EDITORIAAL

Na kermis plechtige opening
Sint-Antoniuslei en Carolinalei

Gezellige sfeer van weleer
in “newlook” hoofdstraat

Om 15 uur stipt verwelkomde burgemeester Dirk
De Kort op zondag 6 juni
de talrijke aanwezigen
op het nieuw aangelegde
pleintje aan de Velodroom:
“Sint-Mariaburg is de laatste weken via krantenartikels en tv-reportages veel
in het nieuws gekomen als
Beverly Hills en Coronation Street. Het gemeentebestuur van Brasschaat
is gelukkig bij de opening
van de vernieuwde SintAntoniuslei en Carolinalei
te kunnen melden dat de
komende maanden nog
veel zal gedaan worden
om het gemeenschapsgevoel in de wijk nog te
vergroten. De dynamische
Wijkwerking
Mariaburg
verricht hier bijzonder
goed werk.”
Op de feestelijke tonen
van de Koninklijke Harmonie Antverpia stapten
vrolijke
buurtbewoners
naar het Antverpiagebouw, waar de twee Jo’s OCMW-voorzitter Casaer
en
Academiedirecteur
Van Bouwel – uitlegden
wat na de renovatiewerken zal gebeuren met de
indrukwekkende kantoorruimte. Casaer lichtte toe
hoe het dienstencentrum
“Beukennootje” – iets wat
minuscuul klein begint
maar heel groot en sterk
wordt – alle bewoners
van Sint-Mariaburg, zowel
Brasschaat als Ekeren,
in het najaar van 2005
zal ontvangen en ook als
cultuurcentrum een rol
zal spelen. Van Bouwel

Burgemeester Dirk De Kort knipte het lint door waarmee de Sinrt-Antoniuslei
meteen feestelijk kon ingewandeld worden.
vertelde dat naast honderden kinderen en jongeren
ook volwassenen van de
afdelingen schilderkunst,
tekenen, grafiek en fotografie hier hun lessen
zullen volgen. “Het zal
zeker meer drukte veroorzaken in de straat, maar
voor het cultureel leven in
de wijk is de komt van de
Gemeentelijke Academie
voor Beeldende Kunsten
beslist een verrijking.”
Nadien stapte het intussen
aangegroeide gezelschap
naar de huizen 4-6-8
vooraan in de Sint-Antoniuslei. Daar is de Sociale
Huisvestingsmaatschappij
De Voorkempen begonnen met de sloop van de
leegstaande panden om

er zeven sociale appartementen met vooraan carport en achteraan terrasen
en tuintjes te construeren.
Zo kunnen weer enkelen
van de lange wachtlijst die
op een woning in Brasaschaat aanspraak maken,
hun droom vervuld zien.
Dezelfde maatschappij is
ook achter Antverpia in
de Vroente bezig met de
renovatie van drie oude
trapgevelwoningen. Eén
is al door een particulier
gerenoveerd.
De zonnig feestdag eindigde nadien aan het
velodroomplein. Met een
ijsje, een drankje en een
hapje kon men de panelen
bewonderen die door het
Heemkundig Documenta-

tiecentrum van de Wijkwerking waren opgesteld
om een beeld te geven
hoe het hier vroeger was.
De kinderen konden zich
op een springkasteel
uitleven, met krijt vloertekeningen maken en zich
laten grimeren door een
professionele visagiste.
“Heerlijk zo’n straat die
feestelijk bevlagd is. Dat
wijst erop dat hier nog
mensen met een gemeenschapsgevoel
leven,”
concludeerde
WWMvoorzitter Marc Elseviers
die zich tweehonderd
procent inzette om deze
geslaagde
namiddag
mogelijk te maken.
LVB

Pinksterkermis terug op vertrouwde plaats

Vorig jaar kon de Wijkwerking Mariaburg het
voortbestaan
van
de
kermis waarborgen door
een tijdelijke standplaats
te vinden in de Bist. Dit

jaar kon de Sinksenfoor
terug doorgaan in de SintAntoniuslei.
Tevreden
kermisuitbaters wensten
alle kinderen van de wijk
mee te laten genieten
van de feestvreugde.
Daarom werden in beide
basisscholen bonnen uitgedeeld, goed voor gratis
plezier op alle attracties.
Onder impuls van Luc Van
Ranst, gesteund door de
WWM en alle andere kermisstandhouders, werden
deze bonnen bezorgd.
De reactie was positief en

velen bezochten kramen
en molens. Een viertal
nieuwe attracties mochten
verwelkomd worden, wat
kan gezien worden als
een waardering voor de
inzet van de Wijkwerking.
Het verdwijnen van de
“botsauto’s” werd door de
rijpere jeugd als een tekort
ervaren, maar daarvoor
is door de heraanleg van
het Velodroomplein geen
ruimte meer. Het slechte
weer van zondag was een
minpunt, al is zon op twee
van de drie pinksterdagen

Volg de actualiteit in de wijk
op
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voor Belgische normen al
een hele luxe.
Belangrijjkste is echter dat
de Mariaburgse kermis
kan behouden blijven in de
gezellige Sint-Antoniuslei,
waar alle Mariaburgers
elkaar kunnen ontmoeten.
Dat draagt in aanzienlijke
mate bij tot de opbouw
van het sociaal leven in de
wijk.
SR

Twee olympische medailles

Medio augustus beginnen in Athene de olympische
spelen. Miljoenen mensen over heel de wereld zullen
meeleven met de atleten, die na jaren Spartaanse
training zullen pogen in de bakermat van de originele
olympische spelen de beste te zijn en een medaille
als bekroning te ontvangen.
Weinig lezers weten dat in de Sterre, meer bepaald
op het kasteeldomein van de familie Grisar, in vorige
eeuw twee dorpsgenoten woonden die in 1920 en
1976 voor België een bronzen medaille behaalden.
Welke wijk in het land kan er prat op gaan twee inwoners zo’n topprestatie in twee totaal verschillende
disciplines te hebben zien leveren?
We mogen fier zijn niet alleen schitterende artiesten
(Dora Vandergroen, Luc Philips, Wies Andersen,
e.a.), maar ook uitzonderlijke sportlui onder ons te
hebben gehad.
In 1920 veroverde Albert Grisar op de Spelen van
Antwerpen brons in het zeilen. Hij was de ongehuwde broer van Emile Grisar en woonde samen
met diens gezin op het kasteel De Sterre, wat later
Medister werd. In de kasteelhoeve woonde de familie Van Paesschen. René en Maria hadden een
manege aan de Zijdefabriekstraat. De jongste zoon
Stanny won in 1976 met zijn paard Porsche brons
op de Spelen van Montreal als lid van het Belgisch
jumpingteam.
Zover bekend zullen we in Griekenland geen atleten
van Mariaburgse bodem hebben, al is Stanny Van
Paesschen na 28 jaar waarschijnlijk weer van de
partij, en kan Sebastien Godefroid uit de Zilverenhoek de fakkel van Albert Grisar overnemen..
Het Internationaal Olympisch Comité bezorgde ons
een accreditatie om als verslaggever in Athene met
mediamensen uit alle uithoeken van de wereld de
competitie te volgen. Ook daar mag Sint-Mariaburg
trots op zijn.
LVB

Een week te vroeg
Omwille van de verkiezingen werd de officiële opening van de SintAntoniuslei/Carolinalei op 6 juni geplaatst. Eigenlijk was 13 juni dé
ideale datum geweest: feestdag van de heilige, naar wie de straat
genoemd is: de heilige Antonius met het kindje, kerkleraar, patroon
van de verloren zaken (15/8/1195 –13/6/1231).
In de parochiekerk bevindt zich een zijaltaar, waarop zijn leven staat
afgebeeld. Als minderbroeder werd Antonius door de H. Franciscus
van Assisi tot theologiedocent aangesteld. Hij predikte in Frankrijk,
maar Padua in Italië werd zijn thuishaven. Hij stierf in het kloostertje
van Arcella.
Antoon Van den Weyngaert drukte de verering voor zijn patroonheilige niet alleen door het zijaltaar in de kerk uit, maar ook door liefst
drie straten in de wijk naar hem te noemen: de Sint-Antoniusstraat
(Schoolstraat in de volksmond, nu Karel De Wintstraat), de Sint-Antoniusdreef (nu Vroente) en de nog steeds bestaande Sint-Antoniuslei.
Als patroon van de verloren zaken werd (en wordt nog) door vele
inwoners tot de H. Antonius gebeden, wanneer ze iets niet meer
kunnen terugvinden. “Vaak met gunstig gevolg,” beweren ze. LVB
Paardenmolens
en
schietkramen
lokten vele
jongeren aan.
Ook de wafel-,
lakmans- en
frietkramen
vielen in de
smaak.
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Mensen
BM’s verlieten ons

Jan Tilleman van “De Ploeg”
(30/7/1924 – 20/3/2004)

Van 1953 tot 1989 runde Jan Tilleman samen met zijn echtgenote op
de Kapelsesteenweg 386 de wijd
bekende “ijzerwinkel” De Ploeg.
Nadien nam zoon Gerhard de nog
immer florissante zaak over
Jan bleef een vertrouwde figuur in
de wijk. Hij haalde in 2000 zelfs de
pers, omdat hij als hobby speciale
peren kweekte in de tuin achter de
zaak. Meer dan 50 variëteiten had
hij staan.
Jan was afkomstig uit Winterswijk in
Gelderland en had agrarische roots.
Hij leerde als lid van de marechaussée zijn echtgenote, afkomstig van
Kapellen, kennen toen hij in Putte
dienst deed. Samen namen ze
later de ijzerwinkel over, waar men
voor alle nagels, moeren, bouten,
schroeven, en dies meer terecht
kon.
Een deskundig advies en een vrolijke kwinkslag van Jan kreeg men
er altijd bij. De laatste jaren ging
zijn gezondheid sterk achteruit. Op
20 maart verloor hij de strijd.
De crematie en asverstrooiing
vonden in besloten familiekring
plaats.
Adrienne De Kesel
(26/3/1917 – 19/3/2004)
De weduwe van Jos Verswijver was afkomstig van
Kallo. Zij maakte zich in
het gemeenschapsleven
verdienstelijk als lid van
de K.B.G. en Ziekenzorg.
Zij overleed in RVT De
Mick te Brasschaat.
Magda Embrechts
(3/4/1920 – 20/3/2004)
Deze in Lichtaart geboren
onderwijzeres-opvoedster was vooral in Hoogboom bekend als “tante
Magd” van Home Freddy.
Samen met tante Emma
(+) zorgde ze met hart en
ziel voor kleine en grote
weeskinderen. Bij hen
hadden ze een warme en
veilige thuis. De laatste
jaren woonde ze in SintMariaburg en bleef ze
goede werken doen. “Wil
je me gedenken, doe het
dan door goed te zijn voor
elkaar.” Dat was haar laatste wens.
Maria Onzea
(23/3/1908 – 21/3/2004)
De weduwe van Willy
Vroman was afkomstig uit
Borgerhout. Zij overleed
thuis in de familiekring.
Zij was de schoonmoeder
van traiteur Lybeer.
Maria Denissen
(24/3/1915 – 26/3/2004)

