EDITORIAAL

Tweede druk van het
schitterend jubileumboek

NU VLUG INTEKENEN
VOOR METAMORFOSE

“Kunnen we dat prachtig lees- en kijkboek Metamorfose nog kopen dat ter gelegenheid
van het Mariaburgs eeuwfeest werd uitgegeven? Hoe dikwijls kregen we deze vraag
van de meest diverse personen, nieuwe inwoners van de wijk evengoed als oudere die
destijds een verkeerd exemplaar van een andere uitgeverij bestelden, of autochtonen
die hun exemplaar doorgaven aan familieleden of het doodgewoon kwijtspeelden?
De Wijkwerking Mariaburg
heeft lang geaarzeld om de
stap te zetten en tot een
tweede druk van het inmiddels
tien jaar oude werk over te
gaan. Uiteindelijk betreft
het een hele investering en
dienden ook redactioneel
enkele
correcties
en
aanpassingen te gebeuren.
Bovendien viel één van de
bezielende krachten van het
eerste werk weg: Rik De
Smedt, die een grote en niet
genoeg te prijzen inbreng
had bij het tot stand komen
van dit uitzonderlijke boek
over de geschiedenis van
Sint-Mariaburg, is inmiddels
overleden.
Kennismaking
Voor wie het boek niet heeft
of kent, citeren we uit de
folder die in 1996 bij alle
inwoners van de wijk werd
verspreid:
Het
jubileumboek
belicht
de
diepgaande
gedaanteverandering die St.Mariaburg op honderd jaar
heeft ondergaan. Het boek
vertelt de successtory van
maatschappij Antverpia die
vele duizenden stedelingen
naar het Nieuw Kwartier
lokte.
Uitgebreid
wordt
het
gemeenschapsleven
in beeld gebracht met
de
toneelkringen
en
muziekverenigingen,
de
kerk en de scholen, stoeten
en
processies,
acteurs
en andere artiesten. De
imposante kastelen en riante
villa’s, de vele hotels en
het nog groter aantal cafés
worden weergegeven aan
de hand van honderden
postkaarten die over SintMariaburg werden gemaakt.
De Kattekensberg en de
Hondjesberg, de molen, het
zwembad en de velodroom
worden niet vergeten.

Het jubileumboek benadert
de geschiedenis van SintMariaburg vanuit een heel
andere hoek dan de eerdere
heemkundige werken. In dit
kijk- en leesboek worden vele,
vaak nog niet gepubliceerde
foto’s ingeleid door een kort,
origineel artikel.
Inhoud
In 15 hoofdstukken wordt
gepeild naar de mysterieuze
band die inwoners van
Ekeren
en
Brasschaat

Wijkwerking Mariaburg vzw

binnen Sint-Mariaburg aan
elkaar bindt, ook al vormt
de Kapelsesteenweg een
moeilijk te overschrijden
grens.
Kunst en cultuur
Een
symbiose
van
autochtone bewoners van
Bist, Schriek, Geesten en
Katerheide met inwijkelingen
uit de stad en de naburige
gemeenten – veel ook uit
Nederland – zorgde voor
het ontstaan van een nieuwe
gemeenschap waar kunst en
cultuur welig tierden. Hier
hadden topacteurs als Dora
van der Groen, Luc Philips,
Wies Andersen, Yvonne Lex
hun roots.
Toerisme
De gezonde boslucht werd
als lokmiddel gebruikt door
de maatschappij Antverpia,

die een groot aantal gronden
ter plekke verwierf, om de
stedelingen naar het Nieuw
Kwartier te laten komen en
er te laten blijven. Een intens
gemeenschapsleven zorgde
ervoor dat deze inwijkelingen
zich goed voelden temidden
de lokale bewoners, en
steeds meer verwanten en
vrienden naar het bosrijke
gebied lieten overkomen. De
Kattekens- en Hondjesberg
waren voor Blankenberge
en Benidorm de toeristische
vakantiebestemmingen van
de sinjoor.
Vervoer, onderwijs, handel
en nijverheid
Een vlot openbaar vervoer
– zowel per trein, tram en
bus – zorgde ervoor dat
Sint-Mariaburg gemakkelijk
bereikbaar was. Ter plaatse
verleende een groot aantal
hotels
en
koffiehuizen
(cafés) een optimale service.
Vlug bloeiden handel en
nijverheid. Men kon in het
eigen Sint-Mariaburg alles
vinden wat nodig was inzake
voeding, kleding, huisvesting.
Ook voor de geestelijke
ontwikkeling van de bevolking
werd gezorgd: scholen voor
meisjes en jongens, een
toneelkring, esperantogroep
en muziekverenigingen voor
volwassenen.
Sport en ontspanning
Sport
en
ontspanning
kwamen
aan
bod
in
kegelen
wielerclub,
voetbalvereniging, zwemdok,
turnkring,
duivenbond,
biljarten
kaartclubs,
jeugdverenigingen als KAJ,
Chiro en Scouts.
Villa’s en andere huizen
De
woningen
vormen
een bijzonder interessant
studieobject
te
SintMariaburg. Van in 1895
verrezen als buitenverblijf
voor
rijke
Antwerpse
industriëlen parels van villa’s
met magnifieke tuinen in het
gebied
Bist-FortuinstraatAntverpiastraat-Willy
Staeslei met een uitloper
naar de Caterslei. Antverpia
publiceerde
dat
geen
werkmanswoningen zouden
gebouwd worden op het
grondgebied, terwijl van in
1896
verkavelingsplannen
van
de
maatschappij
percelen
voor
rijhuizen
voorzagen. Maar zelfs bij die
rijhuizen zijn er juweeltjes,
die nu nog Sint-Mariaburg
een Zurenborg-allure geven
voor nieuwe inwijkelingen.
Processies en stoeten
Het
gevoel
van
samenhorigheid, van gezellig

Tekens van hoop

Zaterdag 27 mei kon het publiek kennis maken met het
resultaat van de restauratie- en renovatiewerken die in
opdracht van het Brasschaats gemeentebestuur waren
uitgevoerd aan het monumentale kantoorgebouw van
Verzekeringsmaatschappij Antverpia en Bank van SintMariaburg.
Van in de vroege ochtend stroomden nieuwsgierigen massaal
toe. Overal konden enthousiaste commentaren opgevangen
worden. Enerzijds slaagde men erin de authentieke
elementen van vroeger te behouden (glasramen, kluis,
inkomhal), anderzijds werden de lokalen zeer functioneel
gemoderniseerd. Vooraan, naast de inkomtrap, bevinden
zich een overdekte petanquebaan en een fietsenstalling. Op
het niveau 1 stelt het Cultureel Centrum de zalen Antoon Van
den Weyngaert, Floris Verbraeken en Jozef De Baeck ter
beschikking van verenigingen en groepen voor voordrachten,
tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, enz. Tijdens de
kijkdag pakte het Heemkundig Documentatiecentrum van
de WWM uit met een boeiende tentoonstelling over de
geschiedenis van de Bank en over de omliggende straten.
Vooral de gasfabriek van Antverpia, waarvan een stuk muur
als industriële archeologie bewaard is, was voor velen een
onbekend element. Aan de andere zijde heeft de OCMW zijn
Dienstencentrum met cafetaria en restaurant, plus allerlei
diensten ten behoeve van de bevolking.
Op de twee hogere niveaus zal de Academie Noord
leerlingen in prachtige, ruime lokalen kunnen laten
schilderen, fotograferen en allerlei kunstvormen laten
beoefenen. Tenslotte heeft ook het Koninklijke Sterrenkundig
Genootschap van Antwerpen een uitkijkpost in de hoogste
toren van het gebouw.
De avond voor de kijkdag ontving het Brasschaats
gemeentebestuur reeds een 200 personen, ex-werknemers
van Antverpia met hun partners, die rondgeleid werden in
hun voormalige werkplek en met veel plezier anecdotes uit
hun loopbaan bij Antverpia ophaalden.
Ongetwijfeld zal dit prachtige Antverpiagebouw de komende
decennia een grote rol spelen om het sociaal en cultureel
leven in de wijk op te vijzelen. Het gemeentebestuur van
Brasschaat verdient hiervoor alle achting.
Ander positief geluid kwam van Antwerpse (Ekeren) zijde:
het ontwerp voor structuurplan Antwerpen (RSA) voorziet
dat de wijk Mariaburg als historisch en architecturaal
samenhangend gebied zal beschouwd worden. Bovendien
worden de gebieden Puihoek-Zuid en Puihoek-Noordoost
definitief uitgesloten voor verbouwing.
Daar pleiten we al vele jaren voor.
Het is goed nieuws om het laatste nummer van onze
twintigste jaargang in te leiden. Nummer 90.
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samenzijn, van algemeen
welzijn dat de Mariaburgers
tot
gelukkige
mensen
maakte, werd vaak vertolkt
in processies en stoeten,
waarbij heel de gemeenschap
zich engageerde om op
creatieve wijze topmomenten
te vieren.
Postkaarten
Gezonde lucht, ontspanning
en
vertier,
prachtige
woningen: dat zijn ook
thema’s
die
aan
bod
komen in de duizenden
postkaarten die in de loop
van de voorbije 110 jaar door
diverse uitgevers werden
geproduceerd en die nu een
uniek item vormen voor
verzamelaars.
“Souvenir
de St-Mariabourg” staat
op sommige ingekleurde
kaarten. Zij tonen een
prachtig beeld van hoe
idyllisch het hier vroeger
was.
Politiek engagement
Vooral de open geest
van gastvrijheid die de
oorspronkelijke
bewoners
kenmerkte zodat op hun
hoeves de ‘bleke’ stedelingen
een glas verse koemelk
konden drinken bij een
gezellige babbel, blijft een
na te streven ideaal in deze
turbulente tijd.

