VRIENDEN VAN HET NIEUW KWARTIER

21STE MARIABURGSE FEESTEN

Dit is het laatste nummer van de 21ste jaargang. In september zetten we met nr. 95
en een bijlage over de Mariabugse Feesten de 22ste jaargang van onze buurtkrant
in. Steeds nog vragen mensen uit andere streken van het land, zelfs uit het buitenland, om de Gazet van het Nieuw Kwartier opgestuurd te krijgen.
De productiekosten zijn vorig jaar alweer verhoogd, zodat we ons genoodzaakt
zien het aantal nummers buiten Sint-Mariaburg en De Sterre te beperken. Voortaan zullen mensen van buiten de wijk alleen nog de Gazet van het Nieuw Kwartier
ontvangen als ze lid of erelid zijn van de “Vrienden van het Nieuw Kwartier”. Per jaar
bedraagt het lidmaatschap minimum 5 euro. Wie ons nog sterker wil steunen, kan
erelid worden door 25 euro te betalen.
Men kan de bijdrage overschrijven op rekening 979-0804545-32 van Wijkwerking
Mariaburg vzw of contant betalen aan één van de bestuursleden. De lidkaart die
toegang geeft tot het buurthuis en de tentoonstellingen aldaar, wordt dan nadien
bezorgd. Bij voorbaat dank.

We gaan er dit jaar wederom een flinke lap op geven! Op 30 september verwachten
we jullie in grote getale op het Van de Weyngaertplein en omstreken.
Om 9 uur starten we met de buurtrommelmarkt rond de kerk en een ontbijtmogelijkheid in “Elcks Thuis”. Vanaf ’s middags barst het geweld los met een afwisseling van muzikale hoogstandjes en lokaal bewegelijk talent . Een programma met
‘voor elk wat wils’ wordt aangeboden op dit schitterende wijkfeest tussen 11.00u en
19.00u.
Voor de rommelmarkt is het raadzaam tijdig in te schrijven, de meters stoeprand
(kostprijs €15.00 voor 4 meter en 3 euro per extra meter) zijn immers beperkt en
aanvoer van eigen stoepranden is niet toegelaten! Contactpersoon is nog steeds
Jan Timmermans, Bist 39, 2180 Ekeren-Mariaburg – 03 664.72.41 – jan.timmermans1@telenet.be
Verder inlichtingen steeds te bekomen bij Marc Elseviers, Alfons de Schutterstraat
17, 2180 Ekeren-Mariaburg – 0477/94.40.83

Sint-Mariaburg op de fiets

Jong geleerd, is oud gedaan: de Mariaburgse jeugd wordt via de school opgevoed om zich met de fiets
milieuvriendelijk te verplaatsen.
De Bond Beter Leefmilieu organiseerde al voor de zesde keer
de fietspromotiecampagne “Met
Belgerinkel naar de Winkel”.
Fietsen is goed voor het leefmilieu, voor de gezondheid en
voor de lokale handel. Meer fietsers op straat zorgen voor een
duurzame, leefbare en bereikbare woon- en winkelomgeving.
Hoe dom is het op zondagochtend met de auto naar de
bakker te rijden, terwijl een wandeling te voet of een ritje met
de fiets zoveel relaxerender en
meer contactbevorderend is…
WWM promoot al twintig jaar
het gebruik van de fiets, ijvert
voor de aanleg van betere fietspaden, en steunt hierbij op een
meer dan honderdjarige traditie.
Sint-Mariaburg is altijd een
fietsvriendelijke wijk geweest.
Namen als “Café du Cycle”
en “Au Repos des Cyclistes”
herinneren daaraan. Van 1923
tot 1927 hadden we een eigen

velodroom, een wielerbaan in
open lucht. De huidige Merksemse ”klassieker, de Schaal
Sels, is in feite een vervolg van
de “Schaal van Sint-Mariaburg”,
die van 1906 tot 1913 hier plaats
vond. De jaarlijkse Grote Prijs
van Sint-Mariaburg lokte ruim
30 jaar tijdens het pinksterweekend een massa wielerfans naar
de wijk. Nog steeds blijven wielertoeristen, gepensioneerden
en andere clubs met het ‘stalen
ros’ ontspanning vinden in de
groene omgeving. De “Velo
Classic” – dit jaar begin augustus aan zijn negende editie toe
– is het hoogtepunt voor al wie
graag fietst en zich écht Mariaburger voelt.
Meer info over dit prachtig initiatief ten bate van de MS-patiënten verder in dit nummer. Maar
er zijn nog redenen om voor de
fiets een ereplaats in te ruimen.
Onze busser Willy De Laet uit de
Weerstandersstraat zorgde ter

Wijkwerking Mariaburg vzw

gelegenheid van het 125-jarige
bestaan van de Royal Antwerp
Bicycle Club voor de publicatie
van een indrukwekkend jubileumboek, 421 pagina’s tellend
en vele foto’s bevattend. Een
absolute aanrader voor elke
wielerliefhebber.
We herdenken ook Maria Mariman – Tante Zoet – die jarenlang
met haar bakfiets het dagelijks
brood en haar goed humeur uitdroeg in de wijk. Wie herinnert
zich nog dat na de periode van
paard en kar vele handelaars
hun waren per fiets aan huis
afleverden: de melkventers, de
man met de verse garnoo-oooot’, de slagersknechten en alle
bakkers …? Toen had men nog
tijd om alles thuis te bezorgen
en waren er in alle woningen
nog huismoeders of keukenpersoneel aanwezig. Nu blijft alleen
de postbode per fiets een sociale functie vervullen.
Tenslotte nog dit: beeldend

kunstenaar Peter Kempenaers,
die eerder al met zijn tweewieler een tocht naar Santiago de
Compostela ondernam, is op 1
juni met twee companen vertrokken voor een rit met de fiets
naar Rome.
LVB

EDITORIAAL
WWM constructief kritisch

Marc Elseviers, voorzitter van de Wijkwerking Mariaburg vzw, zond naar de dag- en weekbladpers een
protest tegen een grove foutieve berichtgeving:
“In bepaalde bladen is gepubliceerd dat de Wijkwerking Mariaburg vzw samen met Spirit een bezwaarschrift bij de gouverneur heeft ingediend aangaande
het BPA Kapelsesteenweg. Voor alle duidelijkheid wil
ik melden dat dit absoluut onwaar is en bijgevolg een
leugen. Wij hebben bij de gouverneur niets ingediend
en zeker niet samen met Spirit!”
De voorzitter beklemtoont verder dat de WWM met
geen enkele politieke partij bindingen heeft en a priori
nergens “tegen” is. Het bestuur van de WWM wordt
gevormd door mensen met diverse politieke opvattingen en behorend tot verschillende sociale groeperingen. In verband met het BPA stipte hij nog aan: “Wij
werken steeds constructief. Wij hebben een dossier
opgemaakt, deels bestaand uit onze eigen informatie,
en deels bestaand uit informatie en opmerkingen die
wij hebben gekregen van bewoners. Dit dossier zijn
we persoonlijk gaan afgeven met een delegatie van de
WWM op het kabinet van schepen Ludo Van Campenhout in Antwerpen”.
Met dit dossier hebben wij willen aantonen hoe “waardevol” Sint-Mariaburg als woonwijk is. Die waarde
willen we behouden naar de toekomst toe. Wij hebben
dan ook onze diensten aangeboden om samen te
werken aan het opstellen van BPA en RUP. Schepen
Van Campenhout heeft deze boodschap ook zo begrepen en heeft ons gemeld dat wij mee aan tafel mogen
zitten bij de verdere afhandeling van de dossiers. Dat
is totaal iets anders dan aan de kant staan roepen dat
het allemaal niet goed is zonder positief voor te stellen
hoe het wél kan.
Inmiddels is 10 juni voorbij. Op de kandidatenlijsten
voor kamer en senaat prijkten ook enkele inwoners
van Sint-Mariaburg. Als zij in de nabije toekomst een
politiek mandaat zouden krijgen, hopen we dat ze
Sint-Mariaburg niet vergeten. De herprofilering van de
Kapelsesteenweg tussen Delhaize en Kleine Barreel
verdient zeker bijzondere aandacht.		
LVB

