundelen in een boek.
Nadat in 1997 het jubileumboek “Metamorfose” uitgebracht was over de geschiedenis van “100 jaar SintMariaburg” – spoedig uitverkocht, zodat het intussen
een tweede druk kende - volgt nu een nieuwe kleurrijk
geïllustreerde prachtuitgave.
Het ontstaan van de parochie in het Nieuw Kwartier, het
ontwerpen, bouwen en de inrichting van de imponerende
neogotische kerk, de invloed die ervan uitgegaan is op het
dagelijks leven van de mensen, de personages – geestelijken
en leken - die een rol gespeeld hebben in het parochiaal
leven, de talrijke verenigingen die geïnspireerd door de kerk
en in de schaduw ervan ontstonden en bloeiden. Al deze
Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave van
Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in herfst, winter, lente en zomer.
Werkten mee aan dit nummer: Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers,
Marc Elseviers, Thérèse Greefs, Els Moonen, Marleen Heyrman,
Swa Robion, Jules Sanctorum, Ludo Van Bouwel, Mon Van den Broeck,
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.

boeiende aspecten van het Mariaburgs gemeenschapsleven worden in woord en beeld gebracht door de auteurs,
die konden rekenen op de hulp van vrijwillige medewerkers
van het Heemkundig Documentatiecentrum en op getuigenissen van oude inwoners.
Het boek verschijnt tegen de sluitingsplechtigheid van het
Jubileumjaar op zondag 23 oktober met pontificale hoogmis in de kerk, gevolgd van een receptie in Elcks Thuys.
Dringend bestellen is de boodschap!
Het boek telt 112 pagina’s met meer dan 250 foto’s en
illustraties.
Wie voor 15 augustus inschrijft door het bedrag van
20 euro over te schrijven op rekening IBAN: BE58 9730
2658 2579 BIC: ARSPBE22 van Wijkwerking Mariaburg
vzw met vermelding “Een eeuw onder de toren” krijgt
zijn naam als voorintekenaar vermeld in het boek.
Nadien zal het boek tegen 25 euro te koop zijn in de handel.

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

MENSEN

MARIABURGERS IN DE MEDIA
Kotmoeder Els Lamot

Paul Hendrickx chef on line

De familie Lamot behoorde decennia lang tot de belangrijkste families van de wijk.
Grootmoeder Lamot had destijds een winkeltje op de hoek van AntverpiastraatGeestenstraat. Juffrouw Maria Lamot heeft heel veel Mariaburgse meisjes in het eerste
leerjaar leren lezen en schrijven. Zoon José huwde met Julia Koeken. Hun dochter Els is al
23 jaar in Wilrijk moeder van het studentenhome van de Universiteit Antwerpen. Op 28 mei
werd ze in GVA uitgebreid voorgesteld. “Ik kan mijn 120 studenten nog niet missen”, zegt ze
hoewel ze al twee jaar met pensioen had gekund. “Dit studentenhome is in 1978 gebouwd
in opdracht van de Universiteit Antwerpen. Mijn oom en tante (Jos De Rijdt en Margriet
Koeken nvdr) hebben het opgericht en runden de boel hier. Ik woonde destijds met mijn
gezin op een appartement. Toen we in augustus hier kwamen wonen was het een paradijs
voor ons.”
Sinds 1988 is Els de surrogaatmoeder van de studenten in Wilrijk. Op haar verjaardag
komen ze allemaal pannenkoeken eten. Voor veel ouders is het een geruststelling dat Els hun
zonen en dochters een beetje in de gaten houdt.

Dorpsgenoot Paul Hendrickx uit de Sint-Antoniuslei is een telg uit de familie die al vele
decennia in Stabroek weekblad ‘De Polder” uitgeeft. Voortbestemd om een carrière in de
perswereld uit te bouwen. Hij heeft op Linkeroever bij GVA al een gevulde loopbaan achter de rug en was o.m. chef metropool, community manager en thans chef on line van de
website gva.be
Dat hij tevens fotogeniek is bleek in mei toen hij als sportief fietser samen met echtgenote
Graciella en zoontjes Daan en Celle op de affiche stond voor de Fortengordel van de provincie Antwerpen. Het beeld werd gemaakt in het fort van Wommelgem door fotograaf Bert
Hulselmans uit De Sterre, al vele jaren vast verbonden aan GvA.
Gazet Van Antwerpen pakte recent uit met een primeur, de ‘App van ‘t stad‘. Het is een
gratis applicatie voor de iPhone en Androidsmartphones die alle vrijetijdsinfo over de Antwerpse plek waar jij bent naar je toe brengt.
Paul Hendrickx :“We bieden de gebruikers vrijetijdsinformatie over Antwerpen aan. Afhankelijk van waar ze zich bevinden, geeft de app informatie over cultuur, shopping en horeca.
We geven aanraders en nieuwe zaken, zodat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste
belevenissen in ‘t stad. Daarnaast kan je voordeel doen bij een aantal winkels of horecazaken. Zo kan je met de ‘App van’t stad’ in Bocadero een gratis cocktail maken. Toch de
moeite, denk ik.”
De nieuwe application speelt ook in op het community-gevoel. “Door in te loggen via Facebook, zien gebruikers van onze app waar hun vrienden zich bevinden. Zo kan je makkelijk
afspreken om bijvoorbeeld samen iets te gaan eten of op café te gaan”, zegt Paul Hendrickx.