Concreet
Metamorfose,

tweede

herwerkte druk
Formaat 29,7 x 21 cm
– 96 pagina’s – 160
illustraties
Mooi
ingebonden
en voorzien van een
stevige band
Bijdragen van Paul
Bogaerts,
Rik
De
Smedt+,
Lieven
Gorissen,
Anne-Mie
Havermans, Ludo Van
Bouwel (eindredactie)
Fotografie:
Fotoreproductie Artona
- Guy van Look
Uitgever: Wijkwerking
Mariaburg vzw
Kostprijs: 25 euro
Wie voor 15 juli bestelt
en overschrijft, krijgt
zijn naam vermeld bij
de voorintekenaars.
Op te halen tijdens de
Mariaburgse Feesten
op 24 september 2006
in de stand van de
Wijkwerking Mariaburg.
Wie het boek thuis wenst
te ontvangen, betaalt 5
euro verzendingskosten
extra.
Overschrijven op rekening
nr. 979-0804545-32 van
WWM met vermelding
‘Boek Metamorfose’.

rekeningnr.: 979-0804545-32 Bezoek ons op www.mariaburg.be

Mensen
Sigrid Adriaensens in finale
COMEVA (Feeling, Flair, Glamit)

In een wedstrijd voor jonge
ondernemers
behoort
Sigrid Adriaensens uit de
Mariettalei tot de laatste

perfecte
ondersteuning
kan bieden. Het huidige
beha-aanbod houdt geen
rekening met het gegeven

wil concentreren. Voor
‘probleemborsten’ is het
extra belangrijk een beha
te vinden met de perfecte

vijf finalisten.

dat borsten nooit volledig
symmetrisch zijn.
Een perfecte beha vinden
is
dus
allesbehalve
peanuts.
Volgens
onderzoeken lopen twee
op de drie vrouwen met
een foute beha rond. Ik
denk dat mijn project heel
wat rug- en nekklachten
uit de wereld kan helpen.
Het idee groeide door
een
aantal
klachten
van vriendinnen, vooral
vrouwen met een grotere
cupmaat, maar ook -en
niet in het minst- door
mijn mama, die een
borstamputatie onderging.
Mensen met medische
problemen, dat is de
doelgroep
waarop
ik
me in eerste instantie

pasvorm. Later kan ik
uitbreiden naar ‘gewone
borsten’.
Momenteel combineer ik
DigiShape met mijn vaste
job. Zo kan ik geleidelijk
aan uitbouwen en stap
voor stap groeien. Het
zou mooi zijn als ik
enkele
lingeriemerken
geëngageerd krijg: ik kan
de analyse en het ontwerp
verzorgen, zij de praktische
uitvoering
ervan.
Het
idee
om
via
kwaliteitsbeha’s bij te
dragen aan de gezondheid
en het alledaagse comfort
van vrouwen, geeft me
het gevoel dat ik echt iets
zinvols doe.”
Meer lezen kan op
www.digishape.net

“Tijdens
mijn
ingenieursstudies
ontwikkelde ik nieuwe
software
voor
de
toepassing van lichte
structuren
in
de
architectuur. Het idee
om deze software te
gebruiken om beha’s te
ontwerpen, speelde al een
hele tijd door mijn hoofd.
DigiShape
ontwerpt
lingerie op basis van
een
3-dimensionale
foto van een buste. Aan
de hand van nieuwe
rekenmethodes wordt dan
de ideale beha-spanning
per
borst
berekend,
waardoor
lingerie
de

BM’s verlieten ons
Elisabeth Nuyens
(30/8/1916 – 15/3/2006
In
RVT
Zonnewende
te
Kapellen
overleed
Liske Nuyens, de eerste
gezinshelpster verbonden
aan Familiehulp. Tot haar
65ste zette deze vrouw, die
samen met juffrouw Van de
Meulebroucke in de oude
villa aan de Boskapellei
over Houtzagerij Heyman
woonde, zich in voor de
noodzakelijke hulp aan
honderden gezinnen.
Ivonne Weemaes
(22/10/1924 – 25/3/2006)
De
weduwe
van
politieagent
Flor
Van
Hoof woonde vroeger in
de Leopoldlei. Zij was lid
van KBG en Ziekenzorg.
Ze overleed in A.Z. Klina
te Brasschaat.

Onverwacht overleed de
echtgenoot van Joanna
Estercam thuis in zijn
woning aan de Alfons De
Schutterstraat. Hij was lid
van Zielenzorg en Ridder
in
de
Leopoldsorde.
Samen
met
zijn
echtgenote nam hij actief
deel aan het Mariaburgs
gemeenschapsleven. Hij
hield zielsveel van zijn
kinderen Frank, Mick en
Ron, van zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen die
in hem een fantastische
speel- en vertelbompa
verloren. Ondanks de
ziekte die aan hem
knaagde,
bleef
hij
dankbaar, blij en opgewekt
tot het allerlaatste.

Karel Helssen
(13/4/1917 – 10/5/2006)

Theo Cortoos
(20/11/1926 – 6/5/2006)

Elvira Commissaris
(30/4/1909 – 3/4/2006)
In Rusthuis Welvaart te
Hoogboom overleed op
hoge leeftijd de weduwe
van Jules Cornelissen. Zij
behoorde tot een bekende
Kapelse brouwersfamilie.
In Sint-Mariaburg is de
familie Cornelissen vooral
bekend omwille van de
legendarische ‘Jules de
Smid’. Haar zoon Hugo en
diens echtgenote Ingrid
wonen nog in de SintAntoniuslei.
Corneel Van Eycke
(10/6/1923 – 29/4/2006)

Sedert zijn pensionering
bij de CMB was hij ook
lid van de K.B.G.-afdeling
Sint-Mariaburg.
De
familie Cortoos woonde
in de Oudstrijderslei en de
Alfons De Schutterstraat.
Zijn broers Willy en
François zijn al eerder
overleden. De laatste
jaren verbleef Theo met
zijn zus Angèle in de
Driehoekstraat te Ekeren.

Met het overlijden van
Theo Cortoos verliest SintMariaburg één van zijn
sportiefste inwoners. Theo
was in zijn jonge jaren zelf
een actief beoefenaar
van
de
atletieksport.
Later
engageerde
hij
zich als organisator van
sportwedstrijden.
Zo
richtte hij jaarlijks tijdens
het pinksterweekend de
fameuze
tweedaagse
wielerwedstrijd “Grote Prijs
Raoul Delausnay” mee in.
Hij werkte onder pastoor
De Bondt mee aan de
uitbating van Elcks Thuys.

De
echtgenoot
van
Rosa Quirijnen was een
autochtone Mariaburger.
Zijn voorvaderen waren al
betrokken bij de uitbating
van de Katerheidemolen,
zijn vader had een
bekende meubelzaak in
de Marialei (thans Willy
Staeslei). Zoon Ronny en
dochter Anita waren ook
actief in het Mariaburgs
jeugdleven. Karel was
secretaris van de Kon. Nat.
Strijdersbond,
afdeling
Sint-Mariaburg, en lid van
de Seniorenclub Acerta.
Zolang zijn gezondheid
het toeliet, wandelde hij
dagelijks door de straten
van zijn dorp, mijmerend
hoe prachtig het leven hier
ooit was.
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ELISA VAN DEN BERGH
DE ELFDE EEUWELINGE

De honderdjarige Elisa Van den Bergh in haar tuin, omringd door schepenen
Brughmans en Van Deuren, dochter Denise, schoonzoon Willy en kleinzoon Joeri.
Maandag 22 mei hadden de Brasschaatse schepenen Brughmans en Van Deuren de
aangename taak in de Boskapellei 43 een honderdjarige te feliciteren. De bekende
Elisa Maria Josephina Van den Bergh werd op 22 mei 1906 als jongste van zes
kinderen geboren in Kapellen. Haar broer Ivo was burgemeester van deze gemeente.
Elisa huwde in haar geboortedorp op 15 februari 1941 met Julien Lambert Segers
(11/3/1913 – 29/7/1979). Zij kreeg twee kinderen. Zoontje Cornelius (9/9/1942) stierf
al vroeg op 8/3/1943. Dochter Denise werd op 6 april 1944 geboren. Zij huwde op 17
juli 1976 met Willy Goetstouwers, ook een bekende Mariaburger.
Zover ons bekend is Elisa Van den Bergh de elfde honderdjarige van de wijk. Zij
heeft het grootste deel van haar leven hier doorgebracht en is nog steeds flink te
been. Als het weer het toelaat, maakt ze nog wel een wandelingetje in de Rochuslei
en Boskapellei. Zij kan heel goed eten en slapen, alleen het gehoor is wat minder. Zij
dankte het gemeentebestuur voor de prachtige bloemen en de gehandtekende foto
van het vorstenpaar, die haar plechtig overhandigd werd in het bijzijn van familie en
vrienden. Een gezellig feestmaal bij kleinzoon Joeri sloot de onvergetelijke dag af.
Namens de WWM hartelijk gefeliciteerd!
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Huwelijksjubileum