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

Postbode Frieda 50 jaar

Sint-Mariaburg heeft de voorbije 100
jaar enkele legendarische postbodes
gekend: na pionier Sooi Wens kwam in
1906 Fonske Deweerd in dienst. Vanuit
Villa Flora in de Marialei 40 (thans Willy
Staeslei 100) bedeelde hij de post in de
wijk. Hector Prinzie (1938-1975) herinneren velen zich nog als heel vriendelijke
man. Vervolgens was Jos Verhaegen een
bekende dorpsfiguur… De laatste jaren
bestelt een kranige vrouw aan de Ekerse
kant brieven en andere poststukken.
Frieda Van Mengsel bedeelt nu ongeveer
vijftien jaar de post in Sint-Mariaburg. Zij
is er een gekende figuur. Steeds staat ze
paraat om de mensen met de glimlach te
helpen.
Op 30 maart werd Frieda Van Mengsel
50 jaar en dat mocht iedereen in SintMariaburg weten. Maar ook voor haarzelf
was het een complete verrassing dat
de Mariaburgers daarvan op de hoogte
waren. Haar echtgenoot had immers een
geheime oproep gedaan naar alle bewoners van de wijk om Frieda te verrassen.
Affiches werden verspreid om aan het
raam te hangen. De bevolking reageerde
massaal en vele bewoners gaven er nog

een extra tintje aan door hun brievenbus
kleurrijk te versieren. Frieda vond het een
zeer aangename verrassing.
Bijna was het hele gebeuren echter in
het water gevallen. Totaal onwetend van
haar echtgenoots initiatief had Frieda
onverwacht een dag vakantie gepland
op haar verjaardag. Met de nodige contacten tussen Frieda, haar echtgenoot en
het postbestuur is alles toch nog goed
verlopen.
Wij hopen dat ze nog lang op post blijft
om onze brieven te bezorgen.
ME

Klinken op de gezondheid van Karel
Van Aerschot en Madeleine Bardijn
Op zondag 6 mei was het druk in restaurant Vicenza op de Kapelsesteenweg
535. Het echtpaar Karel Van AerschotMadeleine Bardijn uit de Oudstrijderslei
47 ontving er hun goede buren, vrienden
en kennissen op
een
gezellige
receptie onder de
noemer “Op ons
aller gezondheid”.
Met een glaasje
champagne
en
een lekker hapje
vierden ze hun 90e
en 80e verjaardag.
“We willen iedereen bedanken die
zijn steentje heeft
bijgedragen
om
ons deze gezegende leeftijd te
laten
bereiken”,
bedankte Karel in
zijn speech alle
aanwezigen. “Sym-

pathie en vriendschap zijn voor ons veel
belangrijker dan bloemen of kronen.” De
redactie wenst hen nog vele jaren in een
goede gezondheid in hun vertrouwde
huis.				
LVB

Mariaburgse kandidate
voor Miss Belgian Beauty

BM’s verlieten ons

Iedereen mist Maria Mariman, “Tante Zoet”
(Ekeren 11/6/1929 – Kapellen-Hoogboom 24/3/2007)
Telkens als we aan ons
buurthuis in de Schriek 360
komen, voelen we het gemis.
Twee huizen verder woonde
Maria Mariman. Als we haar
ontmoetten terwijl ze met
haar hondje een wandeling
maakte, had ze tijd voor een
praatje. Wanneer we in het
“Nieuw Kwartier” een tentoonstelling organiseerden,
was zij de eerste om te komen
kijken. Zij hield zielsveel van
haar Sint-Mariaburg en zij
kon er - meer dan wie ook –
enorm boeiend over vertellen.
Maria, die in de volksmond
Tante Zoet werd genoemd,
was telg uit het Mariaburgse
bakkersgeslacht De Koninck. Haar moeder Pauline,
huwde met Leon Mariman.
Haar broers Honoré en Paul

Martha Cox
(22/10/1924 – 16/4/2007)

In
Wolvertem
overleed
de oudste dochter van de
bekende familie Cox, die destijds naast de school aan de
Jacobuslei 51 woonde. Eerder
namen we al afscheid van
haar broer Pierre, de bekende
schoenmaker van Sint-Mariaburg. Momenteel leven
Frans, Maria, Alfons, Simonne,
Josée en Lieve nog. Martha
huwde met Henri Spiesens

waren bekwame vaklui en
midden vorige eeuw was de
patisserie van Mariman in
heel Antwerpen-Noord vermaard. Van heinde en verre
kwam men naar de hoek van
Schriek en Veldstraat (Alfons
De Schutterstraat) om de
heerlijke gebakjes en taarten
te kopen. Zoals haar moeder
voor haar, reed Maria ook met
de bakfiets rond waarop een
grote mand met het ovenvers brood. Zij verrichte een
uit Brasschaat. Zij vestigden
zich na hun huwelijk eerst in
Grimbergen, later in Wolvertem. Zij kregen 2 kinderen en
4 kleinkinderen. Haar man
overleed reeds in 1981 op
59-jarige leeftijd. Martha bleef
altijd zeer geïnteresseerd in
de mensen van Sint-Mariaburg en vertelde graag over
haar gelukkige jeugdjaren in
de wijk. Zij is rustig ingeslapen
in het RVT te Wolvertem.

werk van barmhartigheid, de
hongerigen spijzen.
Maria Mariman kende heel
veel mensen, was echt een
graag geziene figuur in het
dorp. Bovendien leefde ze
intens mee met haar te vroeg
overleden nichtje Rita en de
kinderen Sven, Kathy en Ken
Schoeters. Zij volgde van
nabij hun studies en vertelde

ons steeds met veel warmte
over hun leven. Na het overlijden van haar hondje zagen
we Maria minder. Wij hadden
haar nog graag langer in ons
midden gehad. Haar heengaan vervult velen met droefheid.
LVB

Dit jaar dingt een Mariaburgse
schone mee naar de titel van
Miss Belgian Beauty 2007.
Sophie van den Bergh (20) uit de
Fortuinstraat werd via haar vriendinnen ingeschreven. Zij neemt
deel uit nieuwsgierigheid en zij
wil vooral veel contacten leggen
met andere mensen.
Momenteel volgt zij een opleiding tot leerkracht, maar daar
zou snel verandering in kunnen
komen. Uit de vele kandidaten
van Vlaanderen en Wallonië
behoort ze tot de laatste vijfentwintig. Tussen 11 en 16 mei ging
ze met de groep een opleidingsweek volgen. Ook moesten de
meisjes elk voor een opvallende
stunt zorgen en Sophie slaagde
erin om een bezoek te brengen
aan het Big Brotherhuis, zodat
zij op tv is verschenen. Eind
september is er dan de voorstellingshow en op 12 oktober de
grote Miss-finale. Dan weten we
of onze Mariaburgse schone een
goed resultaat heeft behaald.
Al wie Sophie wil steunen, kan
dit door SMS 20 naar 3155 te
zenden, zij is immers kandidaat
nummer 20. Ook kan dit door
te bellen naar 0900/10.321 en
daar dan nr 20 bekend te maken.
Bezoek eerst haar website, www.
sophievandenbergh.be om meer
informatie te verkrijgen.
ME
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Cultuur
Vier dinsdagavondwandelingen in juli

Op verkenning in het rijk cultureel erfgoed

Op tweede pinksterdag
namen 52 volwassenen en
een handvol kinderen deel
aan de zevende wandeling
van het Heemkundig Documentatiecentrum rond de
figuur van Antoon Van den
Weyngaert. De verkenning
van wat er overblijft van het
kasteeldomein op de Galgenvelden was voor iedereen een revelatie: nooit
geziene plekjes werden
nu bezocht. Achteraf werd
in het buurthuis “Nieuw
Kwartier” nagepraat en
iedereen kijkt al uit naar
de volgende cultuurhistorische wandelingen onder
begeleiding van Anne-Mie
Havermans en Ludo Van
Bouwel.
Als innovatie brengen
ze in de eerste vakantiemaand juli vier dinsdagavonden een zomerse cultuurhistorische wandeling.
In augustus vinden dan
in Hof de Bist de muziekavonden van het district plaats. Als aanloop
daar naartoe zullen de
wandelingen zeker velen
bekoren. Deelname in de
onkosten bedraagt zoals
steeds 5 euro, te betalen
bij aanvang van de wandeling. Een consumptie
achteraf in het buurthuis is
in de prijs inbegrepen.