Christophe Thomas schepen af
Sint-Mariaburg was gelukkig in het bestuur van de Ekerse Districtsraad één inwoner als
schepen te hebben: Christophe Thomas (39) uit de Weerstandersstraat. Deze sympathieke
Open VLD’er was schepen van Openbare Werken, Begroting en Sport. Sinds 1995 zat hij
onafgebroken in de districtsraad en was een belangrijke voortrekker van de decentralisatie.
Van 1997 tot 2006 was Thomas districtsvoorzitter, nadien werd hij opgevolgd door Ronny
Kruyniers (sp-a). Op 20 juni werd Benoit Mores door Open-VLD voorgedragen als opvolger
van Christophe.
“Ik ben blij dat het ons gelukt is de grote open ruimtes van de Puihoek en de Hoekakkers
te behouden en dat we de verkeersveiligheid in het centrum van Ekeren hebben gegarandeerd door het blokkeren van de tramverlenging”, blikt Thomas op zijn ambtsperiode
terug. Thomas, die tot vorig jaar nog voorzitter was van VLD Groot- Antwerpen, zegt dat
zijn ontslag als districtsschepen niet betekent dat hij de politiek verlaat. “Ik heb nu eenmaal
de microbe en dus blijf ik Open VLD dienen, maar binnen Antwerpen zie ik geen toekomst
meer. Misschien verhuis ik naar de rand, we zullen wel zien. En anders concentreer ik me op
politieke activiteiten achter de schermen.”

Dirk Meyvis directeur groene school
Op 12 mei meldde GVA dat directeur Dirk Meyvis uit Sint-Mariaburg de eerste steen legde
van een nieuw schoolgebouw in Ekeren-Donk. Tien klassen van de Sint-Jozefschool zullen
er in ondergebracht worden. In de nieuwbouw is ook plaats voor een refter, het secretariaat,
directielokalen en een sanitair blok.
Directeur Meyvis: “De oude gebouwen waren echt versleten en niet meer mee met de tijd.
Met deze nieuwbouw kunnen we echt werken rond thema’s als energie en ecologie. Beneden in de kelder staat een grote regenwaterput met een capaciteit van 50.000 liter. Die zal
aangesloten worden op het sanitair blok. De klassen op het gelijkvloers krijgen allemaal
een tuintje.” Een echte groene school dus. De klassen op de verdieping hebben een mezzanine, waar de leerlingen afgezonderd een eigen activiteit kunnen doen. Dat creëert nieuwe
pedagogische mogelijkheden. Een volwaardige muzische ruimte is eveneens voorzien.

Manu Van Meervelde
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Jan Martynowski
recordhouder
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De online site van Het Nieuwsblad brak dit jaar een
record: voor de Ronde Van Vlaanderen kwam er een recordaantal bezoekers. De chef van deze site woont samen met
zijn partner Johanna en dochter in de Willy Staeslei: Jan
Martynowski. Hij is nu verbonden aan Het Nieuwsblad als
coördinator Sportwereld.be bij de Corelia Groep.

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren
kalk- en zandtechnieken

Ma.
Di. - Vr.
		
Za

Martynowski studeerde van 2000 tot 2004 aan de Universiteit Antwerpen en nadien
volgde hij aan de Lessius Hogeschool journalistiek. Hij was eerst eindredacteur van de
Voetbalkrant, maakte in de jaren 2007-2008 gamereviews voor Humo, en kwam vervolgens
in dienst bij Gazet van Antwerpen (Concentra). Bij Stampmedia, een persagentschap dat
met jongeren werkt, begeleidde hij kandidaten tijdens hun zoektocht naar nieuws en het
uitwerken ervan tot een relevant journalistiek product.
Jan Martynowki is ook freelance schrijver bij Borgerhoff & Lamberigts en creëerde als
redacteur mee het bekende boek “Kuis over de Kerk” van Hans Geybels.
Gazet van het Nieuw Kwartier

Schilder- en decoratiewerken
Gespecialiseerd in oude technieken

Dag- en weekbladen
Lotto loterij bingoal
Belgische tierce
Grote keuze in wenskaarten
Kopie & faxservice, etc…
2

Openingsuren:
05.45 - 1230u.
05.45 - 1230 en
13.30 - 18.00u
06.30 - 16.00u

Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox @skynet.be
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MUZIEK

Brasschaat herdenkt Mariaburgse
accordeonist Henri Coene
Zo ging hij in de Biljart Palace eens dirigeren met
twee verschillende schoenen aan. Ooit zette hij zijn
map met arrangementen waaraan hij maanden
geschreven had, tegen het raam van de tram
waarmee ze over de hele Gemeentestraat in
Antwerpen wegvlogen.” Zo herinneren Eddy en Luc
zich hun vader.
De cultuurdienst van Brasschaat plant na het Accordeonconcert van 25 juni op de kiosk van Mariater-Heide, gepresenteerd door Rik Joossens, nog
volgende evenementen:
• 5 september tot 1 oktober:
tentoonstelling in de bib
• 25 september in het Auditorium (gemeentepark)
opening van het cultuurseizoen met optreden van
de Belgische accordeonisten Bernard Van Lent,
Gwen Cresens, Ivan Smeulders en de zonen Eddy
en Luc met ‘Ode aan Henri Coene’

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid
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Dinsdag tot
Donderdag:
8.30u - 17.00u
Vrijdag:
8.00u - 17.00u
Zaterdag:
8.00u - 15.00u
Maandag
gesloten

um

.

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

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.