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
VAN BOCXLAER – DE RIJDT

Op 15 mei 1956 traden
Edward Van Bocxlaer en
Helène De Rijdt in het
huwelijk. Vijftig jaar later
vierden ze hun gouden
jubileum in de parochiekerk
en in het zaaltje van
Oud-Antwerpen.
Beide
rasechte
Mariaburgers
hebben heel hun leven
in de wijk doorgebracht.
Als
jongeren
waren
ze lid van K.A.J. en
V.K.A.J. Als volwassenen
engageerden ze zich
stevig in het parochiaal
leven.
Aanvankelijk
woonden
ze
in
de
Jacobuslei in één van de
woningen van Antverpia.
In 1957 werd dochter Lily
geboren, in 1960 zoon
Leo (thans zaakvoerder
de Persbox). In 1962 trok
het gezin van Brasschaat
naar Ekeren, naar de hoek
van Leopoldlei en Schriek.
In het huis dat al geruime
tijd te koop staat, hield
Leentje gedurende 15
jaar Confiserie Lily open.
In 1974 verhuisden ze
naar Leopoldlei 91, waar
ze nu nog wonen. Vader
Van
Bocxlaer
werkte
aanvankelijk bij de tram.
Nadien werd hij paswerker
in
de
metaalsector.
Hij
beëindigde
zijn
beroepsloopbaan
als
schilder bij De Waal.
Namens de Wijkwerking
Mariaburg
van
harte
gefeliciteerd
met
het
gouden huwelijksjubileum.
LVB

Het gouden echtpaar Van Bocxlaer-De Rijdt

Cultuur
Flat Art:
Kris Leffelaar deelde
40 plankjes uit

Kris Leffelaer (rechts) met Stijn, Luk en Peggy, drie
deelnemers aan de tentoonstelling
In het kader van de ‘Week van de Amateurkunsten’
vond in de Adriaan Brouwersstraat 3 te Antwerpen
een bijzonder originele tentoonstelling plaats onder
te titel ‘Flat Art’. Kris Leffelaer (32) die vroeger in de
Mariettalei woonde, gaf veertig plankjes aan mensen
uit zijn kennissenkring en vroeg hen er een heel eigen
ding mee te doen. “Daar zaten beeldende kunstenaars
tussen, maar ook mensen die normaal andere
bezigheden hebben, zoals muziek, architectuur, koken
of pinten pakken. Ze mochten hun creativiteit eens op
een totaal andere manier botvieren en zo zichzelf en
de rest van de wereld verbazen met hun creaties.”
Leffelaer bouwde met deze werkjes een tentoonstelling
uit in een magazijn in de Adriaan Brouwersstraat. Hij
richtte twee kale ruimtes in als flats met retromeubilair
uit de Kringloopwinkel, dat trouwens te koop was.
De kunstwerkjes zelf waren verrassend origineel en
uitermate verscheiden. In iedereen schuilt wel een
kunstenaar: dat bleek duidelijk.
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WEEK VAN DE
AMATEURKUNSTEN
IN KAPELLEN EN HOEVENEN
Verschillende Mariaburgse kunstenaars namen eind
april-begin mei deel aan exposities ter gelegenheid
van de ‘Week van de Amateurkunsten’. In kerk
Attenhoven te Hoevenen bewonderden velen vier
sterke werken (olieverf op doek) van Ivan Janssens uit
de Nijverheidslei 77.Indrukwekkend waren de twaalf
portretten en naaktstudies in terra cotta en gips van
Margot Klingenberg uit de Antoinettalei 15.
22 kunstenaars toonden hun werk in Hoeve Van
Paesschen in Kapellen. Monique Dierickx uit de
Schapendreef presenteerde vier aquarellen en
twee beelden uit speksteen. Mooi oogden ook
twee speksteensculpturen van Wiske Segers uit de
Leeuweriklaan. Bijzonder geslaagd vonden we de
haiku’s van de Karumikern gekalligrafeerd door een
tiental dames, onder wie Griet Van Buyten.
André De Nys van kunstkring Kappa broedde weer een
bijzonder origineel ei uit. In de watertoren naast het
Beaulieupark in Kapellen liet hij door de leden kunst met
de K van Kringloop voorstellen. De locatie zelf was al
uitermate origineel. Het gebouw maakte deel uit van de
recyclage-filosofie. Gebouwd in 1938 werd het twee jaar
geleden buiten dienst gesteld. Nu kreeg de watertoren
een nieuwe bestemming als cultuurtempel. 27 artiesten
maakten met afgedankte spullen van de Kapelse
Kringloopwinkel nieuwe creaties. Zo trok Kunstplatform
Kappa ten strijde tegen de wegwerpmaatschappij.
Het werd een eigenzinnige tentoonstelling. Onder de
deelnemers: Werner Paenen uit de Karel De Wintstraat
met drie werken, Monique Dierickx, Myriam Dings,
Stef Van Eyck. Op zaterdagavond 6 mei vond een
ludieke happening Finissage plaats met schrijvers en
muzikanten, een groots feest. In oktober volgt een
nieuw project met “Kapellen op lijn twaalf” als centraal
thema. Winkelvitrines van de Statiestraat worden
de tentoonstellingsruimte en dertien beschilderde
spandoeken evoceren de idee “Met de trein komt men
overal”. Bovendien zullen letteren en noten het NMBSstation een nieuwe dimensie geven.
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‘Ekeren proefde … cultuur!’ Architectuurprijs 2006

Op zondag 19 maart
organiseerde
de
Ekerse
cultuurraad
in samenwerking met
verschillende verenigingen
een culturele ommegang.
Een treintje vertrok aan
Cultuurstation Tracé en
leidde belangstellenden
van het ene optreden naar
het volgende. Drie uur
lang kon men proeven van
muziek, dans, acrobatie,
beeldende kunsten. Van
Mariaburgse zijde hielden
Peter en An Kempenaers
aan de Maria Theresialei
41 en Guido Mariman
aan de Nijverheidslei 25 In het atelier van Peter
hun atelier open voor Kempenaers konden
het publiek. Ook Stef bezoekers recent werk
Van Eyck toonde zijn
bewonderen.
recyclagekunst in zijn tuin
aan De Noteschelp 41.
Naar aanleiding van de ‘Week van de Liefhebber’
wou het kunstenaarscollectief Tracé aan Ekeren een
levensecht stukje metro schenken: Metro d’Anvers. Stef
Van Eyck: “Met betonroosters, tegels en een zeil wilden
we een tunnel van 40 meter lang en 2,7 meter breed
realiseren voor het stationsgebouw om reizigers die
in Ekeren op of af de trein stappen de indruk te geven
door een echte metrotunnel te gaan.” Er kwam echter
bezwaar vanwege de brandweer , zodat het project
zonder het voorziene zeil diende uitgewerkt.
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Caerde in ’t Nieuw
Kwartier
De Mariaburgse kunstkring
Caerde stelt op 17 en 18 juni
werk tentoon in buurthuis ’t
Nieuw Kwartier, Schriek 360.
Een zevental leden presenteren beelden
en schilderijen onder het thema “Mythen
sagen en legendes”. De tentoonstelling is
te bezoeken zaterdag en zondag van 13 tot
17 u.
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Eekhoorn van Kempenaers
op sokkel van Stef Van Eyck
Iedereen herinnert zich nog levendig hoe twee jaar
geleden in de wijk Haezeldonck te Hoogboom/Kapellen
350 gipsen eekhoorns door de bewoners omgetoverd
werden tot prachtige kunstwerkjes. Onlangs onthulde
Minister Dirk Van Mechelen en waarnemend
burgemeester Koen Helsen op het pleintje aan de
Petunialaan ‘den Hazelkraker’. Wijkcomité Haezeldonck
kreeg voor de tentoonstelling de Kapelse Cultuurprijs
2005. Met de daaraan verbonden 1600 euro lieten ze
een bronzen exemplaar gieten van het oorspronkelijk
kunstwerk, vervaardigd door Peter Kempenaers. Het
staat nu op een stalen sokkel, vervaardigd door Stef
Van Eyck.
LVB

Michel Michielsen van het wijkcomité Hazeldonck (den
bloembak) bewondert met minister Van Mechelen en
het Kapelse schepencollege de Hazelkraker van Peter
Kempenaers op een voetstuk van Stef van Eyck

Het
gemeentebestuur
van Brasschaat heeft
een wedstrijd in het leven
geroepen om het wonen in
Brasschaat extra impulsen
te geven. Sinds jaren
besteedt het bestuur veel
zorg aan het verfraaien
van de woonomgeving.
Om inwoners te stimuleren
om met de medewerking
van
architecten
een
meerwaarde te creëren bij
het bouwen of verbouwen
van hun woning, werd
de Architectuurprijs in
het
leven
geroepen.
Er is een prijs voorzien
voor de meest originele
en
kwaliteitsvolle
bouw
of
verbouwing
van een rijwoning of Vanuit de Rochuslei ziet
halfopen woning (met de achterbouw van de
maximumvolume
van gerenoveerde woning
650 m³). Ook voor de Sint-Antoniuslei 86 er zo
vrijstaande woningen is
uit.
een prijs voorzien.
Voor 2006 werd aan de
woning Sint-Antoniuslei 86 (Van Bouwel-Greefs) ex
aequo met een woning in de Berrélei 43 de prijs voor de
rijwoning toegekend.