Raakpunten van
Els en Margot

Vrijdagavond 27 april heerste er een gezellige sfeer in
zalen Antoon Van den Weyngaert en Floris Verbraeken.
Vele vrienden en kennissen
waren naar het imposante
Antverpiagebouw gekomen
om er de vernissage mee te
maken van de tentoonstelling “Raakpunten”: eerste
expositie in 2007 van kunstkring Caerde met twee
sterke vrouwen als openers, Margot Jansen en Els
Moonen. Beide dames, die
hun opleiding genoten aan
de Tekenacademie SintMichiel (thans Academie
Noord), brachten naast
recent werk ook een retrospectieve van vroegere
creaties. Hun omvangrijk
oeuvre werd sterk gewaardeerd door de aanwezigen.
Ook zaterdag en zondag
kwamen veel bezoekers
genieten van de nieuwe
aquarellen en van het
vroegere acryl- en olieverfwerk.
De tweede Caerde-expositie
vindt plaats op 29-30 juni en
1 juli in zaal Van den Weyngaert. Niemand minder dan
Ivan Janssens, oud-secretaris en onvolprezen voortrekker van de WWM, toont
dan na het beëindigen van
zijn opleiding aan de Academie Noord zijn nieuwste
creaties. Een absolute aanrader!		
LVB

Meer dan 50 geïnteresseerden verkenden met Ludo Van Bouwel en Anne-Mie
Havermans het kasteeldomein van Antoon Van den Weyngaert
Dinsdagavond 3 juli om 19.30 uur: Monumentenwandeling
Welke monumenten staan er in Sint-Mariaburg en waarnaar verwijzen ze?
Bijeenkomst aan het Mariaplein (hoek Willy Staeslei en Edward Caertsstraat). Duur 1,5 uur.
Dinsdagavond 10 juli om 19.30 uur: Madonnawandeling
‘Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men u Maria tegen”, zongen we destijds. Waar treffen we op
eigen bodem nog Mariakappeletjes aan?
Bijeenkomst aan hoek Boskapellei-De Vroente (nabij Antverpia). Duur 1,5 uur.
Dinsdagavond 17 juli om 19.30 uur: Torentjeswandeling
Om hun villa een kasteelallure te geven bekroonden velen hun gebouw met een fraai torentje. We kijken daar
met bewondering naar.
Bijeenkomst aan hoek Schriek-Willy Staeslei (‘t Ref-Punt). Duur 1;5 uur.
Dinsdagavond 24 juli om 19.30 uur: Processie
Tweemaal per jaar ging een processie uit in de wijk. We verkennen een deel van het parcours. Vertrek aan de
kerk voor Elcks Thuys, Van de Weyngaertplein. Duur 1,5 uur.

Neemt Seenu Singh ooit deel aan
de Koningin Elisabethwedstrijd?

In de Schapendreef woont al 13
jaar een vriendelijke jongen met
Indische roots, Seenu Singh. Hij
is in 1985 in Bhopal geboren. Als
kleuter kwam hij met zijn ouders
naar Europa. Vader Singh werkte
ongeveer twee jaar in Bretagne
als telecommunicatiespecialist,
kreeg nadien een opdracht in
Australië om uiteindelijk in België
te belanden. Eerst woonde het
gezin op Linkeroever, nadien
verhuisde men naar de Schapendreef in de wijk De Sterre.
“Tot mijn 15 jaar volgde ik de
lessen in de International School
te Ekeren”, vertelt Seenu. “De
laatste drie jaar van het ASO
studeerde ik in het Sint-Michielscollege te Brasschaat. Ik volgde
de afdeling Wetenschappen-Wiskunde. Tot dan had ik onderwijs
in het Engels genoten, maar
op Sint-Michiel was alles in het
Nederlands. Een snelcursus in
de vakantie plus het positieve
onthaal en veel begrip van leraren en klasgenoten maakten het
me mogelijk zonder problemen de
lessen te volgen.”
In 2003 behaalde hij zijn diploma
ASO en stond toen voor de keuze:
geneeskunde studeren of burgerlijk ingenieur? Hij koos voor het
conservatorium…
Vanaf zijn zes jaar speelt hij piano.
Een leuke hobby, vond hij. Hij
kreeg les van privé-leraren, maar
was nooit naar een muziekschool
geweest. Zijn laatste leerkracht
Mevr. Heidi Henderickx over-

Jan Raes even terug
GVA meldde dat Jan Raes,
tot voor drie jaar intendant van de Filharmonie om
vervolgens grote baas te
worden van het Rotterdams
Philharmonisch orkest (het
beste orkest ter wereld),
even terug naar de Singel in
Antwerpen kwam. Jan Raes
is de broer van sportjournalist Frank, en bracht zijn jeugd
door in Sint-Mariaburg.

tuigde hem om aan het
conservatorium pianostudies te beginnen. Een
opleiding van 5 jaar, twee
kandidaturen en drie
masterjaren. Hij legde
de toelatingsproef af en
slaagde. Zo kon hij aan
zijn muziekstudies beginnen. Veel uren algemene
vorming in de kandidaturen, minder theorie doch
heel veel oefenen in
de volgende jaren. Een
nieuw stuk instuderen
vergt 6 à 7 uur oefenen
per dag, al gekend werk
herhalen 4-5 uur per
dag. “Het is wel zwaar en
vergt heel veel concentratie”, zegt
Seenu. “Daarom heb ik wel lichamelijke ontspanning nodig, vroeger tennissen, nu vooral lopen.”
Op donderdagavond geeft Seenu
sinds vorig jaar pianoles aan het
jeugdmuziekatelier Jhemela te
Brasschaat.
Seenu heeft als docenten in
Antwerpen Dhr. Levente Kende
en Mevr. Heidi Henderickx. Hij
volgde ook masterclasses bij
Dhr. Kum-Sing Lee, jurylid van
de prestigieuze Internationale
Chopin Wedstrijd te Warschau en
van de Koningin Elisabethwedstrijd te Brussel. Hij behaalde
intussen al internationale prijzen
in Brest (Frankrijk) en Parijs.
Volgend academiejaar hoopt hij
met een Erasmusproject lessen
te kunnen volgen bij Prof. Jan

Wijn in Amsterdam. En wie weet,
wordt hij ooit geselecteerd voor
de Koningin Elisabethwedstrijd en
kunnen we allen op tv zijn virtuositeit bewonderen ?
Wie op 9 maart zijn pianorecital
bijwoonde in het Auditorium SintMichiel, zal zeker
op zondag 21 oktober om 11
uur naar ’t Kerkske in Kapellen
komen. Dan geeft Seenu Singh
als aperitiefconcert een “Chopin
Recital” (alleen met stukken van F.
Chopin: o.a. Fantasie Impromptu,
Nocturnes, Barcarolle, het eerste
Scherzo en de vierde Ballade)
voor het Cultuur Centrum van
Kapellen.
Telefoonnummer voor reservaties:
03/660 67 50 of cultuurdienst@
kapellen.be
Prijs van de kaarten: 5 euro VVK
– 6 euro ADD
LVB

Breesgata 30
Het Heemkundig Documentatiecentrum van de Wijkwerking Mariaburg vzw werkt nauw samen met de kringen uit de buurt: Breesgata (Brasschaat), Hogescote
(Kapellen), Hobonia (Hoogboom), Molengalm (Stabroek) en Heemkring Ekeren. Op de viering van 30 jaar
Breesgata genoten we mee van de opendeurdag. LVB

“De oude Belgen”
volgens Ugo Janssens

We rapporteerden al eerder dat onze blinde dorpsgenoot Ugo Janssens met zijn “Historische gids voor België” in 2002 een toptienboek realiseerde. Thans ontvingen we
van Uitgeverij The House of Books in Antwerpen zijn nieuw werk “De oude Belgen”.
Op 288 pagina’s belicht Ugo de geschiedenis, leefgewoontes, mythe en werkelijkheid van de Keltische stammen die in onze geschiedenisboeken als “Oude Belgen”
vermeld staan. In 13 hoofdstukken, geïllustreerd met kaarten en mooie kleurenfoto’s,
helpt Ugo ons ontdekken hoe onze voorouders leefden, die door Julius Caesar als
dappersten van alle Galliërs getypeerd werden. Een boeiende verkenningstocht die
ons leert wat in de eigen contreien bewaard bleef van dit volk van druïden, priesteressen, barden, striidende koninginnen, kleine paarden, prinselijke graven, glazen
armbanden, lapjesschalen en mede.
“De oude Belgen” is in elke boekhandel verkrijgbaar.		
LVB

Het Breesgatabestuur ontving honderden bezoekers in hun
fraai museum in het gemeentepark, waar elke eerste zondag
van de maand in de namiddag opendeurdag wordt gehouden.
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Expat Services verwelkomt de wereld in Mariaburg





