Jan Tilleman, een echte gentleman

Op gezegende leeftijd
overleed “tante Maria”,
geboortig van Kapellen, thuis in haar woning
tussen Kapelsesteenweg
en Van de Weyngaertlei.
Een vriendelijke vrouw,
graag gezien in de buurt.
Lucienne François
(12/5/1934 – 26/4/2004)
De
echtgenote
van
Guillaume
Ceulemans,
geboren te Outgaarden,
overleed in het AZ Klina
te Brasschaat. Zij was
gewezen Mede-Voorzitter
van K.A.V. St-Mariaburg,

medewerkster vn SintVencentiusgenootschap,
actief in de jeugdwerking
(gewestleidster
K.A.J.,
catechiste, medewerkster
scouting).
Elisa Berat
(31/5/1915 – 28/4/2004)
De weduwe van René
Hendrickx en van Hippoliet Van den Broeck overleed in het AZ Jan Palfijn
te Merksem. Zij was wijkmeesteres van de KBG en
lid van Ziekenzorg.

René van de kikkers

Oud-Mariaburger
Rene
Meulemans woont nu in
de Mollei te Brasschaat.
Velen herinneren zich nog
dat hij als jonge man met
zijn ouders - schilder Flor
Meulemans en Madeleine
Renty - te Sint-Mariaburg
woonde. Hij liep school in
de Schriek bij de meesters
Jespers en Van Bouwel.
Samen met zijn broer
Edgar was hij vele jaren
leider bij de scouts. Na
het beëindigen van zijn
loopbaan als wiskundeleraar bleef zijn hart uitgaan
naar de jeugd. Nog steeds
bezoekt hij scholen in de
omgeving om zijn grote
liefde voor de natuur
op de jongeren over te

dragen. In de scholen van
Brasschaat is deze gedreven natuurliefhebber beter
gekend als ‘René van de
kikkers’. In het voorjaar
begeleidde hij bijna dagelijks diverse klassen ter
hoogte van de MiksebaanKerkedreef bij het overzetten van inheemse kikkers,
padden en salamanders.
Met enthousiasme draagt
René zijn kennis van de
levenswijze van deze
dieren aan de jeugd over.
Ook bij Velt is René bijzonder actief. In die hoedanigheid stond hij de voorbije
jaren meermaals met een
stand op de Mariaburgse
Feesten.
MP

Michel Embregts koestert
forten- en bunkermuseum

Op 25 april was het Opendeurdag aan de Schriek
202, beneden aan het
viaduct over de spoorweg. Michel Embregts
en zijn gezin ontvingen
vele
belangstellenden
in het “Forten- en Bunkersmuseum MI”. Onder
zijn eigen huis heeft hij
zowaar een loopgraaf en
een bunker geïmiteerd.
Hij bezit een schat aan
boeken, artikels, militaire
voorwerpen en allerlei
tuig dat naar de Tweede
Wereldoorlog verwijst.
Het was een zonovergoten
zondag en de bezoekers
konden in de fotoboeken
opnamen
bewonderen
van alle mogelijke forten
en bunkers die Michel de
voorbije jaren ging fotograferen in ons land en de
andere landen die bij de
gruwelijke oorlog betrokken waren,. “Zowat vijf
jaar ben ik nu met deze

Michel Embregts op een jeep van de militaire
politie.
hobby bezig. Ik ga er vol- groot deel van mijn vrije
ledig in op en steek er een tijd in,” vertelt hij, gezeten
op een jeep van de MP.
In de tuin konden de kleinsten zich vermaken op een
springfort, terwijl ouders
en adolescenten bij een
hapje en een drankje het
gewicht trachten te raden
van een zware metalen
bol uit WO II, een originele
tombola.
Wie geïnteresseerd is in
de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog en
eens een bezoekje wil
brengen aan het museum
van Michel, kan best
vooraf een telefonische
Onder zijn woning heeft hij een heus museum
geïnstalleerd met een schat aan documentatie over WO II. afspraak maken op nr.
03/665.33.71.
LVB

26 september 2004
MARIABURGSE FEESTEN
Madame Cigare

Onlangs is een club voor sigaarrokende
vrouwen opgericht door twee dames:
Sandra Wika (34) van de Sint-Antoniuslei te Sint-Mariaburg en haar vriendin
Nathalie Thiery.
Reeds twee evenementen zijn inmiddels achter de rug. “Onze eerste succesvolle bijeenkomst had tot gevolg dat
ons tweede evenement, ook dankzij de
samenwerking met de Lions Steen, uitgroeide tot een groots feest bij Autodealer Lexus in Wijnegem met ongeveer 150
à 200 genodigden.”
Er werd veel gerookt en veel geld ingezameld voor het goede doel.
Madame Cigare doet meer dan alleen

Warm ingeduffeld begeleidt René Meulemans de
schooljeugd bij het overzetten van padden aan de
Miksebaan.

maar sigaren roken. “Voor een goed
doel zetten we ons honderd procent in,”
getuigt Sandra. Zelfs de minister van
onderwijs Marleen Vanderpoorten was
present.
Deze club zal het taboe doorbreken in
een sigaarrokende mannenwereld: “Met
elegantie en vrouwelijk vernuft zullen
we meetellen in deze maatschappij,”
poneert Sandra ferm.
Wie iets meer wil weten over de
activiteiten van de club “Madame
Cigare”, kan een e-mail sturen:

Sandra.wika@pandora.be
sandrawika@hotmail.com

of

SW

Sandra Wika tussen twee sigaarrokende heren
tijdens het tweede evenement van de club
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Mensen
Trouwfeest van
Tarik en Kanza

105 nakomelingen van Frans en Fien Janssens uit de Isabellalei poseerden op de speelplaats

Janssensreünie met 105 aanwezigen

Op zaterdag 13 maart 2004 kwam de familie Janssens bijeen in de VBSM
voor haar tweede Janssensreünie. De nazaten van Frans Janssens en
Fien Verstraeten, die jarenlang een boerderij uitbaatten in de Isabellalei, waren ondertussen zo talrijk geworden dat er wel iets georganiseerd
moest worden om elkaar allemaal nog eens te zien. Om een idee te
geven: de eerste editie telde 115 aanwezigen en dit jaar kwamen 105
familieleden samen.
Zo’n grote groep is niet verwonderlijk als je weet dat Frans en Fien 9
kinderen hadden, die op hun beurt voor 28 kleinkinderen zorgden, 58
achterkleinkinderen en 3 achterachterkleinkinderen.
Van de negen kinderen weken er enkelen uit naar naburige gemeenten,
maar anderen bleven in Mariaburg. Petrus, die twee jaar geleden overleed, was bekend van zijn paardenmolen Kinderdroom. Louise (Wiske) en
Emmy wonen nog steeds in Mariaburg, terwijl Alfonsine (Sinne), Madeleine en Chris in Ekeren beland zijn. Julia was de enige die de boerenstiel
trouw bleef, maar ze moest daarvoor naar Kalmthout uitwijken. Staf was
na zijn huwelijk in Hoevenen gaan wonen, waar hij directeur werd van de
basisschool ‘De Rekke’. Hij overleed in 1997. Tijdens WO II was Silvia op
jonge leeftijd omgekomen bij een V1-aanval.

Het gezin Janssens voor WO II

Aandacht voor elkaar

Als we beginnen bij Frans en
Fien beslaat de geschiedenis
van deze familie Janssens de
volledige 20ste eeuw. Zoals
in vele gezinnen moest er
hard gewerkt worden, maar
was er veel aandacht voor
elkaar en voor anderen. De
achter- en achterachterkleinkinderen weten dit niet, maar
de kleinkinderen herinneren
zich nog maar al te goed hoe
op de boerderij in de Isabellalei iedereen welkom was:
een paradijs voor de kinderen
om te spelen (de stallen, de
schuur) en voor de volwassenen om samen op zondagmiddag of bij andere gelegenheden te praten en te eten.
Oudste
dochter
Louise
(Wiske) Janssens vertelt ons
volgend stukje familiegeschiedenis:
“Vader Frans heeft zijn vader
nooit gekend: die overleed
toen ons vader 2 jaar was. Hij
groeide op in een gezin van
zeven en toen hij oud genoeg
was, moest hij na schooltijd
meewerken.
Toen
vader
trouwde met ons moeder,
Seraphine Verstraeten uit
Kieldrecht, trok zijn moeder,
die weduwe gebleven was,
bij hen in. Zo hebben ze altijd
voor haar gezorgd. Later, na
de dood van zijn echtgenote,
is ook vader Verstraeten in de
Isabellalei komen wonen .
De leuze van het echtpaar
Janssens-Verstraeten
was:
werken zo hard ze konden,
maar daarbij de anderen niet
vergeten.
Toen Wereldoorlog II uitbrak,
werden er tijdens de mobilisatie soldaten ondergebracht in
de boerderij en die aten mee
aan tafel. In de schuur werd
een infirmerie voor paarden
ingericht.
Uit de stad kwamen familieleden en hun vrienden en die
waren blij dat ze mee aan tafel
mochten, want er werd erg
honger geleden, vooral in de
stad waar de mensen geen
tuin hadden. Moeder Fientje
schepte wel op.
Toen Ekeren en Merksem
werden ontruimd, kwamen
de familieleden die daar

woonden langs om onderdak
te vragen. In de mooi gewitte
en geschuurde koeienstal
werden matrassen op stro
gelegd zodat ze er konden
slapen. Grote potten soep,
aardappelen, groenten en
vlees, pap: alles werd samen
gedeeld.
Twee zonen van vaders broer
hebben ondergedoken gezeten in ons huis. Zij verbleven
boven op de ingerichte zolder
en kwamen alleen naar beneden als de jongste kinderen
sliepen. Die mochten daar
immers niets van weten.
Zo hebben onze ouders wel
veel geriskeerd omdat ze
steeds anderen wilden helpen.
Ondanks het harde werk
dat een groot gezin en een
bedrijf met zich meebracht,
waren het toch heel gelukkige
mensen. ’s Zondagsmiddags
in de winter, als er niets te
doen was, rustten ze wat uit
en zongen ze samen liedjes
voor ons, die we leerden meezingen. ’s Zomers fietste ons
vader met zijn vrienden langs
de velden om te zien hoe alles
groeide.
Toen ze met pensioen gingen,
hebben ze zich aangesloten
bij de KBG en hebben ze nog
aan vele uitstappen en feestjes deelgenomen, zelfs toneel
gespeeld en gedanst. Met hun
50-jarig huwelijksjubileum is
er een hele week gefeest!”
Uitkijken naar volgend feest
Als je deze achtergond kent,
is het niet verwonderlijk dat de
familie Janssens graag bijeen
komt. De Janssensreünie van
dit jaar was een succes: met
een wandeling richting Kaart
(en een korte jeneverstop in
het huis van achterkleinkind
Goedele en Maarten, dat
nog in volle verbouwing is),
een lekkere maaltijd en een
swingpaleis
georganiseerd
door Tom en achterkleinkind
Marleen was er voor iedereen
wat. Het Janssenscomité, een
afvaardiging van alle takken,
kijkt er dan ook al naar uit om
de volgende editie te mogen
organiseren!
CJ/FVC