To the Bone met druk
programma
Op zaterdag 22 april werd van 14 tot 22 uur op de
Antwerpse Stadswaag het buurtfestival “Waagstock”
georganiseerd. Om 18 uur trad To the bone op, pure en
onversneden Antwerpse rock ’n roll die tot op het bot
gaat. Bram en Stijn Van Bouwel en Jan De Meyere, de
trotse winnaars van Frappant 2005, slaagden er spijts
de ijzige koude in met hun stevige live-set het publiek
flink op te warmen.
Sedert hun cd Mixed ’n Matched uit is, hebben ze een
bijzonder drukke agenda. Eind april speelden ze in Hof
ter Lo-Berchem, waar Stijn de prijs “best guitarplayer of
the festival” won. Later op de avond waren ze te gast
in Den Bizz te Kapellen. Op 13 mei speelden ze in
Schilde (Pagode) en op 19 mei in Reflex Kortrijk. Wie
hen de komende weken aan het werk wil zien, kan naar
volgende optredens: 30 juni Bouckenborgh Merksem,
15 juli Kinky Star Club Gent in het kader van de Gentse
Feesten, 30 juli Zoezel te Zoersel en 12 augustus Free
Festival cirque@ttaque in Ekeren.
LVB
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Haartooi
Voorgeschiedenis

In het pittige boekje “Geschiedkundige Wandelingen in Ste Mariaburg”, dat Louis Vonck in 1936 schreef, vinden we een dialoog tussen
de auteur en zijn vriend. Ze wandelen over de Kapelsesteenweg van Ekeren-Donk naar onze wijk…
het haar een mooiere
glans en soepelheid.
Het haar wordt blijvend
hersteld. De kleur die
twee tot drie maanden
behouden
blijft,
kan
gemakkelijk bijgestuurd
worden zonder het haar
uit te punten. Bovendien
kan men drastisch van
kleur veranderen zonder
het haar aan te tasten.
Er komen geen bijtende
stoffen aan te pas.
Een aangename geur
is nog een kenmerk.
De
producten
zijn
milieuvriendelijk.
De
inhoud
is
biologisch
afbreekbaar,
de
verpakking recycleerbaar
en de producten worden
niet op dieren getest.
.

Zen Hair met
nieuwe aanpak
De afgebroken woning van Coiffeur Marcel in de Sint-Antoniuslei 8 met links
de afdeling voor heren en rechts voor dames.
Vonck: “In 1909 was hier, mannen was Stan Franck
noch links, noch rechts, jarenlang dé coiffeur in de Biologische
enige villa noch huis te Schriek. Alle dorpsnieuws haarkleuring
zien en zeker niet de villa viel daar te vernemen
waarop het ultra-moderne en Stan was ook een Wetenschappers
uit
woord “PERMANENTE” te expert inzake aan- en Californië
prijken staat (nr. 51). ’t Is verkoop van huizen. Als in een rapporthebben
over
een der eerste huizen van ‘verdierenpikker’
kende kankeronderzoek
Sinte Mariaburg.”
hij het kloppen van de
dat
Vriend
Frans:
“Mijn hamer op alle openbare aangetoond
traditionele permanente
vrouw beweert dat Sinte verkopen.
kleuringen op basis van
Mariaburg de stad voor
was in verzorging van
haartooi.”
Vonck: “Inderdaad, men
kwam van de stad naar
hiertoe. Maar, laat ons dit
vrouwenvraagstuk verder
niet bespreken.”

Op de Kapelsesteenweg
639,
waar
voordien
Mieke
Verdcourt
een
gordijnenzaak
had, is sinds 18 april
kapperszaak Zen Hair
geopend. De jongedames
Lai (Kapellen) en Marleen
(Brasschaat) ontvangen
er
dagelijks
zowel
mannelijke als vrouwelijke
klanten. ’s Maandags is
de zaak open van 10 tot
18 u; dinsdag, woensdag
en vrijdag van 9 tot 18
u; donderdag van 9 tot
20.30u en zaterdag van 8

Enkele bekende
namen uit
Mariaburgse
kapperswereld
De eerste kapper die
vermeld wordt in de
Gazet van Sint-Mariaburg
was Felix Caerts. Zijn
advertentie
luidde:
“Reukwerken Felix Caerts
Coiffeur,
Geestenstraat
91”. Hij was de vader van
Eduard Caerts, naar wie
de Kerkstraat genoemd
werd. Eigenlijk was hij een
barbier die tevens Café
Vierhoek hield in de nog
bestaande woning op de
hoek van Antverpiastraat
en het korte stukje van de
Weerstandersstraat.
In 1927 vinden we
twee kappers terug in
de
advertenties
van
de Gazet: Huis Marcel
Dames- en Herenkapper,
St-Antoniuslei
7
A.F.
Van Keyzerswaard en
Maison
Pierre,
142
Capellensteenweg. Als we
door het programmaboekje
aan
de
Mariaburgse
Zomerfeesten
(1959)
bladeren, vinden we de
volgende kappers met
een advertentie: Coiffeur
Marcel, Sint-Antoniuslei 8
Huis
Hertogs,
Kapelsesteenweg 276
Coiffure
Jean,
Kapelsesteenweg
376
Coiffure Josée, Van de
Weyngaertplaats 40 (oud
adres Kaplesesteenweg
531)

Hufkens
Franck

en

Vele jaren was voor
de
dames
Coiffure
Hufkens tot ver buiten
de Mariaburgse grenzen
vermaard.
Voor de

Het interieur van kapperszaak Marcel Verhoeven.
Onvergetelijke
figuren
uit de sixties-seventies
waren Hugo Van Tricht en
‘the singing barber’ Roger
De Koninck.
De laatste jaren kent de
wijk een explosie van
kapperszaken.
Enkele
hiervan adverteren trouw
in ons blad. Maar er zijn
er zoveel meer. Zoals
er in de begin periode
van de wijk bijna op elke
hoek een café was, zo
vindt men tegenwoordig
– bij manier van spreken
– bijna in elke straat een
kapperszaak.
We stellen onze overbuur
De Dyn even voor, omdat
hij met zijn okergele
camionette
reclame
maakt voor biologische
haarkleuring
en
biologische
permanent.
Ook maken we kennis
met een nieuwe zaak, die
recent open ging op de
Kapelsesteenweg in de
woning tussen Restaurant
Santa Lucia en tandarts
Van Bruggen.

ammoniak het risico tot
(blaas)kanker vergroten.
En dit omdat dergelijk
bestanddeel
via
de
hoofdhuid in het bloed
binnendringt. De kapper,
die er dagelijks mee in
contact komt, loopt vijfmaal
meer kans op kanker.
Bovendien irriteert het
beruchte ammoniakgas
de luchtwegen.
Daarom heeft het team
van De Dyn gekozen
voor Bioglitz kleuring als
perfecte alternatief. Deze
kleuring
is
gezonder
voor haar en hoofdhuid.
Zijde vormt de basis van
dit product, dat verder
bestaat uit natuurlijke
ingrediënten
als
klei,
olijfolie,
rozemarijn,
tijm,
netel,
kamille,
lavendelextracten, algen,
en andere. Zijde is de
prinses der vezels. Ze
bestaat uit aminozuren
die
vochtbindende
eigenschappen bezitten.
Door toevoeging van zijde
aan kleuringen, maar
ook aan verzorging- en
afwerkingproducten krijgt

tot 17 u.
In het fraai gerenoveerd
licht en luchtig interieur
komt men onmiddellijk in
een rustgevende sfeer.
Zij gebruiken voor het
haarkleuren de ‘Natural
Choice Colours’, een
innoverend kleursysteem
zonder ammoniak.
“We
kozen
voor
evenwicht, zuiverheid, het
essentiële, het natuurlijke,
welbehagen
en
schoonheid, kortom een
nieuwe aanpak van haaren hoofdhuidbehandeling,”
geven de dames als

uitleg voor de naam
Zen. Met shampoos op
basis van planten wordt
de haarkleur optimaal
beschermd. Beslist een
bezoekje waard. Tijdens

het weekend lijkt vooraf
reserveren aangewezen.
Tel. 03/665.10.19
LVB
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Gemeente Brasschaat Kaartse beek heet voor Kelly en Sam kunnen van
overheid Schoon Schijn stuk dennenbos genieten
en Natuur & Bos
“Laat het gras maar groeien”, zingt Sam Goris tijdens al
zijn optredens. Dat geldt zeker niet voor het driehoekig
kopen samen
stuk bos waarop hij samen met Kelly Pfaff uitkijkt, als
ze ’s morgens de gordijnen van hun optrekje aan de
Sparrenlaan openschuiven. Langs de Henrilei ligt
natuurgebied aan
tussen beide Sparrenlanen inderdaad nog een stuk

bos, zoals de Mariaburgers zich heel de Brasschaatse
kant van hun wijk herinneren. Op 4 juni 1974 werd bij
Koninklijk Besluit een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
goedgekeurd waardoor deze zone vastgelegd werd als
groengebied. In 2000 werd beslist dit BPA te behouden.
Zo blijft naast het recreatiegebied Kattekensberg van
de gemeente Brasschaat en flarden dennenbos in
privétuinen deze driehoekige strook behouden recht
over de woning waar tijdens de Tweede Wereldoorlog
Antwerpse joden bij de familie Beulens ondergedoken
zaten om te ontkomen aan de holocaust.