Verhelst vastgoed
Op de Kapelsesteenweg
is er een nieuw immobiliënkantoor bijgekomen.
In 2000 stopte de garagehouder van het merk Citroën op de hoek van de
Kapelsesteenweg en de
Rochuslei met zijn activiteiten . Het pand bleef
lang leeg staan, omdat
niemand het aandurfde
om dit pand met eventuele
bodemvervuiling aan te
kopen. Tot Steve Verhelst
zijn oog erop liet vallen.
Hij had wel de moed om
het pand aan te kopen
en de nodige bodemkeuringen te laten uitvoeren.
Wat bleek? Alles was in
orde volgens de wettelijke
normen, en hij verbouwde
het pand tot een mooi
open kantoor. Van hieruit
wil hij de vastgoedmarkt
bespelen en de mensen
helpen aan een nieuwe
woning. Deze 28-jarige
is niet aan zijn proefstuk,
hij werkte immers al een
vijftal jaar in de immobiliënsector voor hij verkoos
om zijn eigen weg te gaan.
Hij gaat dan ook prat op
zijn persoonlijke service.
Hij helpt de mensen mee
zoeken naar een geschikte
woning en begeleidt hen
tot de uiteindelijke aankoop. In zijn sfeervol en
open kantoor ontvangt
hij graag de mensen en
iedereen mag langskomen
voor de nodige informatie.
Hij geeft nog even mee
dat ons mooie Sint-Mariaburg fel begeerd is, wat
onze huizen een erg hoge
waarde geeft. Hij spreekt
over een echte toplocatie.
Het nadeel van dit succes
is dat de woningen niet
voor iedereen betaalbaar
zijn, maar Steve verwacht
een stabilisatie van de prijzen. Voor meer informatie
spring gerust eens bij hem
binnen.
Vastgoed Verhelst, Kapelsesteenweg 432, 2930
Brasshaat, 03/633.12.36
		
ME



Sint-Mariaburg kent een grote
verscheidenheid aan handelszaken. Expat Service Center
aan de Molenweg 1a is daar
een mooi voorbeeld van. Al goed
20 jaar verzorgen Patrick Van
Laere en Gerda Cassauwers de
opvang van buitenlandse kaderleden. Mensen die beroepshalve
in onze omgeving moeten komen
wonen voor een bepaalde tijd, zijn
het zorgenkindje van deze Mariaburgse zaak. “We krijgen vooral
kaderleden van grote Duitse
chemiefirma’s“, weet Gerda.
“Die komen hier vaak wonen
omdat zij aan een bedrijfsproject
moeten meewerken. Ons doel is
dat niet alleen het kaderlid, maar
heel zijn of haar familie hier goed
opgevangen wordt. Wij zoeken
eerst en vooral een woonst die
aan de wensen van de klant voldoet. Maar daar houdt het ver
van op. Mensen die hier komen
wonen, weten vaak erg weinig
over hoe het er hier aan toe gaat.
Je kan het zo gek niet bedenken,
of wij zoeken een oplossing. Zo
moeten wij regelmatig het tuinonderhoud regelen of een poetsvrouw zoeken. Meestal hebben
de gezinnen die hier komen
wonen ook kinderen. Voor kleine

kindjes is een oppas onontbeerlijk. Voor de oudere zoeken wij
dan een school, maar meestal
is dat The International School in
Ekeren. Als de kinderen bepaalde
hobby’s hebben, zoeken wij hoe
ze die hier verder kunnen uitoefenen. Met de vrouw des huizes
ga ik naar The American Women
Club. Dat is een vereniging die
allerhande activiteiten organiseert voor vrouwen die met hun
gezin in het buitenland wonen.”
Vertrouwen
Het sleutelwoord bij Expat Living
Abroad, (wat zoveel wil zeggen
als “leven in het buitenland”) is
vertrouwen. “Onze klanten geven
zich vaak helemaal over aan ons.
We moeten ronduit alles voor hen
in orde maken. We komen heel
wat te weten over hun persoonlijk
leven. Voor het minste probleem
komen ze immers naar ons en
de band die je zo opbouwt, is
vaak uniek. Het zijn vooral de
Amerikaanse en Japanse gezinnen die spijt hebben dat ze terug
naar huis moeten. Ze vinden het
hier zo mooi en rustig leven. De
bedankingen en kerstkaarten zijn
dan ook vaak hartverwarmend.”
Naast de opvang van buitenlandse kaderleden, houdt Expat

Services zich sinds goed tien
jaar ook bezig met immobiliën in
de buurt.
In de beginjaren was Expat Services gevestigd aan de Maria
Theresialei. Na drie jaar werd
verhuisd naar de Bredabaan in
Brasschaat, vervolgens naar
Kraaienheuvel in Kapellen en
tenslotte naar de Molenweg. Om
die laatste verhuis feestelijk in te
huldigen, werden kosten noch
moeite gespaard door Gerda,
Patrick en hun drie medewerkers. “Eerst en vooral hebben we
iedereen van de woonblok uitgenodigd“, licht Gerda toe. “Ook

een groot deel van de klanten,
omwonenden, kennissen, collega’s en de meeste middenstanders van de buurt kregen een
uitnodiging in de bus. In totaal
konden we ongeveer 150 gasten
ontvangen.” De receptie, tot in
de puntjes verzorgd, was een
gezellig gebeuren. Bij wijze van
symbolische inhuldiging, knipte
Patrick een groene, rode, blauwe
en gele ballon los, om het nieuwe
pand geopend te verklaren.
Rood en groen vertegenwoordigden Expat Living Abroad, geel en
blauw het immobilënluik. 		
		
BVdV.

150 genodigden kwamen op de openingsreceptie
kennis maken met de fraaie kantoorruimte

Leo Dierickx start nieuw project

Leo Dierickx in zijn gloednieuw
kantoor aan de Kapelsesteenweg
Na een carrière van 45 jaar in het banken verzekeringswezen, heeft Leo Dierickx (65) beslist om, samen met zijn
schoondochter Sarah Van Campen, zijn
afdeling immobiliën verder uit te bouwen.
Leo was 35 jaar lang de man achter
Dileass en Krediet aan de Nijverheid in
Sint-Mariaburg. In principe heeft hij de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt,
maar stilzitten staat niet in zijn woordenboek. Begin dit jaar opende hij aan de
Kapelsesteenweg 408 zijn nieuw Immoen Advieskantoor IBA. Zijn grote ervar-

ing in het vak moet ervoor zorgen dat hij
de juiste keuze is wanneer de klant een
huis, appartement of grond wil kopen of
verkopen. IBA zal zich specialiseren in
eigendommen in Sint-Mariaburg, Donk,
Ekeren en Brasschaat. Buiten immobiliën houdt IBA zich ook bezig met het
verstrekken van zowel zakelijk als privéadvies. Nalatenschappen en testamenten
opstellen is tenslotte een derde luik van
het bedrijf. Leo heeft zich door de jaren
heen immers kunnen omringen met specialisten op dit vakgebied.
Het pand op de Kapelsesteenweg is voor
deze nieuwe activiteit speciaal gebouwd.
Naast het kantoor op het gelijkvloers, zijn
er ook twee appartementen en een studio
ingericht. De werken hebben ongeveer
een jaar geduurd en de bouwkraan nam
een lange tijd een stuk van de Kapelsesteenweg in beslag. Het resultaat mag
echter gezien worden, onze hoofdstraat
is er weer wat mooier en verzorgder op
geworden.
Op zijn respectabele leeftijd doet Leo nog
regelmatig mee aan loopwedstrijden en
eind vorig jaar nam hij nog deel aan de
marathon van New York. Met een beetje
geluk wordt het dit jaar die van Berlijn.
BVdV

Nagels voor iedereen
Expat Services is niet de enige nieuwkomer aan de Molenweg 1. In het
pand C heeft sinds enkele maanden
Nails for You zijn vaste stek gevonden. De zaak die zich specialiseert
in nagelproducten, bestaat al goed
twee jaar aan de Veltwijcklaan 22 in
Ekeren.
“Onze ruimte daar werd te klein”,
vertelt eigenares Bieke Anthonissen.
“Naast de groothandel in producten
voor voet-, hand- en nagelverzorging,
bieden we ook opleidingen in nagelverzorging. Zowel mensen die er hun
beroep van willen maken, alsook
gewone particulieren die zelf hun
nagels willen verzorgen, kunnen bij
ons terecht. De groothandel in verzorgingsproducten en het opleidingscentrum zijn nu aan de Molenweg gevestigd. Maar mijn nagelverzorging heb ik
nog steeds aan de Veltwijcklaan. Zo
komt het dat ik vaak tussen de twee
adressen pendel.”
Op de internetsite van de winkel vindt
met het uigebreide gamma aan verzorgingsproducten terug. Wat opvalt,
is dat de site in verschillende talen te
raadplegen is. “Dat komt omdat wij

veel internationale klanten hebben.
Men kan op de site de producten
bestellen en na betalingen worden ze
dan opgestuurd. Dat gaat van onze
onmiddellijke omgeving, tot Frankrijk,
Italië, Duitsland en zelfs Zweden.”
Zo staat ook Sint-Mariaburg een
beetje meer op de internationale
kaart. www.nails4you.be
BVdV

Groene wijzer terug thuis
Na
een
tijdelijk
onderkomen in de Katerheidemolen hebben Maria
en Joris terug hun oude
locatie in de Molenweg
18 opgezocht. Vrijdagavond 18 mei kwam burgemeester Dirk De Kort mee
de vernieuwde winkel officieel openen. In een lichte

en luchtige ruimte, alles in
frisse, aangename kleuren
geschilderd, hebben ze
hun waren uitgestald.
Dagverse
biologisch
geteelde groenten en fruit,
alle mogelijke biologische
heerlijkheden alsook fairtrade producten bieden ze
hun trouwe klanten aan.