“Vokke” Janssens met paarden op het erf van de
boerderij aan de Isabellalei

Persfotograaf Koen Fasseur
beboet omdat hij zijn job deed

Op 14 juni kantelde een GB-vrachtwagen op een brug
over de ring. Een spectaculair beeld want het gevaarte
bleef hangen in de vangrails. De Mariaburgse fotograaf
Koen Fasseur kreeg de opdracht ernaartoe te gaan om
een foto te maken voor de kranten. Kort daarna kreeg
hij een dagvaarding van de politierechtbank. De procureur eist een boete van 250 euro.
“Ik zette mijn wagen, zoals alle andere fotografen,
even op de pechstrook,” aldus Fasseur in GVA. “Ik heb
helemaal geen agent gezien anders had ik hem mijn
perskaart kunnen tonen.” Volgens de procureur is Fasseur gedagvaard in zijn eigen belang: “Het is voor zijn
eigen veiligheid. Hij kon worden meegesleept als er een
camion voorbij gesjeest was.”
We begrijpen weer iets beter waarom zovelen hun
geloof in de Belgische rechtspraak verliezen.
LVB

Als Antwerpen in het klein werd Sint-Mariaburg ontworpen.
Rond 1900 was hier een Grote Markt, een Groenplaats met
kiosk, zelfs de straatnamen liepen gelijk. Het multiculturele
karakter van de wereldstad is hier ook op te merken. Zaterdag
30 mei klonk Arabische muziek uit Elcks Thuys. Tarik Grini uit
de Lodewijk Andersonstraat huwde er met Kanza. De familie
Grini is graag gezien in de buurt. De jongste zoon Yassin gaat
nog naar de VBSM.
De zaal was aangekleed op zijn Marokkaans, zelfs de stoelen waren onherkenbaar, omwikkeld met stoffen. Nadia, een
tafelgenote uit Brussel van Belgisch-Marokkaanse afkomst,
gaf tekst en uitleg. Een Marokkaans trouwfeest duurt traditioneel drie dagen. Het “Hennafeest” had reeds donderdag
plaatsgehad, in de Lod. Andersonstraat. De handen worden
met henna beschilderd, soms met verfijnde patronen, soms
eenvoudigweg met een ronde op de handpalm. Dan is het
gebruikelijk dat de twee volgende dagen gefeest wordt met het
echtpaar, de ene dag met de vrouwen, de andere dag met de
mannen. Omdat de schoonfamilie te ver woont (in Gent), werd
een variante uitgevoerd: vrijdag vierde men te Gent, zowel de
mannen als de vrouwen, en zaterdag te Sint-Mariaburg, ook
de mannen en de vrouwen. De mannen vierden in het ouderlijk huis aan de spoorweg, de vrouwen in Elcks Thuys. De
zaal was fantastisch gedecoreerd met alle lichten fel aan, de
ruimte totaal rookvrij. Bovendien werd er enkel water, en bij de
hoofdmaaltijd frisdrank, geschonken. Alcohol was niet nodig
om in de stemming te komen, onder veelvuldig handgeklap
voerden de dames prachtige dansen uit in hun kleurrijke, op
maat gemaakte traditionele kledij. De meeste dames spraken
vloeiende Nederlands of Frans, door de week lopen ze modieus gekleed naar hun werk. Schijnbaar vinden ze een evenwicht tussen Vlaamse gewoonten en het instandhouden van
bepaalde aspecten van de Marokkaanse cultuur, die vooral
naar voren komen tijdens die bepalende momenten in een
mensenleven…
Hoogtepunten van de avond waren telkens het plechtig binnenschreiden van het bruidspaar dat plaatsnam op de troon.
Want zoals het hoort, toonde de bruid vier verschillende jurken
(wit, roze, turkooise, glanzend wit), met aangepaste juwelen
en haartooi. De derde maal was het meest indrukwekkend. Zij
in een turkooise jurk, hij in een crèmekleurig gewaad, gevolgd
door twee elegante bruidsmeisjes en acht sterke jongelingen
met fez. Na de fotosessie werd ditmaal niet onmiddellijk
plaatsgenomen op de troon, maar werden bruid en bruidegom
door de jongelingen rondgedragen door de zaal, ieder op een
weelderig versierde draagtroon. Even ontmoetten ze elkaar en
bogen voorover voor een vluchtige kus. Toen de nacht al sterk
was ingezet kwam de vierde plechtige intrede en werden de
ringen uitgewisseld alvorens de zes verdiepingen hoge taart
werd aangesneden.
Het was een voornaam, traditioneel trouwfeest met een
gemeende en hartelijke feestvreugde bij alle aanwezigen.
Het menu
In de hal werden de gasten onthaald met gevulde dadels en
kleine glaasjes melk om deze zoetigheid door te spoelen. De
starter was koffie met gebak o.m. éclairs, dan enkele uren later
visschotel in bladerdeeg, “bstella”, zeer lekker! Het hoofdgerecht werd eveneens in zilveren schotels aangebracht waaruit
een ceramieken schaal tevoorschijn kwam, ditmaal met heerlijk zacht rundsvlees met pruimen en noten. Als finale volgde
taart van biscuit met slagroom en fruit. Het was duidelijk dat
gebak in Marokko niet moet onderdoen voor het Vlaamse. Bij
het afscheidnemen ontving iedereen twee zwanen in de vorm
van een hart met suikerbonen.
AMH

Haezelkrakers van Peter Kempenaers
In augustus en september wordt de Hoogboomse
wijk Hazeldonck overspoeld door eekhorens. Het zijn
plaasteren beeldjes van 12 à 13 kilogram per stuk. De
buurtbewoners hebben ze van het wijkcomité gekregen
– 300 stuks in het totaal – om ze volgens eigen creativiteit verder te bewerken. Het zal prettig wandelen
worden in de rustige straten met de bloemennamen
Lobelialaan, Gardenialaan, Zinnialaan, enz.
De “Haezelkraker” is ontworpen door onze Mariaburgse
kunstenaar Peter Kempenaers uit de Maria Theresialei.
Hij boetseerde de eekhoorn in klei. Daarvan werden
drie mallen gegoten. Vrijwilligers gebruikten drie ton
plaaster om de eekhoorns te produceren. Elk gezin
kreeg één exemplaar van het wijkcomité. Tegen een
kleine vergoeding kon men een tweede, derde … exemplaar aanschaffen.
LVB

Tarik en Kanza voor de prachtige tronen in zaal
Elcks Thuys
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ELKE DAG VEILIG VERKEER , ALS HET MAG

18 mei: grote verkeersdag in de vrije basisschool Sint-Mariaburg.
De ganse dag stond in teken van “Veilig in het verkeer”. De speelplaats werd omgetoverd tot een heus verkeerspark. Alle leerlingen konden hun fietsvaardigheid oefenen, terwijl op het plein voor de kerk de behendigheid en kennis van verkeersborden
getraind werd. Alle leerlingen van de lagere school maakten onder politiebegeleiding
een fietstocht en konden ervaren op welke punten zij extra voorzichtig moeten zijn.
Kinderen met een nieuwe fiets konden deze laten graveren. Dit in samenwerking met
de verkeerspolitie van Antwerpen. Tevens controleerden enkele agenten de fietsen
van alle leerlingen. We stelden vast dat de meeste rijwielen keurig in orde waren.
Was dit niet het geval, dan werd dit aangeduid op de steekkaart met een duidelijke
boodschap voor de ouders.
Eind maart hielden wij een verkeersenquête. De resultaten werden door de leerlingen
van het zesde leerjaar verwerkt terwijl de vijfdeklassers de affiches voor de optocht
in elkaar knutselden.
’s Middags was het dan zover, alle kinderen waren paraat, niet alleen fietsen, maar
steppen, rollerblates, skateboarden, rolstoelen, gocarts werden bovengehaald.
Onder het motto: “Elke dag veilig verkeer, als het mag!” De bonte stoet op wielen
trok door de omliggende straten.
Zowel kinderen als volwassenen waren die dag overtuigd dat in het verkeer veiligheid
boven alles staat. Misschien een eerste stap in de goede richting!
(med)

Velo Classic op 7 & 8 augustus
Voor de zesde keer reeds
wordt ten voordele van
de Zelfhulpgroep MSpatiënten Brasschaat de
“Velo Classic MariaburgBosduin” georganiseerd.
In 1999 namen Frans
Bedeer, Georges Demont
en Romain Verest het
initiatief om begin augustus een fietstocht langs
rustige wegen in de Noorderkempen in te richten.
De deelnemers – en dat
waren er toen 998 – vertrokken van het voetbalterrein van KMVK aan de
Zwemdoklei voor een rit
van 30, 60 of 90 km. De
opbrengst kwam integraal
ten goede van de MultipleSclerose-patiënten
van
Brasschaat. Het initiatief
viel in de smlaak van

iedereen en de volgende
jaren kwamen telkens
meer deelnemers opdagen.
Er ontstond een partner-

ship met wielerclub Bosduin vzw uit Kalmthout,
zodat ook daar kon gestart
en aangekomen worden.
De deelnemers die uit
Mariaburg
vertrokken,
hadden een drinkstop in
de gebouwen van Bouwbdrijf Jos Dejongh in het
industriegebied Bosduin.
Het bestuur en de leden
van Koninklijke Mariaburg
Voetbal Klub en de WWM

steunden volop deze
schitterende organisatie.
De Zelfhulpgroep MS
Brasschaat
Elk jaar werden cheques
overhandigd
aan
het
bestuur van de Brasschaatse
Zelfhulpgroep
voor MS-patiënten. Daarmee kunnen de verplaatsingskosten van deze
mensen naar de bijeenkomsten vergoed worden.
Door deel te nemen aan

de Velo Classic helpt men
de mobiliteitsproblemen
van de MS-patiënten mee
oplossen.
Vandaar dat groepen van
KBG, turnkring Antverpia,
WWM, families alsook
allerlei
wielertroeristenclubs wat graag meedoen.
Ze kunnen dit jaar kiezen
uit zes mogelijke formules:
familieritten van 30, 40, 50
of 55 km; de Velo Classic
van 60 km; de Velo Classic Pro van 70 km. Zo
komen zowel recreanten
als geoefende fietstoeristen aan hun trekken.
Men kan zaterdag vertrekken vanaf 12.30 u.
en zondag vanaf 8 u. De
deelnemingsprijs bedraagt
2,50 euro per persoon. Bij
aankomst krijgt elke deelnemer een fruityoghurt
van De Lelie en 1 Lipton
Ice Tea gratis.