Kattekensberg en Brusselse Bossen
binnenkort één groot natuurgebied
De gemeente Brasschaat zet haar naam als
groene gemeente opnieuw extra kracht bij.
Vorig jaar werd de aankoop van de Mikse
Bossen
in
Maria-ter-Heide
gerealiseerd.
Binnenkort
worden
de
Brusselse
Bossen
aangekocht, en het aanpalende bos dat momenteel
in private handen is.
Op zondag 23 april schoot Landschapspark De
Voorkempen uit de startblokken met een spetterend
openingsfeest in het Park van Brasschaat. De
Voorkempen is een samenwerkingsverband tussen
Vlaanderen, de provincie Antwerpen en veertien
gemeenten waaronder Brasschaat en Kapellen. Er wordt
gewerkt aan het verweven van natuur, landschappen en
recreatie in de Voorkempen. Op het startfeest kondigde
burgemeester Dirk De Kort met trots het nieuwste
groenproject op zijn grondgebied aan.
Brasschaat kocht recent het bos naast begraafplaats
Rustoord om de nodige uitbreidingen te doen. Nu
wil de gemeente ook het resterende stuk bos kopen
tot ongeveer de hoek met de Paulusstraat. Ook de
weilanden achter de tuinen van de Goordijk zullen
gedeeltelijk door de gemeente worden aangekocht: op
deze weilanden plant de gemeente een nieuwe bos.
Minister van leefmilieu Kris Peeters gaf onlangs zijn
principiële goedkeuring om via Natuur & Bos (de nieuwe
naam voor Bos & Groen) de weien aan weerszijde van
het wandelpad aan te kopen. In deze zone, tegen
het grondgebied van Kapellen aan, gaat de provincie
Antwerpen in 2007 een natuurlijk overstromingsgebied
aanleggen, dat wateroverlast in Sint-Mariaburg,
Kapellen en Ekeren moet indijken. Brasschaat is ook
ver gevorderd in de onderhandelingen met de privéeigenaar om ook het bos tussen Hoge Kaart, Henrilei en
Kattekensberg aan te kopen. Als alle aankopen zoals
gepland doorgaan, beschikt de wijk aan de Kaartse
kant over een gegarandeerde groene open ruimte die
zich uitstrekt van de Hoge Kaart tot aan de grens met
Kapellen.
Het bestuur bestudeert meteen ook of er een stuk
bos voorzien kan worden om honden naar hartelust
te laten rondsnuffelen. Blijkbaar hebben heel wat
hondenliefhebbers problemen als ze hun viervoeters
laten loslopen nabij de Kattekensberg. Daarom werd
naar een voor iedereen bevredigende oplossing
gevraagd op de laatste wijkvergadering

Het betwistbare naambord Schoon Schijn aan de
Kaartse beek.
Sinds enkele weken hangt aan de Antwerpse steenweg
op de afscherming van de beek tegenover warenhuis
Delhaize een mooie plaat “Schoon Schijn”.
Voor ons en vele Mariaburgers een onbegrijpelijke
zaak, vermits we deze waterloop kennen als Kaartse
Beek en deze pas over de spoorweg, ter hoogte
van de Vloeiende, in het Schoon Schijn overgaat.
De Wijkwerking Mariaburg stuurde dan ook mails
naar het gemeentebestuur van Brasschaat en naar
het Vlaams Gewest om aandacht te vragen voor deze
foutieve naamaanduiding. Van Brasschaatse zijde
ging de bevoegde ambtenaar onmiddellijk akkoord en
beloofde te onderzoeken of de naam kan aangepast
worden.
Guido Janssen, ambtenaar van het Vlaams Gewest,
stuurde een lang stuk proza om te bewijzen dat de
benaming Schoon Schijn wél juist is. Zijn argumentatie:
Zowel de namen Kaartse (Caertsche) Beek en Schoon
Schijn worden al vele eeuwen in de kronycken van de
Heerlijkheid Eeckeren vermeld. Ook op de Ferrariskaart
einde 18de eeuw vinden we de namen Kaartse beek
en Schoon Schijn terug. Het Schoon Schijn is het
benedenstroomse deel van verschillende parallel
lopende beken met noord-oost zuid-west oriëntatie
en die van de microcuesta van de Kempen afstromen
naar de Schelde. Het Klein Schijn ontvangt heel wat
beken, waaronder de Kaartse beek die een belangrijk
basisdebiet heeft, de Puimbeek, de Voetbeek, de
Hoogboomse beek, de Bunderbeek (of Vloeiende). Op
welke locatie de Kaartse beek historisch gezien in het
Schoon Schijn overgaat, heb ik uit kaartmateriaal niet
duidelijk kunnen afleiden.
Zeker is dat het deel van de Kaartse beek ten oosten
van de steenweg Ekeren Donk-Mariaburg-Kapellen
Kaartse beek werd genoemd en het deel nadat ook
de Zwarte beek in die beek kwam (ter hoogte van de
Puihoek) Schoon Schijn werd genoemd.
Mij lijkt de naamovergang van Kaartse beek naar Schoon
Schijn hetzij gesitueerd op de vroegere gemeentegrens
Brasschaat/Ekeren aan de steenweg, hetzij gesitueerd
bij de samenvloeiing van de Bunderbeek en de
Kaartse beek langs de straat Vloeiende en wel 600
m westwaarts van de spooroverweg. Persoonlijk lijkt
die tweede hypothese historisch en fysiografisch meer
aannemelijk, omdat op die plaats de Kempense beek
een echte polderwaterloop wordt.
Tot zover zou men denken dat de heer Janssen
ons gelijk geeft en ermee akkoord gaat dat er een
verkeerde plaat aan de Antwerpse steenweg hangt.
Maar nu komt de aap uit de mouw:
In de VHA-atlas (de officiële atlas van de waterlopen)
wordt de beek waar u het over hebt, met verschillende
namen bedacht: zowel Kaartse beek als Schoon Schijn
worden hierbij vermeld voor het volledige traject. Dit
is niet zo vreemd, maar een situatie die overal in
Vlaanderen zeer frequent voorkomt, omdat een beek
niet aan gemeentegrenzen
(of
destijds
graafschappen)
stopte
en elke gemeenschap of
elk bestuur dikwijls haar
eigen naamgeving had,
onafhankelijk van die
van de aangrenzende
gemeente. In die VHAatlas wordt één van
die namen wél als de
hoofdnaam gebruikt (in
het door u aangehaald
voorbeeld is dat dus het
Schoon Schijn). Men
gebruikt hierbij de naam
van het benedenstroomse
deel. Zonder discussie
is dit historisch ook
het Schoon Schijn met
monding destijds in het
Groot Gat – een oude
kreeknaam – ter hoogte
van de Kruisschans (nu
Van
Cauwelaertsluis)
en trekt dit dan voor
de
belangrijkste
voedingsbeek (de Kaartse
beek) verder helemaal
stroomopwaarts door.

LVB

Vogelopvancentrum
Brasschaat

Marcel Peeters van het opvangcentrum voor vogels en
wilde dieren in de Floris Verbraekenlei 32 legt uit hoe in
het centrum gewerkt wordt:
“We volgen een strikte procedure.
Nadat een dier is binnengebracht, wordt het deskundig
onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek stellen de
medewerkers van de opvang in samenspraak met de
dierenarts een behandelings- en een revalidatieplan op.
Na een deskundige verzorging en revalidatie, is het dier
klaar om terug te keren in de natuur. Het is triest om
vast te stellen dat sommige vogels of dieren zo ernstig
gewond of verzwakt zijn, dat ze het revalidatieproces
niet overleven. Door nauwkeurig de doodsoorzaak te
onderzoeken, breiden de medewerkers van het centrum
hun kennis uit. Wellicht kan de volgende patiënt door
deze opgedane kennis van de dood worden gered.”
De behandeling
De eerste dagen worden de dieren in een aparte
ruimte verzorgd. Deze ruimte is niet toegankelijk voor
het publiek. Rust is een belangrijke factor van de
genezing. Zodra de vogels hersteld zijn, gaan zij naar
de buitenkooien. In deze kooien krijgen ze wat meer
bewegingsruimte en kunnen ze - indien nodig - wennen
aan hun soortgenoten.
Afhankelijk van hun toestand worden de kooien groter
. Het is de bedoeling, dat ze voldoende spierkracht
krijgen om van daaruit weer van de vrijheid te kunnen
genieten. Bijgevoegde foto’s tonen de verzorging van
enkele zeer jonge eekhoorns die worden grootgebracht,
met speciale ontwikkelde melk geïmporteerd uit Amerika
, waarvan 3 verschillende producten op een juiste wijze
en temperatuur worden vermengd tot een geheel . Want
gewone of kittenmelk is dodelijk voor deze toch zeer
zwakke diertjes.
Steun
Vermits het centrum pas na drie jaar werken officieel
erkend en gesubsidieerd wordt, ten vroegste begin
2009, zijn giften altijd welkom op rekening 001-477123272 van het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
Brasschaat vzw. Wie een fiscaal attest wil, moet storten
op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt met
vermelding “Project 3776 VOC Brasschaat”.
MP
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Groene juf

De kinderen van de Vrije Basisschool aan het van den
Weyngaertplein kunnen voortaan terecht bij hun “groene
juf”. Als er bepaalde moeilijk te bespreken onderwerpen
moeten behandeld worden, is zij het aanspreekpunt.
De lat wordt erg laag gelegd. De kinderen hebben de
mogelijkheid om eerst hun probleem of opmerking op te
schrijven. Dit bericht steken ze dan in een brievenbus
van de groene juf. Zij leest de opmerking en bedenkt
een oplossing en benadert het betrokken kind.
De rol van groene juf wordt vertolkt door juf
Caroline. In de eerste plaats is zij klastitularis van de
driejarigen. Daarnaast oefent ze ook de taak uit van
zorgcoördinator.