De buitenzijde van het
gebouw wordt nog verder
afgewerkt, maar alles laat
voorzien dat dit gerenoveerde historisch pand
alweer een aanwinst voor
het Mariaburgs patrimonium zal betekenen.
Meer info op www.
degroenewijzer.be LVB

Burgemeester Dirk De Kort hield de feestrede bij de
opening van de vernieuwde winkel in de Molenweg
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Roger Peeters nam afscheid van dorpsherberg Prins Albert

Zondag 29 april kwamen honderden klanten afscheid nemen
van Roger Peeters. Meer dan 30
jaar baatte hij de “Prins Albert”
uit. “Op 1 oktober 1976 nam ik dit
bekende Mariaburgse café over
van mevrouw Van Mogh”, vertelt
Roger. “Het was een bloeiende
zaak. Veel verenigingen hadden
hier hun clublokaal. Met de jaren
is dat veranderd. Voetbal, basket
en volley kregen hun eigen
kantine. De fanfare ging elders
repeteren. De wielertoeristen en
twee biljartclubs bleven op post.
De toneelkring NDV kwam terug
van Elcks Thuys naar hier.”
Roger heeft al die jaren op zijn
bekende flegmatieke manier
de klanten verzorgd. De laatste
acht jaar werd hij daarbij flink
geholpen door dochter Debby.
“Het heeft me wel gepakt dat al
die mensen vandaag afscheid
kwamen nemen. Blijkbaar hielden ze toch van hun stamlokaal.
Waar moeten ze nu naartoe?
Het aantal cafés is in de wijk
enorm afgenomen.” Roger
droomt even weg en denkt terug
aan al het werk dat hij gepresteerd heeft om de “Prins Albert”
als één van de mooiste lokale
herbergen te behouden. “Na de
overname heb ik heel wat in de
inrichting geïnvesteerd. Samen
met Marc Lamot heb ik de zaal
opnieuw ingericht. Maar ook in

de verfraaiing van de gevel heb
ik veel energie gestoken. Allemaal met eigen handen gedaan.
Graag had ik nog een tweetal
jaar verder de zaak open gehouden. Dan zou ik 60 zijn en als
zelfstandige van een pensioentje kunnen genieten. Ik word nu
58 en ga op mijn appartement in
De Haan aan zee wonen. Alles
wat laten bezinken. Ik zie wel
wat de toekomst brengt.”
’s Avonds werden in aanwezigheid van tientallen vrienden de
attributen uit de kelder van de
Prins Albert per opbod verkocht.
Leo Van Boxlaer en Rita Nuyens
fungeerden als veiingmeesters.
De WWM kon voor het Heemkundig Documentatiecentrum
een stel soepborden van Hotel
Prince Albert op de kop tikken.
Toekomst
Roger Peeters kreeg vanuit
Nederland een lucratief bod op
de zaak. “Ik kon dat moeilijk
afwijzen. Iedereen weet hoe
moeilijk het is om heden ten
dage in de horeca te overleven.
De reglementering wordt alsmaar strenger. Ook de samenleving zelf is veel veranderd. Ik
moest in mijn zaal geen jeugdfuiven meer organiseren, want
de buren klaagden steen en
been over lawaaihinder, vernieling en vervuiling van de omge-

ving. Ik had nog de Argentijnse
tango op woensdagavond. Ze
moeten nu allemaal een andere
locatie zoeken, want de nieuwe
eigenaar zal er een restaurant
van maken.”
Roger erkent dat zijn hart een
beetje bloedt. Als geboren en
getogen Mariaburger doet het
pijn al die vele vrienden te verlaten. “Ons vader is 86, fietst nog
flink rond en werkt alle dagen
in zijn groentetuin. Ik hoop even
oud te worden als hij. Misschien
kom ik van de zee nog wel terug
naar mijn dorp.”
Dochter Debby blijft in de buurt
werken. Zij gaat haar vriendin
helpen in de dierenspeciaalzaak
’t Dierenwinkeltje over de Boerenmarkt in Kapellen.
In de Prins Albert komt volgens
een artikel in GVA dit najaar een
Indisch tandoorirestaurant met
eetgelegenheid voor 150 klanten.		
LVB

Roger Peeters en dochter Debby namen afscheid van de vele klanten.

TOCHT NAAR COMPOSTELA
IN BOEKVORM BESCHIKBAAR

Boommarter in Kalmthout gevonden
Op 9 mei werd om 2 uur ‘s nachts door de politie van Kalmthout een
boommarter binnen gebracht in het VOC aan de Floris Verbraekenlei: een jong mannetje dat tijdens zijn nachtelijke tocht waarschijnlijk werd aangereden. Het dier is gevonden in Kalmthout op de
Kapellensteenweg ter hoogte van huisnummer 295, midden in de
bebouwde kom dus. Buiten een beschadigde hoektand mankeerde
het ogenschijnlijk niks. De ontdekking van een levende boommarter
veroorzaakte nogal wat opschudding binnen de wetenschappelijke wereld. Over boommarters in de Kempen is zo goed als niets
geweten. Vandaar dat men het dier bij vrijlating zenderde om zijn
doen en laten te volgen. Koen Van Den Berge van het INBO kwam
naar Brasschaat om het dier op te meten, een chip in te planten, een
haarstaal te nemen. Onmiddellijk na de vrijlating in de Kalmthoutse
heide stak de marter al de grens over.			
MP

11de lentepoets

’Vorm met minstens 10 buren een properploeg en poets
en schrob de stoep, de straat, de voortuin, de bloembakken en al wat in de straat te vinden is. Elk deelnemend
gezin krijgt een gevulde bloembak om de voorgevel te
verfraaien.’ Zo luidde de opdracht van het stadsbestuur.
In Sint-Mariaburg reageerden verschillende straten,
o.m. Oudstrijderslei, Frans Standaertlei, Schepersveldlei, Lodewijk Andersonstraat. Koffie of thee en koeken
waren
beschikbaar voor de poetsers en alles verliep met het mooie
weer in een opperbeste sfeer. Eens
te meer een leuk
initiatief dat de
samenhorigheid
van de bewoners
bevordert en het
leven in de wijk
veraangenaamt.
Alle deelnemers aan de
		
AMH
lentepoets kregen een bloembak

Raoul De Noël stelde zijn pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela te boek.

DE VAN LOOKS TE BOEK

Bij Guy Van Look, Studio
Artona, Kapelsesteenweg 585/1
kan men een uniek boekwerk
bekomen. Voor eind juni kan
men het bestellen door 45 euro
over te maken op rekening 4145177491-55 van Paul van Look.
Eind juli rolt het boek van circa
500 pagina’s van de persen.
Onderwerp van dit magnum
opus is “Hoe de Van Looks in
de Antwerpse polder terecht
kwamen en de havenbaronnen
hen daaruit verdreven”.
Auteur Paul Van Look, die
tot de jaren ’70 in Sint-Mariaburg woonde, verwerkte in
het boek een stamboom van
de Van Loo(c)ks die tot in de
16de eeuw opklimt. Destijds
woonden de verre voorouders
in de Rupelstreek, in de 18e
eeuw verhuisde een voorvader
naar Ekeren. Lillo en Oorderen
werden de woonplaatsen van de

Scoutsgroep
zoekt oud-leden

De scoutsgroep van Maria ter
Heide organiseert op zaterdag 8
september 2007 een bijeenkomst
om het 50-jarig bestaan van de
groep te vieren. Alle oud-leden
en oud-leiding zijn welkom. Spijtig genoeg zijn niet alle adressen
gekend, vandaar deze oproep.
Misschien wonen er ook in SintMariaburg oud-scouts van de 23e
Don Bosco. Zij kunnen hun adres
en dat van andere leden die ze
kennen doormailen naar groepsle
iding.23stedonbosco@gmail.com,
eric.anno@yucom.be of christian.
burette@skynet.be
Telefonisch kan men ook steeds
contact nemen: Winke Delagrange: 0486.72.68.00,
Eric Anno: 03.636.37.70, Christian
Burette: 03.663.06.24

nakomelingen. De Mariaburgse
tak is heel bekend door de
winkel van moeder Van Look en
dochter Denise op de Kapelsesteenweg. Zoon Guy heeft 40 jaar
als fotograaf het wel en wee van
vele Mariaburgers vereeuwigd.
Zijn oudere broer Paul voegt
daar een prachtig proza aan toe,
wat dit boekwerk tot een niet te
missen collectors item maakt.
		