LVB

Fietsdiefstalpreventie: Graveringscampagne
De politie van Brasschaat
is gestart met een doorgedreven fietsgraveringscampagne, dit in het kader
van het zonaal veiligheidsplan. Zo tracht men
het aantal fietsdiefstallen terug te dringen. Het
rijksregsiternummer wordt
in de fiets aangebracht,
waardoor op een snelle
manier de gegevens van
de eigenaar kunnen achterhaald worden. Alle middelbare scholen van Brasschaat werden bezocht.
Vanaf 20 mei werden op
diverse locaties fietsen
gegraveerd. Ook elke
woensdagmiddag
kan

men terecht in het politiegebouw aan de Hemelakkers, de eerste woensdag
van de maand tevens van
18 tot 20 u. Het graveren
van de fiets is gratis. Wel
moet men identiteitskaart
en SIS-kaart meebrengen.
In het politiekantoor van
Ekeren kan men elke
vierde woensdag van de
maand terecht om een
fiets te laten graveren.

Rijksregisternummer
is
nodig. Dit vindt men op
identiteits- of SIS-kaart.
De politie van Ekeren
vraagt ook om extra op
te letten bij aankoop van
tweedehandse
fietsen.
Indien hierin een nummer
gegraveerd is, kan men
best de politie laten nakijken of de fiets niet geregistreerd staat als gestolen.
LVB

26 september 2004
MARIABURGSE FEESTEN

Een bonte stoet op wielen: jong geleerd, oud gedaan…

Lijn 12 bestaat 150 jaar

Op 26 juni 1854 werd de
spoorlijn Antwerpen-Roosendaal officieel geopend.
Er waren haltes in Ekeren,
Kapellen, Kalmthout en
Essen. In de nabijheid
van deze stations verrezen nadien de eerste
prachtige villa’s als buitenverblijf voor vermogende
stedelingen. Bij ons in de
buurt van de Bist en Veltwijcklaan.
Het station van Ekeren,
thans
thuisbasis
van
kunstcentrum Tracé, is
prachtig
gerestaureerd.
Op 3 en 4 juli wordt er een
tentoonstelling gehouden
met beelden, aangekleed
volgens de mode van
1854. Van 26 juni tot 1
september houden het
Documentatiecentrum van
de Antwerpse Noorderpolders en de Heemkring
Ekeren in de bibliotheek
aan de Driehoekstraat
een tentoonstelling over

de Lijn 12 met foto’s, teksten en plannetjes. Beslist
een aanrader!

Huidige stopplaats
Uit tellingen van de NMBS
bleek dat in 2003 per
werkdag gemiddeld 125
reizigers opstapten in
Sint-Mariaburg. In vergelijking met Essen (968)
en Kapellen (842) lijkt dat
weinig, maar men moet
dan wel beseffen dat er
veel minder treinen stoppen bij ons dan in Kapellen en Ekeren.
Als één van de meest
gedenkwaardige data uit
de voorbije 150 jaar wordt
21 september 1990 vermeld. Toen dienden 2.121
mensen uit Sint-Mariaburg
geëvacueerd en werd
rampenplan 4 afgekondigd omdat een tankwagen met 29.000 liter van
het uiterst ontvlambare
demythylether aan de

Lodewijk Andersonstraat
ontspoorde en dreigde te
ontploffen.
Ook in het Nederlandse
Roosendaal worden festiviteiten
georganiseerd
rond “150 jaar spoorstad”.
Tevens is een boek uitgegeven “Roosendaal, een
spoorwegknooppunt als
’s lands voorportaal in
het zuiden, 1854-1996”,
geschreven door Marius
Broos.
In tegenstelling tot Roosendaal, dat op zeker
moment twee stations had
– één van de Belgische
stichter van de lijn Antwerpen-Rotterdam, Gihoul, en
één van de staat – heeft
Sint-Mariaburg nooit een
eigen
stationsgebouw
gehad. Wel hebben de
vernieuwde perrons nu
vier schuilhuisjes en is
ook de fietsenparking vernieuwd.
AMH/LVB

Het mobiliteitsprobleem
beroert niet alleen onze
wijk. Ook voor naburige
gemeentes als Kapellen
en Brasschaat wordt het
dichtslibben van het centrum door een overgroot
aantal auto’s heel problematisch. In dat verband
heeft het gemeentebestuur van Brasschaat een
voorstel gelanceerd om
de inplanting van een bijkomende opstapplaats op
het HSL-tracé te creëren.
Het doortrekken van tramlijn 3 naar Brasschaat werd
ook als mogelijke doorbraak voor het probleem
beschouwd, maar volgens
De Lijn kan dit project ten
vroegste over tien jaar

gerealiseerd worden. Het
gemeentebestuur zocht
verder naar andere oplossingen. Door maatregelen
te nemen voor langzaam
verkeer,
aanmoediging
van fiets- en bromfietsgebruik en sterke promotie
van het openbaar vervoer
hoopt men resultaten te
bereiken. In dat kader
past de vraag om een
opstapplaats in te planten langs de HSL aan
de
Sint-Jobsesteenweg
in Brasschaat. Momenteel wordt daar door de
Vlaamse Gemeenschap
al een carpoolparking met
450 plaatsen aangelegd,
omdat binnen een straal
van 10 km dichtbewoonde

centra liggen. Een snelle
en veilige treinverbinding
met Antwerpen en Breda
lijkt voor Brasschaat een
must.
Er bestaat ook een voorstel om langsheen het
gehele tracé van de HSL
een fietssnelweg aan te
leggen. Het centrum van
Antwerpen zou voor fietsers verbonden zijn met
de Nederlandse grens
door een volledig vrijliggend fietspad.
Van Kapellen tot Essen
bestaat reeds een afzonderlijk fietspad langs Lijn
12. Bedoeling is het stuk
van Kapellen tot Antwerpen binnenkort eveneens
te realiseren.
LVB

Brasschaat wil opstapplaats op HSL-tracé

Cultuur

Kerkrenovatie baart zorgen

Na alarmerende berichten over de hemelshoge
kosten voor de renovatie
van onze kerk aan het
Van de Weyngaertplein,
heeft de kerkfabriek in een
schrijven aan alle Mariaburgers cijfers gepubliceerd die duidelijk maken
dat de toestand kritiek is.
Ook in GVA verscheen
onder de titel “OnzeLieve-Vrouwe heeft Bijstand nodig” een interview
met Guy Van Bouwel,
schatbewaarder van de
kerkfabriek, waarin deze
de financieringsproblemen
uitvoerig toelichtte. Alleen
al voor de hoogdringende
vervanging van de verwarming is een bedrag
van 214.252 euro nodig.
Daarvoor krijgt de kerkfabriek toelagen van het
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
(59.940
euro), de gemeente Brasschaat (48.959 euro), de

stad Antwerpen (48.959
euro). Samen 157.858
euro. “De afspraak was
dat de Vlaamse gemeenschap 30% zou betalen,
Brasschaat en Antwerpen
de overige 70% met als
verdeelsleutel 1/3e Brasschaat en 2/3e Antwerpen.
De cijfers maken duidelijk
dat Antwerpen een veel
kleiner bedrag heeft vrijgemaakt dan voorzien. Zo
moeten we zelf – alleen
voor deze eerste fase
– 56.394 euro inbrengen
(meer dan 2 miljoen oude
franken).”
Dat geld is er natuurlijk
niet en dat zal men ook
nooit bijeenkrijgen met
stortingen
van
milde
parochianen. Bovendien
is dit maar een eerste
fase. Sedert de controle
door monumentenwacht
in 1997 is een planning
opgemaakt
met
zeer
dringende, dringende en

Tijdens het openingsweekend van Antwerpen
Wereldboekenstad 2004,
tevens
het
afsluitend
weekend van Liefhebber
(week van de amateurkunsten), kwam ook SintMariaburg aan bod. Op de
Meir speelde de Koninklijke Harmonie Antverpia,
die al meer dan een eeuw
alle feestelijkheden en
belangrijke gebeurtenissen in de wijk muzikaal
opluistert. Voorzitter Philippe Heylen, de opvolger
van Eric Antonis als schepen van cultuur, mag fier
zijn over zijn harmonie.
Ook ter gelegenheid van
de pinksterkermis en bij
de officiële opening van
de Sint-Antoniuslei droeg
de Kon. Harmonie Antverpia bij tot een prettige
sfeer. De terrassentocht
begon bij ’t Laiterieke om
via Oud-Antwerpen, Notre
Dame en Aperitief in Prins
Albert te eindigen.
Elke dinsdagavond wordt
in zaal Elcks Thuys gerepeteerd.
Kandidaten,

zeker jongeren van de
muziekacademie,
zijn
van harte welkom om het
gezelschap te versterken.
In het teken van de “Week
van de Amateurkunsten”
kwamen op tentoonstellingen in Hoeve Van
Paesschen te Kapellen
en de kerk Attenhoven
te Hoevenen eveneens
Mariaburgse kunstenaars
aan bod. We kregen in
Kapellen een heruitgave
van “Een handvol rood”
(Kunstplatform
Kappa
vzw), tentoonstelling die
ook al in het Rivierenhof
te bewonderen viel. Manu
van Meervelde, Ivan Janssens, Monique Dierickx
behoorden er tot de deelnemers.
Opmerkelijk vonden we
‘Metal Minds’ van Rudi
Devoght, die van 13 juni
tot 1 augustus op zaterdag en zondag tussen
14 en 18 uur zijn creaties
tentoonstelt in zijn beeldentuin aan de Holleweg
29 in Kapellen. AS/LVB