CREATIEF MET
NATUURLIJK GERIEF
Op een zonnige vrijdag in mei,
Liep gans VBSM er graag bij!
De natuurouders hadden een spel bedacht,
Door de kinderen met pracht volbracht.
Er werd hard gespeeld, ’t was superleuk,
De kinderen lachten zich ‘n deuk.
Maar intussen, geloof me vrij,
Leerden ze zo van alles bij.
Over aarde, water, lucht en vuur,
De vier elementen der natuur.
Gans de middag proefjes doen,
Een gadget voor de kampioen.
Op het water duimspijkers laten drijven,
Is een kwestie van kalm te blijven.
Hoor daarna die hartjes bonzen,
Estafette met de sponzen!

Pet af voor de bussers

Op een prent de vlammetjes zoeken,
Is heel goed kijken in alle hoeken.
Daarna blusten ze zelf een brand,
Het waterpistool in de hand.

De Gazet van het Nieuw Kwartier wordt bij iedere
uitgave door een twintigtal vrijwilligers in de bussen
van Sint-Mariaburg en nabije omgeving gestoken. Elke
busser heeft zijn /haar vaste “ronde” van minstens 80 tot
maximum 300 exemplaren.

Doorgeven van zand met de losse hand,
In een pot doen en daarop ’n plant.
Ook speelden ze wezel, mol en pier,
‘tuurlijk was dat groot plezier!
Memoryspel speciaal over lucht,
Dat was wel een grappige klucht.
Tenslotte in de laatste fase,
Door een doolhof balletje blazen.
Dit leuke spel was slechts een deel,
Van een nog veel groter geheel.
Wel drie projectweken in totaal,
Tot ’t VBSM-Zonnefeest finaal.
Juffrouw Caroline, luisterend oor voor alle
kinderen van de VBSM
Een kort gesprek:
“Ikzelf ben werkzaam in de school sedert 2000. Door
mijn taak als zorgcoördinator voelde ik aan dat
sommige kinderen met iets zaten en het niet konden
verwoorden. Ik had al eens wat gelezen over de ‘groene
juf’ en vond het een goed idee.”
Juf Caroline verduidelijkt:
“In feite is dit een laagdrempelige manier om kinderen
met eventuele problemen te helpen. Niet dat de
kinderen niet bij hun leerkrachten terecht kunnen, maar
voor sommigen is het niet zo evident om hen aan te
spreken. Door het eerst eens op te schrijven, denken
ze al na over het pijnpunt. Ook voor mezelf is het
aangenaam werken om eerst over de problemen even
na te denken alvorens ik met een eventuele oplossing
naar het betrokken kind stap”.
Zijn er dan zulke grote problemen?
“Nee hoor!” reageert Caroline. “We geven de kinderen
een extra mogelijkheid om naar ons toe te komen.
Zij weten immers dat we altijd bereikbaar zijn. Over
zulke grote problemen gaat het ook niet. Zij vragen
soms gewoon bemiddeling bij een ruzie met een
vriendje, of over een ander heikel punt. Wat we vooral
willen bereiken, is dat de kinderen niet met bepaalde
negatieve gedachten blijven zitten en dat ze met een
positief gevoel naar een school kunnen komen waar
ze ‘echt’ welkom zijn. Naar de toekomst toe is het erg
belangrijk dat ze kunnen open bloeien en gelukkige
jongeren kunnen worden”.
ME

Estafette met het element water bracht verfrissing

Wordt vriend van de Gazet van
het Nieuw Kwartier en verzeker
de uitgave van dit blad. Vrijwillige
storting op
979-0804545-32

Nadat de pakken gazetjes door iemand van het WWMbestuur zijn opgehaald bij Flitsgrafiek in Wuustwezel,
worden ze door de verantwoordelijke uitgever in het
buurthuis geteld en volgens opgemaakte plans in
pakken verdeeld voor de bussers.
Dezelfde dag nog worden deze pakken op een
milieuvriendelijke wijze – met de fiets – ten huize van
de twintig bussers afgeleverd. Deze mensen gaan dan
de volgende dagen in hun vrije uurtjes op wandel om de
krantjes bij iedereen thuis te bezorgen.
Uiteraard gebeurt het wel eens dat één of meer bussers
op het moment van verschijnen juist met vakantie zijn.
Dan dient een beroep gedaan op invallers of neemt
iemand er een toer bij. Vandaar deze oproep: hebt u tijd
en zin om vier keer per jaar (in september, december,
maart en juni) een pak gazetjes rond te dragen, laat het
gerust weten aan de verantwoordelijke uitgever. Vele
handen maken het werk licht!
Daarnaast worden nog behoorlijk wat exemplaren
met de post verstuurd naar mensen van buiten de
wijk die minstens 5 euro betalen om elk jaar weer het
Mariaburgs nieuws te ontvangen. Zelfs enkele adressen
in Frankrijk, Nederland en de USA worden telkens met
een exemplaar van de “Gazet van het Nieuw Kwartier”
bedacht.
De leeftijd van de bussers varieert. Er zijn flink wat
senioren bij – 60- en 70plussers – maar ook heel jonge
krachten. Kinderen van bestuursleden treden al duidelijk
in het voetspoor van hun ouders. Uit de gezinnen
Elseviers, Jorissen en Sybers gaan enthousiaste
tieners op stap om de “Gazet van het Nieuw Kwartier” in
hun straten te bezorgen.
Chloë Elseviers (11 jaar), dochter van de voorzitter van
de Wijkwerking, ziet thuis alle dagen wat er komt kijken
om een wijkwerking draaiende te houden. Misschien
dat de microbe daardoor wat sneller is gaan groeien. ”Ik
vind het vooral leuk bij goed weer en ik leer er de buurt
beter door kennen,” is haar motivatie.
ME

Marita De Sterck bekroond
De kinder- en jeugdjury Vlaanderen heeft voor de 25e
keer zijn prijzen uitgereikt. 6.619 juryleden tussen 4 en
16 jaar brachten hun stem uit. De plechtige proclamatie
vond plaats in Gent. In de categorie +14 werd de
Mariaburgse auteur Marita De Sterck bekroond voor
haar boek “Met huid en haar”. Vorig jaar in september
wijden we nog een uitgebreide reportage aan haar.

LVB

Tiener Mario Sarrechia met
een hemels benefietconcert
Samen met violisten Karin Gutsche en Christine Roland, Els Roland (cello) en
Hugo Lauwers (altviool) verzorgde de jonge Mariaburger Mario Sarrechia (orgel en
klavecimbel) op 28 april een benefietconcert om de restauratie van het 66 jaar oude
kerkorgel mogelijk te maken. De dringend nodige herstellingen plus het periodieke
onderhoud vergen eens te meer een zware financiële inspanning van de parochie.
Vermits de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand bekend staat om zijn
schitterende akoestiek is het van vitaal belang dat het kerkorgel in perfecte staat
verkeert.
Het publiek genoot tijdens deze hoogstaande concertavond met volle teugen van de
heerlijke muziek van Bach, Händel, Vivaldi en Corrette. “Hemels zoals het hoort in
een kerk”, concludeerde de verslaggever van Kerk en Leven.
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Sport