LVB

Raoul De Noël uit de Zwemdoklei 63 meldt:
”Vaag (of iets minder vaag) rinkelt er misschien nog wel ergens een belletje dat ik op een bepaald ogenblik, namelijk 21 augustus 2005, een pelgrimtocht gestart ben. Met op de rug al wat ik dacht nodig te hebben voor
onderweg vertrok ik naar het - in mijn veronderstellingen - zonnige Spanje,
meer bepaald naar Santiago de Compostela. Zon heb ik gezien, maar
sneeuw ook ... veel sneeuw. De winter was namelijk ook van de partij
omdat ik vond dat de terugweg, die vroeger door terugkerende pelgrims
werd afgelegd, eveneens voor mij geldig was. Na 207 dagen, 5602 kilometer en 6 paar schoenen eindigde de tocht weer op de plaats van vertrek
op 15 maart 2006.
Die ganse ervaring vertaalde zich gedurende de tocht beetje bij beetje in
geschreven woorden, avond na avond zorgvuldig neergepend in een dagboek. Omdat ik toch het idee had “de mensen” iets te kunnen meegeven,
liep ik met de gedachte rond om die tekst uit te geven. Het hele verhaal
werd uitgetypt, voorzien van foto’s en verder uitgebreid met de nodige
“route-informatie”.
Na een tijdje vruchteloos zoeken naar een uitgever heb ik nu toch een
oplossing gevonden om een mooie A4-formaat versie op de markt te brengen. De tekst is niet literair hoogstaand maar wel 110% menselijk. Om
misschien het gebrek aan schrijfstijl een beetje goed te maken werden
een 40-tal kleurenfoto’s bijgevoegd die dan wel de verkoopprijs opdreven, maar die zeker nodig zijn om een degelijk totaalbeeld te verkrijgen.
Omdat echter de foto’s op Internet kunnen bekeken worden is er ook een
zwart/wit versie.
Zoals gezegd betreft het een A4-formaat, en de prijs voor de kleuren
versie komt op 29,21 euro plus verzendkosten maar die hangen af van
jullie woonplaats. De zwart/wit versie komt op 15,50 euro plus verzendkosten. Een bestelling gebeurt via internet of via mij persoonlijk. Op www.
wwaow.com kan je het boek vinden onder “biografieën” of door gewoon in
de zoekfunctie “Compostela” in te tikken. Eens het boek gevonden, heb
je de mogelijkheid om een uittreksel te lezen. De rest wijst zichzelf uit
via het “winkelmandje”, als tenminste het lezen je na vijf pagina’s al niet
tegensteekt..Reken wel op een levertijd van ongeveer 2 weken.” LVB
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Lezersbrief
Jeugdherinneringen

Ivan van den Eynde was eigenaar van de Minerva-garage op het pleintje
tussen de Antoniuslei en de Vrijwilligerslei waar ook de cremerie Nelleke
te vinden was.
Willem was mijn vader, een Hollander, die gewoond heeft aan de Antoniuslei nummer 13, op de eerste verdieping, waar ik geboren ben.
Ivan en Willem waren al van voor mijn geboorte bevriend. Ivan had
een garage en mijn vader werkte bij de Fordfabriek, zodat ze auto’s als
gemeenschappelijke interesse hadden. Dit verbond hen. Soms werd hun
gezelschap aangevuld door de heer van Steenwinkel, ook van de Antoniuslei, die iets met de Belgische wielerbond had, en de heer Jaap Salomé
van de de Caterslei die een Citroën boven een Minerva verkoos.
Nadat ik op een mooie voorjaarsdag in 1933 geboren was - zo gaat het
verhaal - vroeg mijn vader of Ivan en Jaap hem wilden vergezellen om
mij in te schrijven in het geboorteregister te Brasschaat. Zoals dat in die
tijd paste, trokken ze alle drie hun beste kleren aan en vertrokken met
een Minerva Landaulette waarvan het dak neergeklapt kon worden.
Mijn vader had een strooien hoed op, een tits, nonkel Ivan en oom Jaap
zoals ik hen later noemde, bedekten hun hoofd met een leren klak en een
bolhoed. Mijn moeder kwam moeizaam uit het kraambed, hierbij geholpen door een tante, om de drie musketiers na te zwaaien. De vierde zitplaats bleef leeg omdat mijnheer van Steenwinkel moest werken, maar
ook omdat er meer dan genoeg getuigen waren…
Na uren gewacht te hebben op de terugkeer van mijn vader, werd mijn
moeder erg ongerust. Die onrust nam nog toe, omdat achtereenvolgens madam Van den Eynde en tante Madeleine binnen kwamen om
te vragen of iemand wist waar hun mannen gebleven waren. Op het
einde van de dag vroegen ze de heer van Steenwinkel, die vanwege
de wielerwedstrijden goede betrekkingen met de politie had, of die wat
kon uitrichten. Hij deed zijn best, de politie deed haar best, ik was op
het gemeentehuis ingeschreven maar de mannen bleven weg. Na drie
dagen kwamen ze weer opduiken en biechtten aan hun vrouwen op dat
ze mijn geboorte aan de kust gevierd hadden. De bloemen die ze mee
gebracht hadden, zorgden ervoor dat de mannen vergiffenis kregen.
Daarbij vond mijn moeder mij te jong om zonder vader verder door het
leven te gaan. De vriendschap tussen de echtparen bleef gehandhaafd
en het aangename leven in Sint-Mariaburg kabbelde voort tot…
Op een dag vroeg de heer van Steenwinkel aan nonkel Ivan en mijn
vader of ze niet een wielrenner uit Kalmthout wilden begeleiden tijdens
de koers “Dwars door België”. Nonkel Ivan als chauffeur van natuurlijk
een Minerva uit zijn garage en mijn vader als verzorger op de achterbank. De beide mannen voelden wel wat voor dit avontuur, overlegden
met de coureur, en bereidden zich voor op de semi-klassieker.
Nonkel Ivan poetste en smeerde zijn voiture en mijn vader oefende in
het dooreen schudden van eieren en cognac. Hij kocht ook nog een
verbanddoosje met extra massage olie en kreeg van de moeder van
de coureur een tas met eten, zeep en handdoeken, waarna de mannen
vertrokken.
Tijdens de koers bleek hun onbekwaamheid. Nonkel Ivan bleef achteraan de colonne volgauto’s hangen, dus in de stofwolken die de andere
auto’s opwierpen. De wielrenner moest zich steeds af laten zakken om
te ravitailleren en gebruikte de lelijkste woorden om zijn ongenoegen te
uiten.
Op een bepaald moment kreeg hij kramp, stak min of meer zijn vieze
been door het raampje van de Minerva naar binnen en vroeg mijn vader
om hem een massage te geven.
Dit werd mijn vader teveel, zodat hij aan Ivan kenbaar maakte dat hij
behoefte had aan een sanitaire stop. Toen dit voor elkaar was, wou hij
niet meer instappen.
Mijn vader is met de trein naar huis gekomen en hoe nonkel Ivan en de
coureur thuis geraakten weet ik niet.
In ieder geval was het uit met de vriendschap tussen mijn vader, nonkel
Ivan en mijnheer Van Steenwinkel. Ik heb nooit meer gespeeld in de
Minerva-garage en mijnheer Van Steenwinkel nooit meer horen vertellen over de koersen die hij gevolgd had. Kort daarna verhuisden we
naar de Leopoldslei nummer 19. Op het eerste verdiep woonde juffrouw
Louisa Govaerts die bij de bank Antverpia werkte. Zij was weer een
kennis van de familie Van Steenwinkel. Op zekere dag vertelde ze mij
dat Poeske Scherens bij de heer van Steenwinkel op bezoek was en
dat men haar uitgenodigd had hem te komen begroeten. Ik vroeg haar
om een handtekening mee te brengen, maar ik mocht met haar mee
gaan. Zodoende kon ik zelf om een handtekening vragen. De heer van
Steenwinkel begroette mij vriendelijk en van Poeske kreeg ik de vurig
gewenste handtekening.
Jaren later zocht hij mijn vader op omdat hij een wielrenner in mij zag.
Hij zag in mij een gelijkenis met de jonge Jan Zagers! Wielrennen is er
nooit van gekomen, omdat mijn vader niet van bevuilde gezichten hield,
laat staan van vieze wielrennersbenen.
				