Kon. Harmonie Antverpia
gaf klank aan de stad

minder dringende herstellingen. Het dakgebinte
van de bijna honderdjarige
kerk is zwaar aangetast
door memel. De muur van
de sacristie is bouwvallig.
De trap vooraan links is
helemaal vermolmd. En
zo zijn er nog een aantal
mankementen te melden.
Willen we in 2011 het honderdjarig bestaan van de
parochiekerk vieren, zal
er geld op tafel moeten
komen. Een stuk erfgoed

dat voor heel veel mensen
van de wijk betekenis gehad heeft en nog
heeft, mag niet verloren
gaan.
Steunbijdragen
zijn welkom op rekening
nr. 320-0035860-40 van
Kerkfabriek
Mariaburg,
Frans Standaertlei 52,
2180 Ekeren met vermelding “restauratie kerkgebouw”. Mecenassen en
sponsors zijn welkom!
LVB

Erfgoeddag ’t Zit in de familie
lokte honderden bezoekers

Het Heemkundig Documentatiecentrum WWM scoorde
hoog op zondag 18 april. Van ’s morgens 10 uur tot nà
sluitingstijd om 18 uur bezochten honderden bezoekers
de tentoonstelling in buurthuis ’t Nieuw Kwartier aan
de Schriek 360. Met prachtig fotomateriaal en andere
documenten werd de vraag beantwoord: “Welke families woonden al op het grondgebied van Sint-Mariaburg voor Van den Weyngaert in 1896 de nieuwe wijk
stichtte?”
De bevolkingslijsten van Ekeren en Brasschaat tussen
1890 en 1900 maakten duidelijk dat circa 3000 personen in dat decennium op Katerheide, in de Bist en de
Schriek woonden. Nakomelingen van de oudste stammen Janssens, Verbist, Matthysen, Roelants, Leemans,
Sevenans, Joosen, Simons, De Koninck, Van Wesenbeeck, enz. kwamen naar hun voorouders kijken.
Meteen kon gezellig gepraat worden over vroeger.
“Een gemeenschapsbevorderend initiatief!” prees een
bezoeker. “De puike, smaakvolle presentatie, zonder
financiële steun van overheidswege, mag als voorbeeld
gesteld worden voor de vele heemkundige kringen van
de streek,” meende een dame uit Antwerpen.
Twee dagen later kwam het team van ATV opnamen
maken. Sandra Deakin en haar ploeg brachten ook het
bruidskleed van de eerste honderdjarige Moederke Van
den Eynden in beeld.
LVB

Brasschaat verkoopt molen niet

Uit het Brasschaats gemeentehuis kwam een positieve
reactie op ons artikel in vorig nummer van de Gazet
van het Nieuw Kwartier: “Er is inderdaad gesproken
geweest over de verkoop van de Katerheidemolen. Dat
had onder meer te maken met de kosten, noodzakelijk
voor waterdichting en herstellingen. Ondertussen zijn er
nieuwe elementen gekomen die een andere zienswijze
rechtvaardigen. Er zou namelijk interesse bestaan bij
privé-exploitanten. Indien deze op substantiële wijze
zouden bijdragen in de noodzakelijke investeringen, kan
dit tot een overeenkomst leiden waarbij de gemeente
zou afzien van de geplande verkoop.”
Goed nieuws alvast voor kunstkring Caerde, die zijn
leden nog geregeld laat exposeren in de molenromp.
De WWM blijft intussen waakzaam om te verhinderen
dat ook dit oudste stukje cultureel erfgoed uit de Molenweg zou verdwijnen, wat inmiddels wel gebeurd is met
het Molenhof, de eerste woning van Antoon Van den
Weyngaert in Sint-Mariaburg.
LVB

Staf Schoeters leest voor

Op donderdag 8 juli om 19.30 u.
komt de bekende Ekerse misdaadauteur Staf Schoeters een
lezing geven in het bibliotheekfiliaal aan het Van de Weyngaertplein 38. Bij goed weer kan dat
zelfs in de tuin gebeuren, anders
in het filiaal of in de kantine van
Makeba. Over leven en werk van

Staf Schoeters loopt trouwens
een tentoonstelling in de bib.
Wie is Staf Schoeters? Geboren te Merksem op 21 april
1949, was hij aldaar leerling
aan het Kon. Atheneum Nadien
Studeerde hij geschiedenis en
psychologische
wetenschappen aan de R.U.G. Hij verbleef
lange tijd in Zuid-Amerika,
waarna een periode volgde
van twaalf stielen en dertien
ongelukken (o.a. scheepshersteller en correspondent
van de krant ‘De Morgen’).
Hij begon verhalen te schrijven, waarvan er enkele
werden gepubliceerd in het
Nieuw Vlaams Tijdschrift
en ‘De Dietsche Warande
& Belfort’.
In 1980 verschenen deze
verhalen in de bundel
‘Notities bij het onvermogen’, uitgegeven bij De
Roerdomp/Brecht.
Daarna volgden een 14-tal
romans, zowel psychologiDe succesrijke misdaadauteur Staf sche thrillers als historische
Schoeters geeft een lezing in de romans.
Drie werken werden verbibliotheek aan het kerkplein.
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taald in het Russisch.
‘De Draak achterna’ (1984
- Bruna & Zn) werd bewerkt tot
scenario voor film.
‘De Seismograaf’ (1990 – Manteau) werkt bewerkt voor toneel.
Winnaar van de ‘Hercule Poirot
Prijs 1998’ met ‘De Schaduw van
de Adelaar’, het eerste deel van
een spannende historische trilogie die zich situeert in de periode
1800-1830. Deze roman werd
tevens bekroond met de ‘Karel
Barbier-prijs’, uitgereikt door
de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, voor de beste historische
roman in de periode 1999-2000.
Het tweede deel van deze trilogie: ‘De wandelgangen van de
macht’ verscheen in 2000.
In mei 2002 verscheen bij uitgeverij BMP-literair ‘De Wegen
naar Ontvoogding’, het sluitstuk
van de trilogie.
Deze historische cyclusevoceert
op vlotte en spannende wijze
de woelige Napoleontische tijd.
De auteur plaatst historische
gebeurtenissen en personages
tegen de achtergrond van één

van de interessantste perioden
uit de Europese geschiedenis.
Schoeters schreef romanbewerkingen van scenario’s, o.a. ‘De
Bossen van Vlaanderen’ (BRT)
en ‘Trouble in Paradise’ (R. De
Hert).
Gepland voor het najaar van
2004: ‘Belegerd verleden’, een
historische roman gesitueerd in
de Eerste Wereldoorlog. ME

De enige diamant die ik heb
Onder deze titel verscheen bij Uitgeverij P te Leuven een bundel poëzie
van tien Zweedstalige dichteressen uit
de periode 1978-2003. Deze gedichten zijn gekozen, vertaald, ingeleid
en van aantekeningen voorzien door
onze dorpsgenote Lisette Keustermans. Zij is in Sint- Mariaburg geboren en behoort tot één van de oudste
stammen die in de wijk woonden, toen
Antoon Van den Weyngaert het Nieuw
Kwartier stichtte. Deze vriendelijke,
intelligente vrouw uit de Fortuinstraat
doceert Zweeds en Scandinavische
literatuur aan de Universiteit van
Amsterdam. Zij werd voor haar vertaalwerk al meermaals bekroond.
Voor poëzieliefhebbers een niet te
missen aanrader!
LVB

Het Molenhof viel onder de sloophamers om plaats te maken
voor nieuwe appartementen vooraan in de Molenweg.
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KMO

Komen en gaan bij de Mariaburgse Middenstand
Er is heel wat gebeurd de voorbije weken bij de Mariaburgse Middenstand. In
goede zowel als in minder gunstige zin. Een aantal bekende zaken sloten de
deuren of legden de boeken neer. Nieuwe ondernemers kwamen in beeld. De
gevestigde waarden blijven ervoor zorgen dat de Kapelsesteenweg nog wat
van een winkelstraat heeft. “Specialiseren om te overleven” blijft de leuze. Een
beknopt overzicht

Relax in nieuw schoonheidssalon

Het ATV-programma “Relax”
over onze wijk eindigde in
het “Beauty Paradise” Babor
op de Kapelsesteenweg
623. Sandra Deakin werd
er onder handen genomen
door Sylvia De Boeck. Deze
schoonheidstherapeute
is
van Bulgaarse origine, maar
verhuisde op haar 17de naar
Turkijë en daar leerde ze

haar echtgenoot kennen. Ze
wonen thans aan de Lijsterlaan in de Sterre.
Haar ultramodern ingericht
schoonheidssalon
bevindt
zich in een fraai gerestaureerd pand, waar destijds
Michel
Lambrechts
zijn
krantenwinkel hield. Zowel
vrouwen als mannen zijn
welkom in het Beauty Para-

dise voor een heilzame
massage, die de traditionele
technieken uit het oosten
verenigt met de modernste
verworvenheden van de
westerse schoonheidstherapie. Verwenarrangementen,
gelaatsverzorging, manicure
en pedicure, ontharingen en
vele andere behandelingen
zijn mogelijk.

Studio d’Anvers: nieuwe trends in raamdecoratie

Naast café Tramhalt is het moderne
oranjerode gebouw na lange leegstand
toch stilaan bevolkt geraakt. Bovenaan
bevindt zich een Delta Lloyds- bankfiliaal. Op de gelijkvloerse verdieping
is sedert begin 2004 een fris ogende
zaak gekomen. Erwin De Herdt houdt
aan de Vrijwilligerslei 1 een gespecialiseerde raamdecoratiezaak open. Studio
d’Anvers bestond al in Bergen-op-Zoom,
thans kan ook Sint-Mariaburg op een

gelijkwaardige klassezaak bogen. De
klant kan er terecht voor advies, ontwerp, aankoop, afwerking en plaatsing
van raamdecoratie. Men vindt er de
nieuwste trends zowel in luxaflex als
wood & washi, ploegstoffen,en de meest
moderne raambedekkingen. Van dinsdag tot zaterdag te bezoeken. Vrijdag
op afspraak, zaterdag van 10 tot 16u,
de overige dagen van 10 tot 17.30u. Tel.
03/313.04.70.