Rob Melis op de Bol d’Or Classic
- MOTORRACEN
Op 1 en 2 april werd de 4e Bol d’Or Classic gereden.
Deze uithoudingswedstrijd voor motorfietsen
kent
een bijna historisch karakter, met een uitstraling
gelijkwaardig aan de TT-races op het eiland Man.
Oorspronkelijk werden de races gereden op het Circuit
Paul Ricard in Zuid-Frankrijk. Sinds enkele jaren is
het evenement echter verschoven naar Magny Cours
in de buurt van Nevers, in het midden van Frankrijk.
Zo ook de classic races, enkel voorbehouden voor
motorfietsen die ooit deze legendarische race hebben
gereden. De in de Antverpiastraat wonende Rob Melis,
voor wie dit de derde deelname was, vormt sinds vorig
jaar een team samen met Herman Verboven, bekende
motorhandelaar uit Oostmalle. Als team piloteren ze een
zeldzame Harris Kawasaki uit 1972.
De machine was zorgvuldig voorbereid voor de 2006editie en met name het Harris Factory team was onder de
indruk van het perfectionisme van de in Sint-Mariaburg
geprepareerde motorfiets, die bovendien krachtiger
was dan vorig jaar. Dit alles rechtvaardigde de ambitie
om binnen de top10 te eindigen, geen gemakkelijke
opdracht, maar gezien de goede voorbereiding niet
ondenkbeeldig.
De Bol d’Or is een endurance of uithoudingsrace
waarbij men met 2 tot 3 piloten in manches van 824u een wedstrijd rijdt. De Classic versie van deze
legendarische wedstrijd betreft 2 heats van telkens
2uur; een avondsessie gereden op zaterdag en een
middagsessie op zondag. Voor de race moet er echter
nog een goede startpositie worden bemachtigd. Dit
gebeurt door kwalificatiesessies door beide piloten. Het
gemiddelde van beide bepaalt dan de startpositie voor
de zogenaamde Le Mans Start, waarbij de piloten naar
de motorfiets lopen en vervolgens de race begint. Rob
en Herman hadden de 21e plek bemachtigd op 63 in
hoofdzaak Franse teams.
Herman ging van start en rukte tijdens de race gestaag
op van de 22e naar de 9e plek. Op 50 minuten racetijd,
10 minuten van de verplichte pilotenwissel, kreeg het
team echter een zwarte vlag en werd bevolen binnen

ACHTSTE
“VELO CLASSIC” TEN
VOORDELE VAN MS-PATIENTEN

Zaterdag 5 en zondag 6 augustus wordt voor
de achtste maal de bekende “Velo Classic”
georganiseerd, een fietshappening ten voordele van
de zelfhulpgroep van MS-patiënten in Brasschaat.
Deelnemers kunnen starten aan het terrein van VK
Mariaburg, Zwemdoklei 1, of aan Bouwbedrijf De
Jongh, industriepark Bosduin in Kalmthout. Zaterdag 5
augustus vertrekken de eerste fietsers om 12.30 u Men
kan starten tot 15.00 u. Zondag 6 augustus is het vertrek
voorzien vanaf 8.00 u (tot 15.00 u). De recreatieve
fietsers kunnen kiezen tussen een rit van 30, 40, 50
of 55 km op rustige, verkeersarme wegen. De meer
geoefende
fietsers kunnen
zich uitleven
op een parcours
van 60, 70 of
75 km.
De
initiatiefnemers
konden
de
voorbije
jaren
tussen
de
1000 en 1800
deelnemers
verwelkomen.
Dit
jaar
rekenen ze – met
hulp van de
weergoden – op
minstens 2000
fietslustigen.
De
deelname in de
onkosten bedraagt 2,5 euro. Daarvoor krijgt men een
routebeschrijving, een perfect afgepijld parcours en bij
aankomst nog een verrassingspakket. De opbrengst
gaat integraal naar de MS-patiënten.
Halverwege is een drinkstop gepland. Bij aankomst
kan nog genoten worden van heerlijke pannenkoeken
met koffie of een coupe fruit met yoghurt en een
verfrissende drank.
De voorbije jaren beleefden jonge gezinnen en
gepensioneerdenclubs,
individuele
deelnemers
zowel als ganse families, gezellige uren tijdens hun
ontspannende rit in de omgeving van Brasschaat,
Kapellen, Kalmthout en Essen. De meer ervaren
wielertoeristen maalden hun kilometers aan een stevig
tempo af. Wie er ooit bij was, wil absoluut terugkomen.
Wie nog niet de kans had deel te nemen, wordt dit jaar
zeker verwacht. Meer info op nr. 03/665.11.57 of 0477/
22.24.81 of www.mariaburg.be
De Wijkwerking Mariaburg steunt dit prachtig initiatief
tweehonderd procent. Het bestuur zet zich mee in bij de
organisatie en neemt zelf met familie en kennissen deel
aan de tocht.
LVB
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Sabine Weustenberg
Bund 28
2180 Ekeren
tel.: 0494/43.16.54

Mariaburgers in de ten miles
De Antwerp Ten Miles is één van de populairste
loopwedstrijden van het land. Amateurs en professionals
vertrekken op de Charles De Costerlaan en lopen via
de Waaslandtunnel de binnenstad in. Tien Engelse
mijlen later worden ze terug verwacht aan de finish op
Linkeroever.
“Vorig jaar namen we deel aan de Short Run van
5 kilometer,” aldus een viertal enthousiaste lopers
uit de buurt Oudstrijderslei-Maria Theresialei. “Dit
jaar vertrokken we met de bedoeling de race uit te
lopen en daarin zijn we geslaagd. Het was een leuke
onderneming met veel sfeer. De aanmoedigingen van de
toeschouwers gaven extra kracht. Danny Van Overvelt
was onze sportieve raadgever en van het thuisfront
kregen we een stevige ruggensteun,” getuigen Marijke
Janssens, Hilde Duytschaever en Pep Johnson.

VOETBAL: KMVK MET VIER JEUGDPLOEGEN KAMPIOEN

Rob Melis in actie tijdens de Franse Bol
d’Or-race
te komen voor technische controle door de racedirectie,
dit vanwege een vermoedelijk olielek. Hierbij werd veel
tijd verspild in de pitlane en al vlug stond het team vijf
ronden achter op de rest van het veld. De racemachine
werd in de pitlane grondig onderzocht, maar het team
kon echter niets abnormaals zien aan de motorfiets.
Het Melis-Verboven team kreeg na de tussenkomst
van de racedirecteur terug toelating om op het circuit te
komen. Verbouwereerd en met ondertussen afgekoelde
banden ging Rob vervolgens terug in de race, in een
poging de opgelopen achterstand (5 ronden) nog goed
te maken. Met nog maar één uur te gaan een quasi
onmogelijke opdracht. Onmiddellijk na vertrek uit de
pitlane ging het in bocht 14 echter fout. Plots verloor de
Harris Kawasaki achteraan alle contact met het asfalt,
een oliedruksensor op het carter had het begeven. Rob
werd hierbij over zijn machine geslingerd . Door deze
highsider kwam Rob ongelukkig op zijn rug terecht.
Bij nazicht in het hospitaal van Nevers, bleek dat hij
gelukkig geen ernstige letsels had opgelopen. De
race op zondag werd niet meer gereden door het team.
De motor zelf was zwaar beschadigd, De race werd
overigens gewonnen door het Frans Godier Genoud
Kawasaki team.
Rob herstelde snel van de klap en heeft een maand
later een mooi resultaat kunnen neerzetten tijdens de
Classic races te Mettet op 14 mei jl . Aan boord van zijn
pittig getunede Honda350/4 zette hij de 6e kwalificatietijd
.Na een snelle start in de 350 serie kon hij zich voor in
de kopgroep nestelen. Na 3 rondjes pakte hij de 3e plek
en stond die niet meer af tot aan de finish. Volgende
afspraak voor Rob is nu tijdens de Bikersdays Classic
Races van 2-3 juli op Francorchamps en de Classic
races op Chimay van 15-16 juli.
U kan deze symphatieke Mariaburger steeds komen
aanmoedigen, vergeet dan niet de Mariaburgse vlag
mee te brengen .Enige foto’s en een video van de Bol
d’Or Classic Race en de races te Mettet kan je bekijken
via een link op www.mariaburg.be
FJ

De Mariaburgse jeugdploegen presteerden schitterend.
Vier teams behaalden de kampioenstitel 2005/06. “De
Bond heeft ons beloond, want volgend jaar mogen
onze jeugdploegen provinciaal spelen”, vertelt Edward
Bedeer, die als organisator van het Oost-West Tornooi
weer een maximaal aantal uren aanwezig was op
locatie Zwemdoklei 1.
Knapen A, scholieren A, scholieren B en miniemen A
maakten week na week duidelijk dat WIJ in voetbal
belangrijker is dan IK. Door hun teamspirit haalden ze
prachtige resultaten. Dat was niet altijd het geval met
de eerste ploeg. Het fanionteam speelde afgelopen
seizoen in tweede provinciale afdeling en verdedigde
zich best, maar door de reglementswijzigingen van de
voetbalbond zullen ze volgend seizoen terug in derde
provinciale actief zijn.
“We hopen in de competitie 2006/07 met jongeren uit
eigen ‘kweek’ de supporters te vergasten op mooie
sport. Fair-play staat hoog in ons vaandel. Dank zij een
geweldig team trainers, afgevaardigden, verzorgers en
helpers allerhande kunnen we elk seizoen weer vele
jongeren een zinvolle, sportieve vrijetijdsbesteding
aanbieden. Voetbal blijft in Sint-Mariaburg de eerste
sport. Zeker sinds we op onze kunstgrasmat spelen”,
besluit Edward Bedeer.
LVB