Jan Minderhout - Middelburg

40 jongeren gevormd

Op 28 april werden 40
jongeren in de parochiekerk gevormd, nadat
ze
gedurende 8 maanden
met hun catechisten wat
dieper ingegaan waren op
de hedendaagse manier
van leven, op de wereld
waarin ze leven en op hun
toekomst. “Hoe kunnen
we samen deze wereld
beter maken?” was daarbij
de cruciale vraag.
Velen vierden op zaterdagmiddag deze blijde
gebeurtenis mee. Al was
het even spannend omdat
vormheer De Bois, exdeken van Berchem, door
verkeersproblemen met
enige vertraging in de
parochiekerk
geraakte.
Als missionaris in Afrika
was hij echter gewoon dat
tijd geen rol speelt.
Het vormsel is zeker geen
eindpunt, wel het begin
van een hoopvolle groei
naar volwassenheid. Het

parochieteam hoopt dat
de vormelingen en hun
achterban wekelijks de
weg naar het kerkgebouw

Viering juffrouw Lutgarde

Juf Lutgarde, de actieve,
dynamische
turnlerares
van de VBSM, werd op 28
maart uitbundig gevierd,
enkele dagen voor aanvang van haar pensioen.
Door haar enthousiaste
manier van lesgeven
sloeg bij vele kinderen de
vonk over en werd sporten
een plezier. Zij liet de kinderen proeven van uiteenlopende sporten. Naast
het klassieke turnen ging
er veel aandacht naar het
verkeersveilig en behendig
fietsen, er werd getennist, badminton gespeeld,
baseball
en
trefbal
beoefend... tot hockey en
skiën toe. Aan de jaarlijks
bosspelen denken allen
met plezier terug. Ook de
ouders zijn haar dankbaar,
omdat ze vaak mochten
delen in het plezier van
samen sporten. Het feestprogramma voor juf Lutgarde werd in het geheim

voorbereid.
Onder het thema “Ik leef,
dus ik beweeg!” werd een
project uitwerkt dat de
hele voormiddag in beslag
nam. De feestreceptie die
daarop aansloot, verliep
heel gezellig. Ouders,
leerlingen, oud-leerlingen
en vrienden wilden hun
waardering laten blijken.
De namiddag was voorbehouden voor sporten onder
de collega’s, gevolgd door
een etentje met zijn allen.
In naam van de (oud)leerlingen, juf Lutgarde,
bedankt!
AMH

Fietszoektocht

KMV Sint-Cecilia
De Big band van de KMV Sint-Cecilia Ekeren-Donk richt tussen 16 juni
en 9 september een rustige “Fietszoektocht” in. Deze speelt zich voor
een groot gedeelte af op het grondgebied van Sint-Mariaburg/Brasschaat.
Al wie wil deelnemen, kan een formulier verkrijgen tegen 3 euro bij Terra
Travel, Kapelsesteenweg 315, Ekeren-Donk of bij Dagbladhandel De
Schriek, Leopoldlei 41, Sint-Mariaburg. Meer info bij Eddy Van den Bergh,
03/645.75.33, e-mail emapo@skynet.be

zullen vinden om er deel
te nemen aan de oplading
van hun geestelijke batterijen. Het geloof kan hen

beslist inspireren volgens
het thema waaraan dit jaar
gewerkt werd. AMH

Straatfeesten alom

Zaterdag 2 juni was er weer feest verzamelen geblazen op het Mariin de Boskapellei. Voor het tweede aplein. Velen kwamen er genieten
jaar op rij zetten enkele enthousi- van een hapje en een drankje. De
astelingen zich in om er een leuke kinderen konden zich uitleven op
dag van te maken. In de loop van een springkasteel en liefhebbers
de namiddag konden niet alleen van het levenslied werden door een
de mensen van de Boskapel- heuse felle zangeres in de juiste
lei, maar ook uit de omliggende sfeer gebracht.
straten, terecht op de parking van Als aanloop naar de Mariaburgse
Antverpia. Je kon er een drankje Feesten eind september volgen
krijgen en/of je wagen aan één van komende weken nog straatfeesten
de vele spelletjes die door één van in Floris Verbraekenlei, Rochude bewoners zelf ineen geknutseld slei, Jacobuslei en Statiekwartier.
waren. Voor de kleinsten waren er LVB
allerlei soorten speelgoed en ze
konden zich ook laten schminken.
‘s Avonds was er dan een
barbeque voor diegenen
die daarvoor hadden
ingeschreven. Het dessert werd geleverd door
de ijskar van Albert, die
speciaal langskwam. En
dan kon er nog gezellig gebabbeld worden tot
voorbij middernacht. De
talrijke opkomst - toch
al méér dan vorig jaar laat vermoeden dat er de
eerste zaterdag van juni
Niets dan vrolijke gezichten
2008 nog een derde editie
op het straatfeest van de
komt. Zondag 10 juni was
Boskapellei
het na de verkiezingen
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Sport

NEGENDE “VELO CLASSIC” TEN
VOORDELE VAN MS-PATIENTEN

Zaterdag 4 en zondag 5
augustus wordt voor de
negende maal de bekende
“Velo Classic” georganiseerd, een fietshappening ten voordele van de
zelfhulpgroep van Multiple-sclerose-patiënten in
Brasschaat.
Deelnemers
kunnen
starten aan het terrein van
VK Mariaburg, Zwemdoklei 1, of aan Bouwbedrijf
De Jongh, industriepark
Bosduin in Kalmthout.
Zaterdag 4 augustus vertrekken de eerste fietsers om 12.30 u Men kan
starten tot 15.00 u. Zondag
5 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
een recordaantal fietsliefhebbers. De deelname in
de onkosten bedraagt 2,5
euro. Daarvoor krijgt men
een routebeschrijving, een
perfect afgepijld parcours
en bij aankomst nog een
verrassingspakket.
Steun aan MS-hulpgroep
De opbrengst gaat integraal naar de MS-patiënten
van Brasschaat, die op 16
december 2006 hun twintigjarig bestaan vierden in
aanwezigheid van burgemeester en schepenen
van Brasschaat. Talrijke
vrienden die al jaren de
MS-werking
steunen,
kwamen in het Antverpiagebouw hun sympathie
betuigen.
Dank zij de steun van
“Velo Classic” kunnen
de MS-patiënten en hun
begeleiders elke dins-

dag samenkomen en hun
activiteitenprogramma
afwerken in het park van
Brasschaat, naast de
Hemelhoeve. Om de 14
dagen is er voor wie kan
en wil aangepaste yoga.
De groep telt momenteel 28 leden en 16 vrijwilligers-helpers.
De
jaarlijkse tombola en de
speculaasverkoop helpen

verder de kosten van de
activiteiten te dekken. In
de zomermaanden wordt
om de twee weken een
uitstap met de liftbus
ingericht. De zelfhulpgroep
MS Brasschaat werd
op 10 december 1986
opgericht door Axel De

Mulder, zoon van de huidige voorzitster Monique
Servaes. Als oud-leerling
van het Sint-Michielscollege zette hij zich in voor
de MS-liga. Axel overleed
op 9 juli 1989 maar leeft
voort in het hart van vele
vrienden;
Iedereen welkom
Halverwege het parcours is
een drink- en sanitaire stop
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

Fietsfanaat Willy De Laet:
“Wielerleven begon bij Antwerp Bicycle Club”

De Royal Antwerp Bicycle Club
bestaat 125 jaar. Bij die gelegenheid werd een kanjer van een boek
uitgegeven: 421 blz. op A4-formaat.
Auteur is onze dorpsgenoot Willy
De Laet uit de Weerstandersstraat.
Zelf een fervent fietser, werd hij in
de Brasschaatse ruiterhal geïnterviewd door Schepen Berre Van
Deuren, eveneens een enthousiaste wielerfan en jaren trouw lid van
RABC. Voor de lay-out van het boek
tekende nog een Willy. Bauwens
zorgt viermaal per jaar ook voor de
opmaak van onze Gazet.
“Dat Antwerp Bicycle Club gesticht werd op 31 maart 1882 heeft
voorzeker niemand van ons op
school geleerd”, aldus Willy. “Maar
iedereen die ooit in de Bicyclekleuren fietste, hetzij als renner,
hetzij als toerist, zou deze historsche datum moeten kennen. Het is
de stichtingsdatum van de grootste
en oudste Belgische wielerclub,
en zo goed als zeker één van de
oudste in Europa.”