Skrivan renoveert winkelruimte

Omdat de winkelruimte van Skrivan (Dixie) dringend aan vernieuwing toe was,
werden in mei-juni grootse renovatiewerken uitgevoerd. Om de periode van de werkzaamheden te overbruggen en de klanten te blijven bedienen, werd tijdelijk ingetrokken in de reeds jarenlang leegstaande sportwinkel naast de zaak. Gelukkig was deze
ruimte beschikbaar en konden de klanten al wat ze nodig hadden, blijven vinden bij
Skrivan.

Nelen blijft schilderen

De Kapelsesteenweg zal
van uitzicht veranderen
aan nrs. 318-322. Niet
alleen Boeket stopt, ook
Woondekoratie bvba Nelen

& Zoon sluit de winkel. De
voorbije weken was het er
uitverkoop. De zaak blijft
wel bestaan zodat men
voor schilder- en behang-

werken, raamgarniering,
enz. nog steeds een
beroep kan doen op het
gedegen
vakmanschap
van de familie Nelen.

Smedts Haircompany breidt uit

De winkelruimte van Boeket wordt ingenomen door het ernaast gelegen Sankékapsalon, dat naast haartooi ook ruimere
schoonheidszorg aan de klanten presenteert. Anderzijds heeft het kapsalon Kre-

atos op de hoek van Kapelsesteenweg
en de Caterslei (vroeger de Londres)
de zaak grondig gerenoveerd en sedert
3 juni zijn cliënteel verwelkomd in nog
betere omstandigheden.

Boeket stopt na 14 jaar

Op 30 juni sluit de bloemenzaak “Boeket”
Omdat Sint-Mariaburg deze sympathieke
bloemenzaak zal missen, wilden wij nog een
laatste gesprek met de uitbaters.
Op 28 april 1990 openden Paul en Linda
Somers hun bloemen- en plantenzaak. De
bedoeling was dat Linda de winkel zou doen
en Paul kon blijven werken. Al vlug was
“Boeket” een succes en Paul kwam mee in de
zaak. Hij had de stiel reeds geleerd bij nonkel
Louis Vermeiren, die bloemen kweekte in de
serre aan de Schriek.
Na een jaar was de winkel zo druk beklant,
dat ze een beslissing moesten nemen: fulltime
doorgaan of stoppen. Gelukkig kozen zij om
door te gaan en om alles goed te laten verlopen werd Christine in dienst genomen. De
winkel was een echt succes. De reden was
niet ver te zoeken. De klanten werden immers
vriendelijk aangesproken, kregen goede raad,
en voor een babbeltje werd er steeds tijd
gemaakt. Dit had tot gevolg dat de mensen
van dag één nog steeds vaste klanten zijn.
In die periode was de middenstandvereniging
van Mariaburg nog erg actief en er werden
regelmatig acties georganiseerd. Koopjesavonden, Kerstmarkt, … dit viel erg in de
smaak van de plaatselijke bevolking.
Alles verliep goed maar niet zonder de nodige
inspanningen. Je moet immers steeds op zoek

naar nieuwe ideeën, nieuwe technieken. Ook
werd al snel duidelijk dat niet enkel de bloem
belangrijk is, maar ook de manier van aanbieden.
Op de vraag of er ooit concurrentie was met
Van Gastel wordt volmondig nee geantwoord.
Ieder had zijn eigen domein en daar werd niet
van afgeweken. Walter Van Gastel kwam
immers regelmatig eens de winkel binnen.
Paul en Linda houden toffe herinneringen aan
de veertien leuke jaren, vooral te danken aan
de vele trouwe klanten. Op zondag 20 juni
werd nog een Solden Opendeur gehouden
en de volgende dagen kon iedereen afscheid
komen nemen.
De reden dat zij stoppen is niet ver te zoeken.
Het werk en de winkel kwamen altijd op de
eerste plaats. Steeds werd er gewerkt op
Kerstavond, Moederdag, oudjaaravond. Nu
verlangen ze naar een meer sociaal leven:
gaan sporten, het gezin. Wel willen zij in Brasschaat blijven wonen om het contact met Mariaburg niet kwijt te raken.
Op 30 juni is het onherroepelijk de laatste dag.
Wij hopen met hen dat die dag nog veel klanten een laatste keer afscheid komen nemen.
De redactie dankt de familie Somers heel
gemeend voor de jarenlange sponsoring van
onze Gazet en wenst hen nog vele toffe jaren
in een goede gezondheid.
ME

Kledingszaak Cat’s

Naast
taverne-restaurant
’t Catershofke bevindt zich
sedert
september
een
nieuwe
dameskledingszaak, die de naam Cat’s
meekreeg “Bij een kater
hoort een kat,” lazen we
in een reclameblaadje als

verklaring voor die naamkeuze. Historische nonsens,
vermits het Catershofke en
de Caterslei verwijzen naar
Baron de Caters, eind 19de
eeuw eigenaar van de gronden op Katerheide (Caerderheyde). Heeft niks met

katten te maken, evenmin
als de Kattekensberg. Die
naam verwijst naar het Keltische cattle = vee. De duin
boodt een beschutting voor
het vee van de boeren uit de
Katerheide tegen de plunderende Franse troepen.

Wegenwerken Van As legde boeken neer
Jarenlang was Wegebouw
Van As één van de meest
gereputeerde ondernemingen in zijn genre. Leopold
Van As startte in 1923 de
firma te Sint-Mariaburg. In de
topjaren stelde Van As wel
170 man tewerk. Na 81 jaar

is de zaak, gerund door de
kleinzonen, in faling gegaan
en hebben de curatoren de
inboedel van het kantoor
aan de Frans Standaertlei en
van de magazijnen, ateliers
en garages aan de Weerstandersstraat-Nootschelp

openbaar verkocht. Dat het
moeilijke tijden zijn voor dergelijke bedrijven bleek even
later, toen de aannemer van
de werken aan Bredabaan in
Merksem en Grote Steenweg
in Berchem eveneens de
boeken neerlegde.

Op de hoek van Carolinalei en Sint-Antoniuslei is
de herberg heropend door
Walter Verhoeven, zoon van
coiffeur Marcel. In de volks-

mond blijft het café Pullman
heten, maar het heette ook
Bagatelle, verwijzend naar
het hotel op de hoek van
Annadreef-Jacobuslei. De

nieuwe uitbater kende met
de druk bezochte pinksterkermis en de opening van
de Sint-Antoniuslei een
geslaagde start.

Café Aperitief terug open
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Sport & Jeugd

K. MARIABURG V.K. met drie jeugdploegen kampioen

Miniemen A
Na afloop van het voetbal- verwachten meer heil van
seizoen bleek tijdens het die politiek dan van overal
prachtig geslaagd Oost- vreemde spelers te gaan
West-Tornooi eens te meer wegkopen.”
dat KMVK een enorme De jeugdploegen kenden
jeugdwerking heeft. Edward een sterk seizoen 2003Bedeer stelde onomwon- 04. Zowel de miniemen
den: “Wij trekken de kaart A, als de knapen A en B
van de jeugd. Wij hopen veroverden in hun reeks
stelselmatig onze beste de titel. De toekomst lijkt
jongeren in het eerste elftal verzekerd!
te kunnen opstellen. We Tijdens het weekend van

Jeugdploegen MAKEBA laten van zich horen
Zowel de premicroben als de microben en de benjamins van
Makeba deden het uitstekend het afgelopen basketbalseizoen.
Zij werden alle drie kampioen zodat zij na een high-five met de
voltallige ploeg van de “seniors tweede landelijke” hun medaille
in ontvangst mochten nemen. De premicroben gingen zelfs
nog iets verder. Zij haalden de finale van de “Beker van Antwerpen”, waar zij ondanks de enthousiaste aanmoedigingen
van de talrijke supporters de duimen moesten leggen voor het
sterkere Maccabi. Het leverde hen wel hun eerste bekertje op.
Maar het meest trots zijn zij op de trofee van de fair play. Dit is
zeker mede te danken aan coach Linda die altijd iedereen de
kans gaf om mee te spelen. De jeugdploegen van MAKEBA
zullen zeker nog van zich laten horen !
LD

Knapen A
8 en 9 mei werd het een avond was er een Kingrandioos feest op en rond derfuif en een dansparty
het Domo-kunstgrasveld “Nacht van Mariaburg” met
aan de Zwemdoklei. De verrassingsoptreden van
ploegen van Oost (Mari- Vader Abraham (Edward
aburg-Brasschaat)
en Bedeer). ’s Zondags werd
West (Mariaburg-Ekeren) verder gevoetbald, maar
speelden hun wedstrijden. werden ook de kampioeMaar ook veteranen en nen gehuldigd, luisterden
teams van verenigingen en de doedelzakblazers van
andere groepen kwamen de Red Hackle Pipe Band
op het veld. Zaterdag- het gebeuren op en zorgde

Knapen B
de Schotense zangeres Een hoogstaand sportief
Monique Van Noten voor feest met enorm veel volk
een gesmaakt recital. en ook een opvallende
De
valschermspringers aanwezigheid van minisbepaalden tussen 18 en ter Dirk Van Mechelen en
19 u de uitslag van de volksvertegenwoordiger
tombola. Het veld werd Koen Helsen. Jongeren
verdeeld in gelijke vakken. (geboren voor 1999) die
Volgens de plaats waar de graag willen voetballen,
parachutisten neerkwamen kunnen contact opnemen
werden de 5 nummers van met Edward Bedeer op
de hoofdprijzen bepaald.
gsm 0496/262739. LVB

Op vrijdag 14 mei was het in
de VBSM playbackshow, een
onderdeel van het 26ste Zonnefeest. Het was mooi weer
en de tent zat boordevol toeschouwers. Om 20 uur begon
het zeer gevarieerd programma met een optreden
van dansgroep S-cape, die
in de loop van de avond nog
enkele dansen uitvoerden
. Presentator Gert had een
grote zwarte krullebolpruik
op. Hij was grappig. Ongeveer 60 kinderen traden op.
Tussenin was er een pauze
om iets te drinken of eten van
de smulkraampjes. Na deze
pauze werden de winnaars
van de 1ste graad bekendgemaakt. Het waren Eefje en
Flo met “Tjakke boem” van

Een meer dan geslaagd
jaar wordt bekroond met
het
zomerkamp.
Tijdens
de eerste twee weken van
juli trekken de scouts van
Sint-Mariaburg
naar
de
Oostkantons. Dit jaar slaan
de jongivers en givers hun
tenten op in een afgelegen
weide in de buurt van Recht.
Ze koken per patrouille hun
potje. Het terrein is omringd
door dennenbossen die perfect kunnen dienen voor een
goed bosspel. Verder staan
op het programma succesnumers als 24-urentocht, kookwedstrijd, totemnisatie en
een groots kampvuur, waarbij
liederen gezongen worden en

Zonnefeest met Play-back Show
de M-kids. De optredens van
de verschillende groepjes
duurde tot na 23 uur. Na een
tweede pauze en het optreden van de juffen werden de
3 andere winnaars bekend
gemaakt. Liesbeth Manon
en Jo wonnen in de 2de graad
met “Op reis” van Pippi Langkous. Met “Blame it on the
boogie” van the Jackson 5
wonnen Tavi, Jonas, Yassin,
Linde, Bo en Witse de prijs in
de 3de graad.De prijs van het
publiek ging naar “1 life” van
Xandee door Anthe, Sarah,
Jasmine, Ellen en Niels.
Voor alle deelnemers werd
het
een
onvergetelijke
avond. Iedereen kreeg een
mooie medaille, een strip en
een drankbon.
LM

Scouts naar Oostkantons

Sport voor andersvaliden
Gelukkige jonge baskettertjes met hun medaille.