DOE-MEE-DAG VAN TURNKRING ANTVERPIA
In en om de turnzaal aan de Schriek
trad Turnkring Antverpia op een ludieke
en sportieve manier naar buiten om
deze florissante vereniging kenbaar te
maken aan het ruime publiek. Van 13
tot 17.30 u vonden op zondag 14 mei
demonstraties van turnlessen plaats, o.m. Jazzballet,
tumbling, ochtendgym voor senioren, B.B.B., volleybal,
enz. De actieve vereniging van voorzitter Tom de Rijdt
hoopt door deze demonstratienamiddag vanaf het
volgend werkjaar (september 2006) nog meer leden
aan te trekken. Op een aangename en pedagogisch
verantwoorde wijze kunnen kinderen vanaf peuterleeftijd
tot tachtigjarigen er wekelijks werken aan ‘een gezonde
geest in een gezond lichaam’. De begeleiders Anneke,
Kevin, Rita, Marie-José, Katrien, Els, Aline en Patricia
haalden eer van hun werk. Sint-Mariaburg mag fier
zijn op zijn turnkring. Al van 1907 wordt de turnsport in
onze wijk beoefend. Volgend jaar is dat dus een eeuw
lang! In de jaren 30 van vorige eeuw bereikte Antverpia
een hoog niveau onder het voorzitterschap van Rik
Van Bree. In 1959 kwam de kring na een periode van
laagconjunctuur weer tot leven. Dank zij de enthousiaste
inzet van bestuur en begeleiders bloeit de Mariaburgse
turnkring meer dan ooit.LVB

Marijke Janssens, Danny Van Overvelt, Hilde
Duytschaever en Pep Johnson beleefden deugd
aan hun ten miles
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Allerlei

PRIJSKAMP
Wie ben ik en waar staat mijn geboortehuis?

Mariaburg quizt 2006!

Na de succesvolle eerste editie moest er natuurlijk
nog één volgen! De ‘Quiz van de Mariaburgse
Feesten’, versie 2006. Een quiz waar we vooral
mikken op kreten als ‘Ach ja, da’s waar’, ‘Dat weet ik
hoor...’, ‘Dat is koken, dat moet jij weten!’ . Een quiz
waar plezier hoog in het vaandel gedragen wordt.
We verwachten u allen op zaterdag 23 september
om 20u00 in zaal ‘Elcks Thuys’. U kan zich met
uw straat, vrienden, buren of vereniging inschrijven
via onderstaand strookje of via mail : quiz.mariab
urg@tiscali.be. De ploegen mogen maximaal uit 6
personen bestaan. Het inschrijvingsgeld per ploeg
bedraagt 15 EURO.
Naam ploeg : ..........................................................
Contactpersoon : ....................................................
( : .........................................................................

Marie-Louise
Wouters
uit
de
Gezondheidslei
bezorgde
ons
deze
foto.
Wij verbinden er een prijskamp aan.
Een verrassing wacht de persoon die kan raden wie
van de figuren op de foto Marie-Louise is en tevens het
adres kan geven waar het huis van de familie Wouters
zich destijds bevond.
Antwoorden binnensturen voor 15 juli op adres: Nieuw
Kwartier, Prijskamp juni, Schriek 360, 2180 SintMariaburg/Ekeren

Wij zijn buren / vrienden
collega’s /

/ straatvereniging /

.................................................................................
(schrappen wat niet past)
(Gelieve terug te sturen naar : Kurt Speltincx,
Boskapellei 14, 2930 Brasschaat)

MODERNISME IN HET INTERBELLUM
Donck gesticht met als
aandeelhouders de Bank
van
Sint-Mariaburg,
Alfred
Grisar,
José
Allard, Edouard Bunge,
Willy
Friling,
Laurent
Fierens, Frédéric Jacobs,
Raymond Lippens, Leon
Bekaert en leden van de
familie de Baillet-Latour.
Deze maatschappij wou
het kasteeldomein van
“Chateau
du
Donck”
(Bisschoppenhof)
verkavelen
en
de
bouwgronden verkopen.
Men liet een stratenplan
uittekenen
door
de
Parijse architect Eugène
Touret.
Zijn
ontwerp
kon de vergelijking met
Versailles doorstaan. In
1928 was het ontwerp
klaar: 14,5 km steenweg,
7 km wandelwegen, 400
bouwpercelen met een
diepte van 200 meter, een
zeer groot achthoekig plein
waar de assen Frilinglei
– Baiilet-Latourlei elkaar
kruisten en elf kleinere
pleinen. Het plan werd niet
volledig uitgewerkt, maar
het residentieel karakter
van de woonzone bleef
gegarandeerd.

Bank aandeelhouder
Antoon
Van
den
Weyngaert, de stichter
van Volksverzekeringsm
aatschappij Antverpia, de
Bank van Sint-Mariaburg
en
de
wijk/parochie
Sint-Mariaburg overleed
weliswaar in 1925, maar
het jaar voordien (1924)
werd bij notaris Cols
de Société d’Anvers-

Bungalows en villa’s
Architecturale
pareltjes
vallen te bewonderen
op
deze
wandeling.
Bekende bouwmeesters
als Leon Stijnen, Edward
Van Ballaer, Carlo Van
Grimbergen, Petrus en
Cornelis De Nijs, Willy Pijl,
Ernest Wouters, Gerard
Saenen en Pierre Backer
Overbeek
ontwierpen

Dit jaar worden de Mariaburgse feesten voor de 20e
maal georganiseerd. Ieder jaar krijgen deze feesten
veel aandacht van de Mariaburgse bewoners, maar
ook van mensen uit de omliggende dorpen en zelfs van
over de grens. Voor de feesteditie hebben de inrichters
gekozen om een extra inspanning te doen. Dit jaar
willen ze vroeger starten en later eindigen.
Zondag 24 september om 11.00 u beginnen de
muziekoptredens en deze eindigen om 19.00 u. Buiten
muziek wordt ook voor kinderanimatie gezorgd. De
rommelmarkt en speelgoedbeurs zullen weer een
massa belangstellenden aantrekken.
De Mariaburgse verenigingen worden hierbij extra
opgeroepen om massaal deel te nemen. Geen enkele
lokale club mag ontbreken om met een gratis stand
de activiteiten voor te stellen en te promoten. Gelieve
onverwijld contact op te nemen met Marc Elseviers,
marc.elseviers@telenet.be of 0477/944 083

e-mail : ...................................................................

Op wandel met Antoon Van den Weyngaert (5)

Tijdens de officiële opening
van het gerenoveerde
Antverpiagebouw
(weekend
23-25
juni)
organiseert
het
Heemkundig
Documentatiecentrum van
de WWM zondagmiddag
om 14 uur een vijfde
cultuurhistorische
wandeling onder het motto
“Op wandel met Antoon
Van den Weyngaert”.
Eerder dit jaar werden
al
Katerheide,
het
Nieuw
Kwartier,
de
Schepersvelden
rond
de kerktoren en Groen
Sint-Mariaburg (bossen,
Kattekensberg
en
Rustoord) verkend.
Voor de vijfde wandeling
vertrekt men aan de obelisk
voor het Antverpiagebouw
(hoek
Boskapellei/SintAntoniuslei) om vervolgens
via
de
Zwemdoklei
naar het gebied van
de
“macadammekes”
te trekken. Straten als
Alfredlei,
Frilinglei,
Louislei en Antoinettalei
hebben ook heel wat te
bieden, vooral een aantal
prachtige modernistische
villa’s uit het Interbellum.

Mariaburgse feesten
op 24 september

villa’s en bungalows die
de tijdsgeest van de
jaren 1930 evoceren.
Uniek is de “glazen
villa”,
Hoekenburg, op
de hoek van Louislei
en
Kapelsesteenweg.
Deze woning Kok is in
1929
getekend
door
Dom
Constantinus
Bosschaerts, abt van de
Benedictinessenpriorij
“Regina
Pacis”
in
Schotenhof. Hij ontwierp
ook het urbanisatieplan
van deze Schotense wijk.
Twee dochters van het
Nederlandse
echtpaar
Kok waren als leken
verbonden aan de priorij.
Hoekenburg is één van
de
enige
particuliere
woningen
die
Dom
Bosschaerts
tekende.
Deze modernistische villa
is met zijn lichte kleur en
zijn bijzonder originele
vorm meer dan 75 jaar
een blikvanger voor al
wie Sint-Mariaburg binnen
rijdt.
Concreet:
Zondag 25 juni om 14
uur
Vertrek
aan
obelisk
voor Antverpiagebouw,
Sint-Antoniuslei, SintMariaburg/Brasschaat
Begeleiders: Anne-Mie
Havermans en Ludo Van
Bouwel
Dur: ongeveer 2 uur
Deelname in de onkosten
(gids en consumptie

inbegrepen): 5 euro
Vooraf inschrijven op
tel. 03/605.73.61 of
0476/592278.

Een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg
vzw, verschijnt in september, december, maart en
juni.
Aan dit nummer werkten mee: Willy Bauwens, Marc
Elseviers, Ludo Geenen, Anne-Mie Havermans,
Fred Jorissen, Marcel Peeters, Ludo Van Bouwel,
Guy Van Look, Marc Wouters.
Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt u
voor 15 juli op het redactiesecretariaat, Schriek 360,
Sint-Mariaburg/Ekeren.
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605.73.61,
gsm 0476/592278, e-mail: hippopress@skynet.be