• 7 tot 30 oktober in zaal Van den Weyngaert (Antverpia)
Op 11 maart 1922 werd in Sint-Mariaburg bij
grote tentoonstelling met foto’s en documenten
“Garde” Lucien Coene een zoon geboren, Henri.
Lucien Coene was eerst bij het leger, maar werd • 9 oktober om 11 uur in zaal De Baeck (Antverpia)
aperitiefconcert door Ivan Smeulders met zijn
nadien veldwachter en wijkagent van Mariaburg.
leerlingen van de Brasschaatse Muziekacademie
Het gezin woonde aan de Vrijwilligerslei. De jonge
Henri was lid van turnkring Antverpia en speelde ook
bij de lokale voetbalclub.
Hij werd één van de allergrootste accordeonisten,
was wereldkampioen met dit instrument en stichtte
in Brasschaat een accordeonschool die grote faam
genoot. Henri Coene huwde met Germaine Van den
Bleeken. Hij overleed veel te jong op 3 juni 1961.
Zijn zonen Eddy en Luc volgden in vaders spoor
en gingen eveneens op in de muziek. Eddy is een
bekwaam gitaarspeler en gaf jarenlang les aan de
muziekacademies van Essen, Merksem en Mortsel.
Luc koos voor accordeon en toerde rond met
verschillende orkesten tot hij op zijn veertigste door
een hartaanval geveld werd en moest stopen met
spelen. Ter gelegenheid van het 50-jarig overlijden
van Henri Coene werden ze door de Brasschaatse
informatiedienst geïnterviewd en zullen ze op
25 september samen met Gilbert Verestraelen en
een begeleidingsgroep éénmalig optreden om een
ode te brengen aan hun vader.
“Vader speelde eerst viool en is pas later met
accordeon begonnen”, aldus Luc. “Dit is te horen
aan zijn stijl: fijne, frisse en vrolijke klanken, korte
bassen, gevarieerde composities. Tot zijn bekendste
composities behoren Kempische Wals, Atlantic
Express, Kempische Nachtegaal, Con Brio Tango.”

CONCERT IN DE WIJK
Donderdagavond 21 juli
op Antverpiaparking

De Wijkwerking Mariaburg vzw zorgt voor de
catering tijdens het ‘Concert in de Wijk Mariaburg’,
dat de Cultuurdienst van Brasschaat op donderdagavond 21 juli presenteert. Nieuw is dat deze
zomer telkens twee artiesten per avond optreden.
Op de parking van het Antverpiagebouw kruipt
eerst Sébi Lee op het podium. Deze Waalse
artiest reïncarneert Jerry Lee Lewis en vertolkt
nummers van Amerikaanse rockers uit de jaren ’40,
’50 en ’60. Maar hij brengt het repertoire op een
heel eigen manier. Hij bespeelt de piano met zijn
hoofd, ellebogen, voeten… soms zelfs met zijn
handen. Een niet te missen show!
www.sebilee.com
Tweede artiest is Chris D. Smith. Deze singersongwriter is een muzikale alleseter. Zijn wortels
zijn breed vertakt. Hij voelt zich net zo gemakkelijk
thuis in de rock ’n roll, country, folk als in de blues.
Bob Dylan inspireerde hem om songs te gaan
schrijven, maar ook vele andere bekende songwriters uit de jaren ’70 vormden een dankbare
voedingsbodem voor hem.
www.chrisdsmith.com

“Hij was heel perfectionistisch en veeleisend, zowel
voor zichzelf als voor zijn leerlingen. Hij was een
strenge leraar, maar ook zachtaardig als hij zag dat je
wilde meewerken. Op deze manier heeft hij met zijn
leerlingen op korte tijd veel verwezenlijkt. Hij stichtte
zowel een accordeonorkest als een accordeonschoolgroep. Zijn betrachting om accordeon te laten
erkennen in het hoger kunstonderwijs is vandaag
gerealiseerd.”
Op 4 juni werd op en rond het Golempad in het Brasschaats
“Ondanks zijn ziekte was Henri een heel opgewekte Parkdomein De Mik een muzikaal evenement georganiman. Hij lachte graag, haalde vaak grapjes uit en seerd. Een reeks intieme, akoestische concertjes in een
zomers avonddecor zorgden voor een bijzondere sfeer. De
stimuleerde creativiteit en kennis. We moesten spits werd afgebeten door de Mariaburgse accordeonist
leren dammen en schaken en mochten een opname Bernard Van Lent. Hij verwierf grote faam als begeleider
bijwonen in de studio. Dat was een groot feest. Een van Wannes Van de Velde, Rum en de Internationale
auto met een chauffeur bracht ons naar de studio Nieuwe Scène. Ook zorgde hij voor muzikale begeleiding van
en na de opname gingen we eten in een chique toneelstukken als Charlotte van Jan Christiaens in het
Fakkeltheater. (LVB)
restaurant. Hij kon ook erg verstrooid zijn.

Bernard Van Lent op
Akoestische Golem Sessies

Gazet van het Nieuw Kwartier
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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
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
JAARGANG 25   nr.: 110   Juli 2011