Op vrijdag 4 juni 2004 hadden de leerlingen
van het 5de en 6de leerjaar van VBSM een
interessante voormiddag. De sportdienst van
Antwerpen liet hen kennismaken met sport
voor anders-validen. Bij elke sport werd uitgelegd met welke handicap het mogelijk was.
Atletiek: kogelstoten op 1 been, verspringen
op 1 been, lopen op 1 been en - heel speciaal
- het blind lopen met een begeleider achter
je aan die zei waar je naartoe moest lopen.
Petanque was niet simpel, als je verlamd bent
onder de nek, dan krijg je een goot tussen kin

en borst waarop de bal kan gelegd worden,
de bal rolt dan over de buik naar beneden.
Zitbatminton: als je benen verlamd zijn, zit je
op de grond met een kleine raket; de moeilijkheid is om niet te hard te slaan, want dan is
het niet enkel out, maar moet de tegenstander
ook ver kruipen om het pluimpje te pakken.
Rolstoeltennis was het laatste en leukste.
Een echte sportrolstoel heeft schuinstaande
wielen om beter bochten te kunnen nemen.
Je kan zelfs rondjes draaien en helemaal
naar achter leunen zonder om te kantelen.
Als je snel moet gaan, kan je de
tennisraket even aan een haak
hangen aan de zijkant van de
rolstoel. De bal mag bij rolstoeltennis 2 keer tikken, voor de rest
gelden dezelfde spelregels.
Door
deze
sportvoormiddag
kwamen we te weten hoe mensen
met een handicap en die graag
sporten, toch in beweging kunnen
blijven. Kortom, de andersvaliden-sporten maken heel wat
mensen gelukkig. Het was leuk,
maar wel moeilijk.
Jef en Maxim

hotdogs verorberd.
De drie jongste takken zijn te
gast bij een boer in Eibertingen. Zij gaan een kamp vol
sport, spel en amusement
tegemoet. Een fantastisch
fourageteam, samengesteld
door de leiding, zorgt voor
hun eten. Met kampthema’s
als Barbie vs Actionman,
de olympische spelen en
Romeinen kan het niet anders
dan een onvergetelijke tijd
worden.
Zoals ieder jaar zoeken de
jins het iets verder. Zij reizen
naar Kroatië. Voor meer info:
www.scoutsmariaburg.be
Men kan ook mailen naar:
info@scoutsmariaburg.be

Zomerse Speelstraten
In de vakantieperiode worden
weer bepaalde straten van de
wijk voor het verkeer afgesloten, zodat de kinderen er
veilig kunnen spelen. Aan
Brasschaatse kant zijn dat
de Rochuslei van nr. 2/3 tot
nr. 50/41 van maandag 19 juli
t/m zondag 1 augustus en de
Jacobuslei tussen Simonslei en Zwemdoklei van 16
augustus tot 29 augustus.
Aan Ekerse kant worden
begin juli de Isabellalei
en de Maria Theresialei
(tussen Schepersveldlei en
Nijverheidslei)
verkeersvrij
gemaakt.
Half
augustus
volgen
dan
Leopoldlei
(tussen Schriek en Willy
Staeslei) en Schepersveldlei
(tussen Schriek en Frans
Standaertlei).
Op de hoeken van deze straten zal een verkeerssignalisatie opgesteld staan. LVB

SMASH LANGS DE GROTE POORT
NATIONALE TENNISREEKSEN IN
Na vorig jaar kampioen van Antwerpen te worden in
de gewestelijke heren1 reeks en kwart finale van België
gespeeld te hebben is Tennisclub Smash dit jaar in de
nationale reeksen gestart.
“Ook deze reeks zijn wij als kleine club van Mariaburg
langs de grote poort binnen gestapt, want na vier speeldagen staan wij nog altijd aan de leiding in onze poule en
is behoud al zeker verzekerd en bij winst in Lambermont
is tevens promotie naar 3de nationale mogelijk. Als tennisclub van Mariaburg bewijst dit dat men met beperkte
middelen maar met een gezonde clubgeest toch met de
grootste clubs van België kan wedijveren en de ‘winning
spirit’ van Kapitein Hemgenbergs kennende, zal deze
ploeg toch nog voor een aantal verrassingen kunnen
zorgen in de nationale reeksen,” aldus voorzitter Jan
Kampers.
Alle tennisliefhebbers van Mariaburg kunnen de ploeg
aan het werk zien op zondag 5 september vanaf 10u aan
de Charlottalei.(med)
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Allerlei

Dédé en La Bonbonnière

Wim D’hooge van het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders reageerde op onze oproep in vorige Gazet
om de lijst cafés uit « Metamorfose »
aan te vullen. In 1867 bestond al het
“Moleken” (Huyskens) aan de Katerheidemolen. We vermoeden dat het gaat
om familie van de Binhoeve.
In 1927 besliste het schepencollege van
Ekeren i.v.m. het kermisprogramma te
Sint-Mariaburg dat de diensters van “La
Bonbonnière” zich behoorlijk dienden te
kleden ter gelegenheid van de knapenkoers. Wie weet waar La Bonbonnière
zich bevond?
In januari 1950 liet het Ekeres gemeente-

bestuur het café Dédé, Bist 106, wegens
ontucht voor twee jaar sluiten!
Andere namen van herbergen die ontbraken in onze publicatie:
Antwerpsch Koffiehuis, Bist (Wwe. Ceustermans)
De Welkom, Capellenstwg 218 (Frans
De Laet)
Taverne Tropical, Kapelsesteenweg 489
Het Spinnewiel, Kapesesteenweg 270
De Moedige Duif (P. Ghys)
De Reisduif (P. Simons)
Kan iemand nog meer informatie hierover bezorgen? Ook namen van andere
café’s, die niet vermeld staan in “Metamorfose” zijn altijd welkom.
LVB

KWB ACTIEF IN DE VAKANTIE

Alhoewel het werkjaar op 30 juni ten einde loopt, heeft KWB-Zilverenhoek toch nog enkele
ontspannende activiteiten op het programma staan.
Elke vrijdagavond, vanaf juni tot eind september kunnen liefhebbers een partijtje petanque
spelen.
Achter het Zilverheem liggen twee banen en ballen zijn ter beschikking. Wie eens wil kennismaken met deze (niet vermoeiende) sport, is altijd welkom vanaf 19.00 u.
Elke dinsdagavond tot en met 10 augustus wordt er recreatief gefietst. Iedereen die eens
een tochtje wil maken van een 30 à 35 km. is welkom. Er wordt ‘kerktorenklokslag’ 19.00
u.vertrokken aan de kerk te Zilverenhoek. Al naargelang de lengte van de rit wordt er onderweg of op het einde even tijd gemaakt voor een verfrissende pauze.
KWB-Zilverenhoek richt ook elk jaar in juli en augustus een wandelzoektocht in. Deelname
is gratis maar hij is wel uitsluitend bedoeld voor leden van KWB. Dit jaar loopt de route geheel
over het grondgebied van St-Mariaburg. Daarom wordt er nu een uitzondering gemaakt voor
de inwoners van deze wijk. Liefhebbers krijgen de gelegenheid om gratis en vrijblijvend deel
te nemen. De zoektocht bestaat uit een aantal foto’s die moeten worden gevonden op de
route. Bij de foto hoort een vraag waarvan de oplossing in de onmiddellijke omgeving van de
foto is te vinden.
Deelnameformulieren met alle verdere gegevens kunnen gratis bekomen worden bij dagbladhandel ‘t Catertje, Kapelsesteenweg 312 of op het hierna volgende adres.
Wenst U meer informatie over één van deze activiteiten, neem dan gerust contact op met
bestuurslid Stan Tubbax, Nijverheidslei 18/6 - Tel. 03/605.37.08
KVDK

Gedicht

Onze
trouwe
lezeres
Marie-Josée Bollaert werd
door de muze bezocht en
dat leverde volgend poëtisch oeuvre op.
CARNAVAL
Carnaval is weeral voorbij
Het is een grote verkleedpartij
Met heel veel mooie groepen
Ze komen soms van ver,
uit vele hoeken
Ze spelen vrolijke muziek
En sommigen zijn soms
echt uniek
Ze dansen en springen in
het rond
Terwijl gooien ze veel
snoepjes op de grond
En de mensen grabbelen
zoveel ze kunnen
En staan elkaar ook te verdrummen
De kinderen rapen hun
handjes vol
En hebben daarbij heel
veel lol
De mooie wagens zijn een
lust voor ’t oog
Dat daar veel werk aan
was, hoeft geen betoog
Men moet wat chance
hebben met de zon
Of het toch droog blijft als
ze niet komt
Dan komt alles voor
elkaar
En is het wachten tot volgend jaar

Muziek in de wijk

De Zomer van Antwerpen organiseert ook dit jaar, in
samenwerking met het district Ekeren, de vier dinsdagen van augustus ‘Muziek in de Wijk’. Alle Ekerenaars
kunnen in het park Hof de Bist komen genieten van
de lokale en internationale groepen, die er optreden.
Tevens kan men er – tegen democratische prijzen – iets
eten of drinken. Voor de kinderen is er aparte animatie
voorzien. De cultuurantenne Paulette Vermeersch zoekt
nog enthousiaste buurtbewoners die de handen uit de
mouwen willen steken en op vrijwillige basis willen meewerken aan deze avonden. Contact via tel. 03/543.39.08
of e-mail: Paulette.vermeersch@es.antwerpen.be

Cursus spinnen

Op 24 september begint een
cursus spinnen, ingericht door
Natuurpunt. Meer info hierover
op het secertariaat, Steenstraat
25 te Ekeren, tel. 03/541.63. MP

Sociale arbeid

Via
Maria
Mariman
vonden we een boekje uit
1946 van Henriette Petit:
“Moeder Sarov (Mevrouw
Sarphati) – Haar leven
– hare werken – haar
einde”.
Daaruit publiceren we volgend fijn stukje poëzie.
Ik steel de uren van mijn
nachten
En voeg die bij den langen
dag.
Maar smart en zorgen
staan als wachten
Bij ied’re nieuwe morgenlach

Een periodieke uitgave van
de Wijkwerking Mariaburg
VZW. Aan dit nummer werkten mee: Willy Bauwens,
Marc Elseviers, Lieve De
Belder, Anne-Mie Havermans, Chris Janssens, Fred
en Jef Jorissen, Liesbeth
Manon, Marcel Peeters,
Maxim
Sterkens,
Ann
Sybers, Ludo Van Bouwel,
Karel Van Den Kieboom,
Dimitri Van Praet.
Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt u voor
1 augustus op het redactieadres: Edward Caertsstraat
9, 2180 Ekeren.
Verantwoordelijk
uitgever: Ludo Van Bouwel,
Schapendreef 14, 2950
Kapellen, tel. 03/605.73.61,
fax
03/605.22.19,
gsm
0476/592278,
e-mail:
hippopress@skynet.be

District Ekeren District Ekeren District Ekeren District Ekeren District Ekeren
www.jeureka.be
Sinds vorig jaar heeft de
jeugdraad een vernieuwde
website. De website leed
het voorbije jaar nog wat aan
kinderziektes, maar die zijn
nu van de baan. Het is dus
hoog tijd om nog eens een
bezoekje te brengen aan
deze site. U vindt er onder
meer hoe de jeugdraad werkt
en is samengesteld, welke
Ekerse verenigingen zijn
aangesloten, welke acties zij
ondernemen, info over allerlei jongerenactiviteiten en de
jeugddienst.
Meer info: www.jeureka.be
Ekerse speeltuintjes krijgen opknapbeurt
Het districtsbestuur neemt
het erg nauw met de veiligheid van kinderen. De
laatste weken werd er hard
gewerkt om valondergronden te plaatsen in de Ekerse
speeltuintjes die moeten
voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorschriften.
Het
district koos voor kunstgras
in plaats van zand, zodat er
fiks bespaard kan worden op
de kosten van het jaarlijks
aanvullen van het zand.
info:jeugddienst Ekeren
Veltwijcklaan
19,
2180
Ekeren
tel. 03 541 13 78
jeugddienst.ekeren@stad.an
twerpen.be
Open: ma van 9 tot 16 uur,
wo van 11 tot 19 uur en vrijdag van 9 tot 16 uur
Nieuws uit de districtsraad
Ook senioren mogen advies
geven over het openbaar
domein
De
districtsraad
gaat
akkoord om de stedelijke
procedure voor heraanleg
van het openbaar domein

te verfijnen en een seniorenparagraaf, naar analogie
van de jeugdparagraaf, in
te voeren.
Dit houdt in dat bij de aanleg/
heraanleg van een straat of
plein het ontwerpplan voor
advies wordt voorgelegd
aan de jeugdraad vooraleer
het stads- of districtsbestuur
dit goedkeurt. In de mate
van het mogelijke houdt het
bestuur rekening met dit
advies en kan het ontwerpplan nog aangepast worden.
Indien wordt afgeweken van
het advies, wordt dit gemotiveerd.
Omdat het district Ekeren
naast heel wat jongeren ook
heel wat senioren telt, is het
aangewezen deze doelgroep
eveneens te betrekken bij
het beleid over openbaar
domein. De seniorenraad
is hiervoor het beste instrument. Naar analogie van de
jeugdparagraaf, wordt voorgesteld de procedure voor
heraanleg van het openbaar
domein te verfijnen met een
seniorenparagraaf.
Aanvullend
politiereglement voor de Ekerse
parken
Het Hagelkruispark, het Veltwijckpark en het park Hof
De Bist zijn lokale parken
en recreatieruimten. De
reglementering over deze
recreatiegebieden,
waarvan parken een onderdeel
vormen, maakt deel uit van
de code van gemeentelijke
politiereglementen
van
de stad Antwerpen. Deze
reglementering is integraal
van toepassing op de lokale
parken van Ekeren. De districtsraad heeft nu voor deze
parken een aantal specifieke

aanvullende
bepalingen
opgesteld in een ontwerpaanvullend politiereglement
en zal dit ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voorleggen. Het reglement kan
u verkrijgen op het secretariaat.
Verkeerssignalisatie
1.
Willy Staeslei
Onlangs werd de Willy
Staeslei heraangelegd. Het
stedelijk ontwikkelingsbedrijf
heeft de nodige signalisatie
geplaatst om de verkeerssituatie er duidelijk te maken.
2. Verboden te rijden in het
Hagelkruispark
Bromfietsers
zorgen
al
geruime tijd voor overlast
in het Hagelkruispark. Bij
gebrek aan een specifiek
reglement kon politie nog
niet optreden.
De districtsraad heeft nu een
aanvullend reglement goedgekeurd, dat de toegang tot
het Hagelkruispark verbiedt
in beide richtingen, voor
ieder bestuurder.
Samenwerken aan een
tevreden district
Het district wil op een aangename manier omgaan met
vragen en problemen van
burgers. Bedoeling is kort
op de bal te spelen en u als
burger en klant duidelijk tekst
en uitleg te geven.
Een klantenteam staat voor
uw klaar
U hebt een verstopte riool, u
ziet een put in het wegdek of
ligt er een straatsteen los?
Voor deze problemen kan u
terecht bij het klantenteam
van het district. Zo wordt u
dicht bij huis geholpen. Elke
maandag tijdens de commissie straatbeeld bespreken
zij uw problemen met de

betrokken stadsdiensten en
samen met hen zoeken zij
naar oplossingen.
Hoe problemen melden?
U kan persoonlijk, telefonisch
of schriftelijk een probleem
aan het klantenteam melden.
Daarnaast kan u gebruik
maken van de meldingskaart, die u vindt bij de infodienst van het districtshuis,
maar ook elektronisch op de
website van de stad Antwerpen www.antwerpen.be. De
gemelde problemen kunnen
van zeer uiteenlopend aard
zijn. Uiteraard vermeldt u
steeds waar het probleem
zich voordoet en wat het
concreet inhoudt. U mag
ook een voorstel tot oplossing formuleren.
De moeite waard om uw
problemen te melden
Onlangs maakte het klantenteam een evaluatie op
van de meldingen van het
jaar 2003. In het jaar 2003
kwamen er 421 meldingen
binnen. De meeste hebben
betrekking op de staat van de
weg, verstopte rioolkolken,
kapotte
straatverlichting,
onderhoud van het groen en
op verkeersveiligheid. 75%
van de binnengekomen meldingen werd op korte termijn
opgelost. Uiteraard kunnen
niet alle problemen onmiddellijk opgelost worden. Het
gebeurt vaak dat er nog
andere partners betrokken
zijn bij de oplossing van het
probleem of dat het gaat om
beleidsbeslissingen die ook
enige tijd in beslag kunnen
nemen.
Het klantenteam
houdt u alleszins op de
hoogte.
Meer
info:
Klantenteam

Ekeren, Veltwijcklaan 27,
2180 Ekeren,
tel. 03 543 29 11, fax 03 543
29 78 of e-mail district.ekere
n@stad.antwerpen.be
Al ingeschreven voor de
bebloemingswedstrijd?
Reeds verschillende jaren
loopt tijdens de zomermaanden de bebloemingswedstrijd in alle districten, dus
ook in Ekeren Alle inwoners
kunnen zich kandidaat stellen met hun voortuin, geveltuin of gevelbebloeming. In
het najaar nodigt het districtsbestuur de deelnemers
uit voor de prijsuitreiking in
het districtshuis. Iedereen
die deelneemt, ontvangt
van het district, tijdens de
receptie, een foto en een
plantje. De winnaars mogen
een fraaie prijs in ontvangst
nemen, aangeboden door
volgende sponsors: Bloemen
Dirk Govaerts, Kloosterstraat
111, Ekers Bloemencenter,
Steenstraat 2, Eycking C.,
Leugenberg 97, Florenza,
Kapelsesteenweg 227, Frank
Jansen, Geestenspoor 68,
Potsierlijk, Veltwijcklaan 9,
Tuinbouwbedrijf Alfons Peeters, Leugenberg 88, Walter
Van Gastel, Kapelsesteenweg 509, vzw Antwerpen
Bloemenstad. Indien u nog
niet bent ingeschreven, kunt
u nog tot 30 juni in het districtshuis terecht.
Meer info + eelnemingsformulier: districtshuis Ekeren,
tel. 03 543 29 11
Werken in de Schriek
Op maandag 10 mei startten
er werken aan het Schriek.
Op de hoek van het Schriek,
de Driehoekstraat en de Puihoek (aan het kerkhof) is een
verkeersplateau aangelegd

om het verkeer af te remmen.
Een eindje verderop aan
het viaduct over het spoor
komen er uitstulpingen om
de oversteekafstand voor
fietsers en voetgangers in
te korten.
Het einde van de werken
is voorzien rond einde juni.
Verdere technische informatie kan u bekomen bij Ir. E.
Van Gastel op het nummer
03 360 30 75
Nieuwe cursusreeksen in
het antwerpen.be-wijkcentrum Ekeren
Voelt u zich ook zo reddeloos
verloren wanneer kinderen
en kleinkinderen spreken in
computertaal, dat voor u als
“chinees” overkomt?
Zijn voor u woorden als
klikken, slepen, plakken,
opslaan, hardware, software,
ram, rom, word, internet,
mailadres totaal onbekend?
Wilt u graag over die dingen
wat meer weten en kunnen
meepraten? Dan helpen we
u graag op weg in de digitale
wereld.
Het district Ekeren organiseert voor Ekerenaars gratis
cursussen waarbij u de pc en
het internet leert ontdekken.
In 8 lessen van 3 uur,
gespreid over 2 maanden,
maakt een team enthousiaste vrijwilligers u wegwijs in
deze wondere wereld.
Deze cursussen vinden
plaats in het Antwerpen.bewijkcentrum Ekeren, Moretuslei 64.
Interesse? Dan is snel
inschrijven de boodschap om
er in september bij te zijn.
Meer info : Dienst sociale
zaken district Ekeren, Veltwijcklaan 31 (villa Geniets),
tel.: 03 543 29 42