CULTUUR

25 jaar Caerde luisterrijk gevierd

Een aandachtig publiek op de vernissage.
Centraal voorzitter Mon Van den Broeck in wit hemd,
links medestichter Peter Kempenaers.
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van kunstkring Caerde werd een
bijzonder geslaagde etalagetentoonstelling gehouden bij vele Mariaburgse
handelszaken. Daarna volgde medio mei een schitterende expositie in het
Antverpiagebouw. Voorzitter Mon Van den Broeck verwelkomde de vele
genodigden, waarna medestichter Peter Kempenaers heel gedetailleerd de
wordingsgeschiedenis van de kunstkring evoceerde. Tenslotte sprak Koen
Palinckx, cultuurschepen van het district Ekeren en cultuurbeleidscoördinator
van de gemeente Brasschaat, de hulderede uit.
Bijzonder attent vonden we dat het huidige bestuur ook van 14 oud-leden
werk tentoon stelde: André De Nys, Joske De Loos, Bob Clinckx, Carl Vansteene,
Mia Van Hoofstat, Jacques Van Kerckhoven, Jan Bossijns, Martha Van Dijck,
Manu Van Meervelde, Chris Van Dyck, Maria Leenaerts, Alfred De Reese,
Hilde Clinckx en Idir Mecibah droegen destijds hun steentje bij tot de vele mooie
tentoonstellingen die Caerde de voorbije kwarteeuw organiseerde.
Een zeer gevarieerd oeuvre viel te bewonderen. Peter Kempenaers had bronzen beelden opgesteld. Vorige voorzitter Els Moonen toonde twee aquarellen.
Hilde Bruynseels was met een albasten vogel en een haai in speksteen present.
De fotokunst van Hugo De Bie greep sterk aan. Alfons Bijvoets beitelde een
masker en een Tsunami. Van Liliane Denayer waren naakten in acryl op doek
te bekijken. Ook Ida Gysbreghts verraste met twee sterke werken in acryl op
doek. Rosa Soeters had twee zeezichten in pastel gekozen. Ivan Janssens
toonde naast zijn in olieverf geschilderde ruiters ook een bronzen beeldje
Cavallo. Van Nancy Van de Parre vielen twee keramieken te bewonderen. Jeanne
Van Heurck penseelde twee olieverflandschappen. Van Michel De Smet hingen
drie fijne potloodtekeningen uit. Leo Van Hullebusch stelde twee zittende
naakten in acryl op karton tentoon alsook een landschap in olieverf. Ook Maria
Peeters en Lia Samson werkten in acryl.
Origineel waren de juwelen, hangers en ringen van Myriam Dings in zilver en
half-edelsteen. Arlette Bories had twee aquarellen meegebracht. Voorzitter
Mon Van den Broeck tenslotte gunde zijn houten beeld Tatjana een plaats op de
bijzonder geslaagde tentoonstelling.
Blikvanger van zaal Antoon Van den Weyngaert was het virginaal, kopie van een
instrument uit de 17de eeuw. Het werd door Jef Van Boven , oud-muziekleraar
aan de Academie te Ekeren, volledig zelf gebouwd en - zoals de traditie van de
virginalen dat vraagt - werd de binnenkant van het deksel beschilderd. Leo Van
Hullebusch koos ervoor een zicht op de 17de eeuwse rede van Antwerpen te
schilderen. Dit prachtig instrument werd door Jef Van Boven bespeeld tijdens
de vernissage. (LVB)

VOC had het druk met
heidebrand

Gazet van het Nieuw Kwartier
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Uittredend voorzitter Els Moonen werd
met een bloemenruiker bedankt voor
haar inzet.

Peke bezige bij
Peter Kempenaers trad niet alleen op als redenaar
tijdens de vernissage van de Caerde Groepstentoonstelling, hij stond ook in de kijker op de foto van een
groep fietsende joggers, die een nieuwe outfit kregen
van sponsors Rommens en Coryfee om hun geliefde
sport te kunnen beoefenen in de Wildertse Duintjes.
Bovendien stelde hij van 20 mei tot 30 juni sculpturen
tentoon in het gemeentehuis, de foyer OC De Witte
Merel en de Openbare Bibliotheek van Lint.
(LVB)

Met het reeënkalfje “ Vlammetje “, ondertussen wereldberoemd
in gans Vlaanderen, gaat het allemaal goed !
Toen het pasgeboren en zwakke “ Bambietje “ tijdens de
Kalmthoutse heidebrand bij Marcel Peeters werd binnengebracht
gaven weinigen het kans op overleven.
Door de goede en intensieve zorgen door Marcel, Simonne en
hun vrijwilligersteam is het nu vrijwel zeker dat het diertje het zal
halen !
Toen “Vlammetje” het VOC werd binnengebracht woog het
amper 1 kg, nu na amper een viertal weken, gaat de weegschaal
reeds richting 2,5 kg en mag het diertje af en toe al eens buiten.
“Langzaam aan gaan we nu overschakelen op vaste voeding”,
vertelt Marcel, “blaadjes, stukjes varens en wilgentakjes en binnen
een drietal maanden moeten we haar dan terug leren zelfstandig
te overleven”...
Dat wordt nog een hele uitdaging want het is de bedoeling het
reetje na zeven à acht maanden terug in de natuur te brengen en
er voor te zorgen dat het daar klaar voor is ! (LC)
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DORPSLEVEN
Moeder en dochter De Vlieger exposeerden in unieke kasteeltuin
Nabij de Kaartse beek, in de uithoek van het voormalig kasteeldomein van Antoon Van den Weyngaert, woont de
familie Palmen-de Vlieger in een prachtig landhuis. In mei mochten vier kunstenaars in hun woning en tuin
exposeren: twee mannen en twee vrouwen. De laatste twee waren dan nog moeder en dochter Corry en Claudie de
Vlieger, schoonmoeder en echtgenote van Guido Palmen, bekend in de Floris Verbraekenlei.
Moeder Corry schildert al dertig jaar, volgde lessen in Eindhoven, Tilburg en Roermond en heeft op alle mogelijke
plekken tentoon gesteld, van Reuver tot New Orleans. Dochter Claudie volgt al zeven jaar les aan de Academie voor
beeldende kunsten in Kapellen. Creatieve vormgeving van interieurs was altijd al een favoriete bezigheid en steeds gaat
ze op zoek naar nieuwe uitdagingen. Door haar tomeloze energie komen de mooiste dingen uit haar handen. De laatste
jaren heeft ze zich toegelegd op model schilderen. Meestal figuratief werk, maar door het verwerken van bijzondere
materialen die ze verzamelt tijdens haar reizen met KLM, wordt het abstract. Haar werk is robuust met een vrouwelijke
touch.
Geert Verstappen noemt zichzelf een plastische vormgever. In zijn atelier in Herten creëert hij bronzen objecten met elk
een eigen boodschap. Sterk werk dat inspireert en tot nadenken stemt.
René Beaumont heeft een Franse origine, is Nederlander van geboorte en woont in Antwerpen. Zijn bronzen beelden
zijn realistisch en surrealistisch. Schitterende vormen en composities. Stromend vloeibaar brons. De Renaissance herboren en herontdekt.
Een unieke ervaring, deze tentoonstelling bij Palmen! Beslist voor herhaling vatbaar. Mits wat meer publiciteit vooraf,
zeker voor een grote groep kunstliefhebbers een aanrader in de toekomst. (LVB)

Natuurvoedingswinkel

De Groene wijzer
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 diepzinnige sculpturen
kwamen extra tot hun recht in het prachtig
natuurkader aan de Kaartse beek.

Zonnefeest Vrije Basissschool
Voor de 33e maal reeds werd aan de Frans Standaertlei 54 het
Zonnefeest van de Vrije Basisschool gehouden. Het werd een écht
zonnig feest met veel muziek en dans, playback en kinderdisco.
Bistro Zonnegrill genoot veel aantrek. Kraampjespret, bodegacafé en een heuse eetstand deden terugdenken aan de tijd van de
grote parochiale familiefeesten. De opbrengst komt ten goede
van de uit te voeren werken: het plafond van de turnzaal moet
vervangen worden en sommige klaslokalen hebben dringend een
nieuwe schilderbeurt nodig. (LVB)

Shoperette Vande Vyvere
wordt Carrefour
Na 18 jaar sluiten Bernard en Roos Vande Vyvere hun algemeen
gewaardeerde shoperette aan de Sint-Antoniuslei. Vele inwoners
missen hun vertrouwde buurtwinkel, één van de laatste van de
wijk. Carrefour zal er een ‘Carrefour Express’ openen, maar zoekt
nog een uitbater.

BIN De Sterre
Na een informatievergadering eind vorig jaar met de politiezone
Noord kan het BIN De Sterre van start gaan. Ten gevolge van een
golf van inbraken in auto’s waren de wijkbewoners ongerust
geworden en groeide de wens om een Buurtinformatie netwerk
op te richten.
Het BIN omvat de straten: Kastanjedreef, Schapendreef,
Hindedreef, Leeuweriklaan, Valkenlaan, Merellaan, Kauwenlaan,
Kwartellaan, Zijdefabrioekstraat, Wielewaallaan, Schuttersdreef,
Roodborstjeslaan, Geelgorslaan, Zwaluwlaan, Heggemuslaan
en Lijsterlaan. Her gemeentebestuur draagt de kosten en stelt
vergaderruimte ter beschikking. Politiezone Noord verleent zijn
volle medewerking. (LVB)

Claudie de Vlieger
bij haar werk

KMO-wijzigingen
Er evolueert nog meer in het Mariaburgs middenstandsleven.
Sinds Kapperszaak Kreatos naar de overzijde van de Kapelsesteenweg naast wassalon Ideale was verhuisd, stond het pand
”Hotel de Londres” op de hoek van Kapelsesteenweg en de
Caterslei leeg. Nu wordt er een opleidingslokaal van rijschool
Expert aangekondigd.
Aan de Kapelsesteenweg 400, waar voordien kapsalon Beniest
gevestigd was, is nu een nieuwe kapperszaak actief: Studio P.
Dames, heren en kinderen kunnen er hun haar laten verzorgen op
maandag van 10 tot 15 uur, dinsdag van 9 tot 17.30 uur, woensdag
van 9 tot 17.30 uur, donderdag van 9 tot 20 uur, vrijdag van 9 tot
17.30 uur en zaterdag van 8 tot 16 uur.
Binnenhuisdecoratie Studio d’Anvers is van het smalle pand
naast café De Tramhalt verkast naar een nieuwbouw naast
Skrivan, aan de Ekerse kant van de Kapelsesteenweg. In datzelfde
gebouw heeft ook Advocatenkantoor Francken een onderkomen
gevonden.
Na langdurige verbouwingen is tegenover Delhaize een
prachtige constructie verrezen. Waar destijds bloemenzaak Alpina
wijd en zijd vermaard was, is thans een zetel van de Bank van Breda
gevestigd. (LVB)

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

Bank van Breda

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg
Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde
Gazet van het Nieuw Kwartier
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NATUUR
Groen Nieuw Kwartier versteend KUNST- EN VLIEGWERK
Eind 19de eeuw lokte Antoon Van den Weyngaert van Volksverzekeringsmaatschappij Antverpia de Antwerpenaars naar de gezonde, groene
buiten van Het Nieuw Kwartier. Op de honderden hectaren bos en heide liet hij
door zijn architect-landmeter Floris Verbraeken straten trekken. Woningen in
diverse stijlen werden alom opgericht. Tot de jaren ’60 van vorige eeuw lokten
Kattekens- en Hondjesberg temidden van de mastbossen elke zomer veel
jeugdbewegingen en toeristen aan. Sint-Mariaburg was een groene oase ten
noorden van de stad.

En het is nog
niet gedaan.

Nadien is het recreatieoord in versneld tempo een woonwijk geworden, een
slaapgebied voor hen die in de stad of verder hun boterham verdienen. Elke
open stukje groen wordt volgebouwd. Foto’s hieronder zijn daar een bewijs
van.

Ook tussen de Isabellalei en de Kapelsesteenweg zijn oude gebouwen gesloopt en komen er 16 woningen in het
inbreidingsgebied. Twee appartementenblokken, gekoppelde woningen en villa’s achter de percelen van de
Isabellalei. De bewoners van de Isabellalei vrezen uiteraard voor inkijk, water- en geluidsoverlast. Hun bezwaarschrift
tegen de verkavelingsaanvraag werd echter niet aanvaard.
Onze trouwe busser Jules Sanctorum, al 25 jaar actief medewerker van de Wijkwerking Mariaburg, vertelt: “Toen ik
op 7 mei voorbij de nieuwe toegestane verkaveling op de Kapelsesteenweg (Wilgenhof en villa Gonissen) kwam,
waren de majestueuze bomen verdwenen, die er de dag voordien nog stonden. Een oudere man sprak me aan: ‘Het
is toch godgeklaagd hé meneer. Eerst komen er in de Donk op 7 maart 2007 een schepen en ambtenaren van de stad
ons een BPA voor de Kapelsesteenweg beloven met veel aandacht voor de gronden van Sint-Mariaburg. Dan krijgen
we nu een bijzonder plan van afbraak! Allemaal vriendendienstjes onder voetbalsupporters zijn het. Wie gaat hier
bouwen? Juist, meneer Germinal Beerschot verkocht en wordt terug Beerschot – dus een grote content. De verkoper
komt in het zicht om den Antwerp te redden, nen andere content. En diene die mag bouwen is ook contanbt. Maar
dat is allemaal gezever van de mensen, want ze verklaren allemaal dat ze door ons verkozen zijn en het beste met
ons voorhebben!’
Na deze tirade besloot ik verder te gaan en nam ik beleefd afscheid. Onderweg overviel me de gedachte dat
Sint-Mariaburg toch veel met de kunst te maken heeft. Kunstkring Caerde, kunsttentoonstelling, een professor
kunstgeschiedenis, vele kunstenaars, een handel in kunstgras, een handel in kunstkerstbomen en kunstbloemen, een
verkavelingskunstenaar en veel kunst- en vliegwerk van onze politici. Nu nog enkel wachten op een kunstenaar die
ons kunstlucht en kunst-open ruimte bezorgt…
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

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES - ELEGEERT
Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees
Fondue- gourmet- en barbequeschotels
Donderdag gesloten
Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/664 20 73
Gazet van het Nieuw Kwartier
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SPORT

Turnkring Antverpia Mariaburg
UURROOSTER 2011-2012

Begin augustus Velo Classic “13”
Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus is de klassieker “Velo Classic” al aan
zijn dertiende editie toe. Ook dit jaar gaat de integrale opbrengst van
inschrijvingsgeld en consumpties naar de ‘Zelfhulpgroep voor
MS-patiënten Brasschaat’. Deelnemingsprijs: 2,50 euro.
Het organisatieteam met initiatiefnemer Frans Bedeer en Georges
Demont hoopt dat weer de kaap van de 2000 deelnemers zal
overschreden worden. Ritten voor families, sportievelingen en wielertoeristen zullen een massa fietsliefhebbers aantrekken uit Sint-Mariaburg,
Bosduin Kalmthout, Essen-Wildert en wijde omgeving. Wie ooit deelnam,
proeft graag nogmaals de bijzondere sfeer die zo typerend is voor deze toffe organisatie.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen familieritten en ritten voor wielertoeristen. Het programma
vermeldt zaterdag 6 augustus volgende mogelijkheden. Vanaf 8 tot 16 uur kan men in Kalmthout starten bij
Jos De Jongh op de Kwadeweide in industrieterrein De Bosduin voor de recreatierit van 30 km, de motivatierit van 40 en de Bakkersmolenrit van 50 km (verkorting tot 45 km mogelijk). Op het voetbalterrein van KMVK
aan de Zwemdoklei kan men van 8 tot 16 uur starten voor dezelfde afstanden, maar ook voor de Kids Velo
Classic 14 & 11 km met rust in de Melkerij van het Peerdsbos, waar elk kind gratis een ijsje krijgt. Als derde
mogelijkheid vormt de Bakkersmolen in de Sint-Jansstraat 238 te Essen-Wildert van 10 tot 16 uur een
vertrekpunt voor een rit van 50 km (verkorting tot 45 km mogelijk). De wielertoeristen kunnen van 8 tot
16 uur in de Bosduin of aan het voetbalveld van Mariaburg vertrekken voor ritten van 60 km (Velo Classic) en
van 75 km (Velo Classic Pro).
Zondag wordt hetzelfde schema gehanteerd. Recreatief zijn er drie vertrekpunten in Mariaburg, Kalmthout en
Essen-Wildert tussen dezelfde uren en voor dezelfde afstanden. De wielertoeristen bollen hun 60 of 75 km
eveneens tussen 8 en 16 uur vanuit de Bosduin of het KMVK-terrein aan de Zwemdoklei. (LVB)

Maandag

18u30 – 19u30
19u30 – 20u30
20u30 – 21u30
Dinsdag
19u00 – 20u00
20u00 – 21u00
20u00 – 21u30
Woensdag 14u30 – 15u30
15u30 – 16u30
16u30 – 17u30
17u30 – 18u30
Donderdag 09u00 – 10u00
10u00 – 11u00
18u00 – 19u00
19u00 – 20u00
20u00 – 21u30
Vrijdag
17u30 – 18u30

Jazzdans 3e & 4e leerjaar
Jazzdans 5e & 6e leerjaar
Jazzdans middelb. (13 – 18)
Turnen BBB dames groep 1
Turnen BBB dames groep 2
Volleybal gemengd (Sporthal Moretus)
Klassiek ballet 1e & 2e lj.
Jazzdans 1e & 2e leerjaar
Bewegen, sport en spel kleuters
Turnen meisjes & jongens 1e en 2e lj.
Turnen volwassenen gemengd
Turnen volwassenen gemengd
Turnen meisjes & jongens 3e & 4e leerjaar
Turnen meisjes & jongens 5e & 6e leerjaar
Tumbling meisjes & jongens middelbaar
Klassiek ballet 3e, 4e, 5e & 6e leerjaar zonder
ervaring
18u30 – 19u30 Klassiek ballet vanaf 6e leerjaar met ervaring
(min. 2jaar)
De lessen starten vanaf maandag, 5 september 2011
Inschrijving tijdens de eerste lessen. Proefles gratis
info@turnkring-antverpia.be

80-jarige Witte Duivels:
sport en gastronomie
Tennisclub Witte Duivels is met 550 leden, waarvan 470 actieve tennissers, één van de grootste sportclubs van Sint-Mariaburg. Oorspronkelijk lagen de terreinen naast het luxueuze Hotel de la Chapelle aan de
Boskapellei, maar vanaf 1962 werd een nieuwe infrastructuur in gebruik genomen aan de Fabriekstraat.
Ter gelegenheid van het jaarlijks tornooi de ‘Negen Tennisdagen van Brasschaat’ met 150 deelnemers werd
begin juni ook een extra-sportieve vrijdagavond voorzien. Voor de derde keer al werd “Duivels Delicieus”
georganiseerd, een gastronomisch festijn waarbij liefst 350 bezoekers genoten van culinaire heerlijkheden,
aangeboden door de Bellefleur, La Cerisette, The Mansion, Oud-Antwerpen, Euryanthe, Klein Constantia, De
Zavel, Melkerij Peerdsbos, Rascasse, Santa Lucia, Manus, La Praline, Kasteel van Brasschaat, Beyers Koffie, Het
Wijnhuis en Jean sur Mer. De opbrengst van ‘Duivels Delicieus’ ging naar de kindertennisschool. Tevens wordt
ermee een nieuwe ondergrond voor het binnenveld aangelegd. (LVB)

Twee roeititels
voor Evi Geentjens
6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten
Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

Tijdens de Belgische roeikampioenschappen in Hazewinkel werd Evi
Geentjens uit de Leo Vermandellei de grote figuur. Zij behaalde twee
titels van het nationale vrouwelijke lichtgewichtroeien. Ze versloeg op
overtuigende manier haar dubbeltwee ploegmate Joanna Hammond.
“Ik was tweemaal verbaasd over de opening van onze skiffrace”, aldus Evi.
“Joanna Hammond vertrekt normaliter bijzonder snel, maar deed dat nu
net niet. Ik leidde vrij vlug met een volle lengte voorsprong en wachtte op
een felle reactie van Hammond, maar die kwam er niet. Ik bouwde mijn
voorsprong rustig uit en werd niet meer bedreigd.”
Enkele uren later zette Evi Geentjens de kroon op het werk met een zege
in de dubbeltwee waarin ze met haar teamgenote Jelena Heirbaut (17)
de maat nam van Joanna Hammond-Anke Fransen.
“Het is prettig om twee titels te veroveren”, lachte Evi. “Belangrijker lijkt
me dat ik bewees klaar te zijn voor het internationale werk. Joanna
Hammond en ik willen dit seizoen ons ticket voor de Olympische Spelen
van Londen in de wacht slepen door bij de top acht te roeien op het
WK.”(LVB)
Gazet van het Nieuw Kwartier
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ALLERLEI
DE KRONIEK VAN BARBARA

ANTVERPIANIEUWS
FEESTWEEK DC ANTVERPIA
KENDE DAVEREND SUCCES

STEPH GOOSSENS
IN DE RUITERHAL
OKRA is de grootste seniorenvereniging in
Vlaanderen. Week in week uit zetten
vele vrijwilligers zich in om voor de leden
ontspannende,culturele of sportieve activiteiten
te organiseren. Nu hebben de vier trefpunten
van het gewest Brasschaat samen met de
trefpunten Sint-Mariaburg en Ekeren-Donk,
de handen in mekaar geslagen om voor alle
geïnteresseerden, maar in het bijzonder voor
55-plussers een gezamenlijke activiteit op stapel
te zetten.
Op 6 oktober om 14 uur brengt Steph Goossens
de monoloog “ROEKELOZE RITA” in de Ruiterhal
van Brasschaat, in een regie van Sien Eggers.
Onder het thema ‘er mag al eens gelachen
worden’, krijgt u waar voor uw geld.
“Goossens slalomt vakkundig om de karikaturale
interpretaties heen. Roekeloze Rita is evenmin
een gratuite of makke imitatie van een vrouw
maar een komische monoloog met ballen.”
(Peter Briers in GVA)
Inkom: VV € 13,00 - kassa € 15,00, taart en koffie
inbegrepen.
Kaarten te bekomen in de trefpunten voor Sint
Mariaburg: tel: 03/665.10.84 en
gsm: 0486/27.37.24 of via E-mail
lenaerts.hugo@skynet.be;
rekeningnr. BE72 0682 4783 3916 van
Okra-Bethanie. (med)

Vijf jaar is het Dienstencentrum Antverpia al actief in de wijk. Reden tot feesten
dus en van 27 juni tot 1 juli werd dit eerste lustrum waardig gevierd
met tentoonstellingen, workshops, kijkmomenten, een muzieknamiddag
en een unieke tocht door de wijk aan boord van de paardentram.
Zo kon het publiek zich vergewissen van het ruime aanbod aan
mogelijkheden en activiteiten van het DC, dat met Nora Augustijns en Lindsey
Johnston bezielende leidersfiguren heeft.
Tijdens deze feestweek startte ook de Familiezoektocht, die nog tot woensdag
24 augustus 15 uur kan ondernomen worden. Dan moeten alle antwoordformulieren binnen zijn, want op woensdag 31 augustus volgt om 14 uur de
prijsuitreiking. De familiezoektocht staat deze zomer in het teken van het eerste
lustrum en van het eeuwfeest van het Mariaburgs kerkgebouw.
Al wandelend, zoekend en speurend komen de deelnemers langs het eerste
afgebroken kerkje op het Mariaplein en langs de huidige kerk op het Van de
Weyngaertplein. De zoektocht bestaat uit een vraaggedeelte en een fotogedeelte. De deskundige samenstellers Stan Tubbax (opdrachten) en Lus Cuyvers
(foto’s) garanderen dat hij geschikt is voor alle leeftijden. Kom dus de deelnemersformulieren ophalen in het DC.van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur.

Parochiale bedevaart naar Scherpenheuvel
als dank voor jubileumjaar ‘100 jaar kerk’

Pinksterkermis
moet blijven

Zaterdag 1 oktober, begin van de
Rozenkransmaand, wordt een bedevaart naar Scherpenheuvel gepland als
dank voor 100 jaar parochiekerk.
Een liftbus en eventueel een tweede
bus wordt ingelegd voor de leden van
Ziekenzorg, Okra en álle geïnteresseerde
parochianen. U kan natuurlijk zelf rijden
met de auto of de fiets.

De kermis in Mariaburg dreigt te verdwijnen. Een 75-jarig cultuurevenement mag
niet zomaar uit onze omgeving weggenomen worden. Wij willen terug volop
sfeer en ontmoetingsmomenten in onze
wijk.
Daarom ben ik op zoek naar gemotiveerde mensen die samen een Kermiscomité
willen (op)starten. We worden bijgestaan
door de Kermisbond én de foorkramers
zelf.
Alle mensen die vinden dat de kermis in
Mariaburg moet blijven bestaan, mogen
dit altijd bevestigen.
Meer info: Swa Robion,
Oudstrijderslei 58, 2180 Ekeren.
E-mail: swa.robion@hotmail.com
gsm: 0479/68 93 12 (na 19u.)

In Scherpenheuvel kan voor wie dit wenst een middagmaal voorzien worden
in restaurant ‘De Vlaamse Leeuw’. In onthaalcentrum ‘De pelgrim’ kan u bij
een drankje uw eigen picknick eten en er zijn talrijke andere mogelijkheden.
In de namiddag bidden we in kapel van De Pelgrim het rozenhoedje en kan u
deelnemen aan de begeleide kruisweg - ook mogelijk voor wie slecht te been is.
De eucharistieviering om 16 uur in de basiliek is het hoogtepunt van deze
bedevaart. Erepastoor Jan Blyweert zal de viering voorgaan. Meer info en
mogelijkheid om in te schrijven einde augustus. Voor inlichtingen Thérèse Van
Bouwel, 03 664 62 00 (na 11 juli).

Het cijfer
1-EEN
Is het u ook al opgevallen of hebben
jullie al of niet in stilte nagedacht dat
we onderstussen reeds meer dan één
jaar zonder regering zitten? Moeten
wij nu al of niet fier zijn om dit historisch wereldrecord op onze naam te
hebben of past hier alleen een meer
dan gewettigd medelijden, diep
gezucht en/of eindeloos, oeverloos
hersenspinsel…
Ik weet wel dat het niet simpel is om
een harmonieus huwelijk te vormen
tussen enerzijds de rondborstige
ex-kandidaat van de allerslimste mens
ter wereld, zijnde den Bart en anderzijds de man die niet aarzelde om
zijn gespierde torso te tonen aan de
nationale media toen hij getooid
in een uiteraard rode zwembroek
het zwembad van de stad waar hij
burgemeester is met veel dash
“indook”.
Voor de politieke neofieten onder ons,
we hebben het uiteraard over den Elio,
die nu na het goed nazicht van zijn
stembanden probleemloos accentloos
Nederlands zal praten.
Misschien moet iedereen wel eens
denken aan wat een of andere wijze
Mariaburger ooit verkondigde: De
grootste afstand in de wereld is 35 cm,
het is de afstand van het hoofd naar
het hart. Tevens moet er niet gewacht
worden op de gelegenheid, zij komt
NIET, want zij is ER.
Uiteindelijk verliest niemand graag
zijn gezicht en heeft iedereen bepaalde kiesbeloften gedaan, maar het kan
toch nooit de bedoeling zijn te evolueren naar Spaanse, Portugese of in het
slechtste geval Griekse toestanden.
Als we aan die 1 –EEN – twee nullen
toevoegen, komen we automatisch
op 100 (honderd) uit zijnde het aantal jaren dat onze eerbiedwaardige
neogotische kerk aan het Van den
Weyngaertplein oud is en waar we
onmogelijk naast kunnen kijken. Dit
wordt en werd nog geaccentueerd
door de lovenswaardige initiatieven
door diverse personen en organisaties
op poten gezet.
En zoals mijn grootmoeder altijd
zei: “Er gaat meer boven je pet dan
eronder”.
Tot volgende keer,
Barbara

Verse mosselen
Ma 9h30 - 12h30 - 13h30-16h30
Di
9h30- 12h30 - 13h30 -18h30
Woe 9h30-12h30 - 13h30-16h30
Do 9h30-12h30 - 13h30-18h30
Vrij 9h30-12h30 - 13h30 -15h30
Zaterdag gesloten, maar kantoor
in Kapellen en Brasschaat Centrum
geopend van 9h30 - 11h30
En alle dagen op afspraak ‘s avonds
Gazet van het Nieuw Kwartier

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