“De gehele geschiedenis opschrijven over deze oudste wielerclub
was schier onmogelijk. Teveel
waardevolle documenten gingen
verloren. De bronnen waren vrij
schaars en soms had ik moeite om
waarheid van verzinsel te onderscheiden. Toch heb ik het erop
gewaagd. In een eerste deel heb
ik de rennersafdeling van R.A.B.C.
behandeld. In een tweede deel gaat
het over de toeristen, die misschien minder opzienbarende prestaties leverden, maar toch een ruim
aandeel hebben in de geschiedschrijving van de club. Ook vond
ik het nodig een derde deel samen
te stellen over bekende en minder
bekende renners van R.A.B.C.
Zover dat mogelijk was, ging ik
de renners persoonlijk opzoeken.
Sommigen vond ik gewoon niet
terug, bij anderen had de tand des
tijds heel wat uit het geheugen
gewist. Ik probeerde zoveel mogelijk anekdotes uit hun wielercarrière
te verzamelen.”

Als hoofdredacteur van “De Toerist”,
clubblad van RABC-wielertoeristen,
volgt Willy al vele jaren intens het
clubleven. Hij vond dan ook enorm
veel fotomateriaal terug, wat het
boek nog boeiender maakt. Wie

graag een exemplaar aankoopt,
kan terecht op het secretariaat van
R.A.B.C., Stanislas Meeuslei 57,
2900 Schoten, tel. 03/326.12.72 email: rabc@skynet.be LVB

Monique Servaes, voorzitster van de MS-groep
Brasschaat, mocht de voorbije jaren een mooie
cheque ontvangen vanwege de Velo Classic
absoluut terugkomen. Wie op tel. 03/665.11.57 of
nog niet de kans had deel 0477/22.24.81 of op www.
te nemen, wordt dit jaar mariaburg.be
zeker verwacht. Meer info

Zeven bestuursleden houden
de Turnkring Antverpia recht

Op 3 juni heeft iedereen het nog
eens kunnen voelen: Turnkring
Antverpia is een florissante
vereniging. Voorzitter Tom De
Rydt en zijn medewerkers zorgen
voor een fantastische sfeer. Het
enthousiasme binnen de club
is optimaal en iedereen voelt
er zich happy. En toch is er een
probleem.
De Rydt: “Uiteraard zijn de sporters de belangrijkste groep binnen
de club. Maar ook mensen die
de club runnen en besturen zijn
onontbeerlijk om een optimaal
functioneren te garanderen. Daar
wringt nu juist het schoentje. Met
een te beperkte bestuursgroep
van amper zeven mensen is het
al jaren ‘knokken’ om iedereen
de kans te geven wekelijks te
turnen. Gedurende een periode
van 20 jaar, en sommigen zelfs
langer, hebben deze bestuurs-

lui zich ingezet voor het welzijn
van de turnkring. Een bruisende
vereniging met meer dan 400
actieve leden. Diverse bestuurslui
moeten op korte termijn afhaken,
wat de werking echt serieus in
het gedrang dreigt te brengen.
We hebben al meermaals getracht mensen warm te maken om
tot ons bestuur toe te treden.
Helaas, zonder resultaat. Daarom
wil ik nogmaals een oproep doen.
Onder de slogan ‘vele handen
maken het werk licht’ hopen we
enkele gemotiveerde vrijwilligers
te kunnen recruteren.”
Dertigers en veertigers: begin
eraan, het bestuur ontvangt
alle werklustige benevolenten
met open armen. Kandidaten
mogen zich steeds melden
bijTom De Rydt, tel. 03/665.07.40
of Diane Van de Meulegracht
03/664.97.33.
LVB
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Antverpia
MARIABURG QUIZT!!!

Voor de derde maal worden de Mariaburgse Feesten
ingeleid door de Quiz! Stilaan wordt dit ook een vaste
waarde in dit feestelijk weekend. Het is de quiz waarbij het kan zijn dat de doorwinterde kwisser het loodje
moet leggen tegen een echte buurtkenner.
We verwachten allen op VRIJDAG 28 september in
de refter van GIBO – Mariaburg in de Annadreef vanaf
20.00u. U kan zich met uw familieleden, straat, vrienden, buren of vereniging inschrijven via dit strookje of
via mail : quiz.mariaburg@staes.org
De ploegen mogen maximaal uit 6 personen bestaan.
Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 15 euro, te
storten op rekening nr. 141-0547299-71 van VZW
DE WEYNGAERT met vermelding KWIS + PLOEGNAAM.

Dienstencentrum
Open van maandag tot en met vrijdag 9.00 – 17.00 u.

Dit is een plek waar men vrienden kan ontmoeten, kan deelnemen
aan verschillende activiteiten, terecht kan voor verschillende diensten
en waar men zich kan inzetten voor andere mensen door middel van
vrijwilligerswerk. Het cafetaria is open van 13.30 tot 17.00 u. Op de
werkdagen kan men in het restaurant van een driegangen maaltijd genieten aan 5,5 euro. Daags voordien inschrijven is noodzakelijk.
De petanquevelden in de tuin van het dienstencentrum zijn bijna klaar.
Snel zal met deze sport kunnen gestart worden. In de kleine activiteitenzaal op het gelijkvloers staat nu een ping-pongtafel. Elke weekdag kan
men vrij komen spelen. Een vrijwilliger wordt gezocht om vrijdagmiddag
de ping-pong te begeleiden.
Komende activiteiten:
Dinsdag 26 juni om 13 u. Sportieve fietstocht
Doel is de Bospolder in Ekeren, een toffe tocht langs unieke plekjes.
Gratis deelname.
Donderdag 28 juni om 13.30 u. Op verkenning naar de Brusselse
bossen
Ludo Van Bouwel van het Heemkundig Documentatiecentrum begeleidt liefhebbers door het vroegere recreatiegebied (zwemdok, Kattekensberg, bossen, Rustoord). Duur 1,5 uur. Deelnamekosten 2 euro,
vooraf in te schrijven.
Vrijdag 29 juni om 13.30 u. Bezoek Sint-Jacobskerk
Gids Hugo Van Parys vertelt alles over de geschiedenis en de verborgen
schatten van de prachtige kerk in hartje Antwerpen, waar Peter-Paul
Rubens begraven ligt. Prijs 2 euro, vooraf inschrijven noodzakelijk.
DC ANTVERPIA
Contactpersoon: Marian Mathot
Sint-Antoniuslei 95-97 2930 Brasschaat
Tel. 03/660.58.00 Fax 03/313.43.72
E-mail: dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Cowboy Henk in Academie
Noord

Zaterdag 9 juni was Heer Seele
voor een workshop te gast in de
Academie Noord te Sint-Mariaburg/
Brasschaat. De leerlingen van het
atelier van Nora Venken (13-14 jarigen) wonnen deze workshop door
hun deelname aan de wedstrijd ‘Fit
in je hoofd’.
Eind vorig jaar daagde Herr Seele
de Vlaamse scholen uit om hun creatiefste “Fit in je hoofd”-ontwerp in
te sturen. Doel was de 10 stappen
uit de campagne “Fit in je hoofd,
goed in je vel” tot een verrassend
geheel te kneden.
Fit in je hoofd, goed in je vel, is een
campagne van de Vlaamse over-

heid rond geestelijke gezondheid.
Voor de geselecteerden van deze
wedstrijd, waartoe de Academie
Noord dus behoorde, zat er dan
ook een ontmoeting en samenwerking met Heer Seele zelf in. Cowboy
Henk was natuurlijk het middelpunt
van de belangstelling. Een aantal
nieuwe grappige situaties werden
uitgedacht. De leerlingen werden
door Heer Seele uitgedaagd om
zo creatief mogelijk met deze stripfiguur om te gaan.
Het was een boeiende, ontspannende en vooral vrolijke ervaring.”
JVB

Lentewandeling

Tijdens de natuurwandeling
op woensdag 9 mei werd een
bezoekje gebracht aan het nog
overblijvend stukje “ Hondjesberg “ (eigendom Jacques
Schellen). In zijn tuin kon de
groep o.l.v. Lus Cuyvers even
herinneringen ophalen aan de
goeie, ouwe tijd toen het prettig
spelen was op de Hondjesberg.
Nadien werd ook het stukje privé

“ Kattekensberg “ bezocht aan
de splitsing van Hoge en Lage
Kaart achter de Laiterie.
Daar zijn percelen bouwgrond
te koop aan de kant van de
Lage Kaart en is de gemeente
Brasschaat in onderhandeling
met bouwfirma Vleugels om de
strook bos aan de Emmalei aan
te kopen ter uitbreiding van het
natuurgebied Kattekensberg.

Een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg
vzw verschijnt in september, december, maart en
juni. Werkten mee aan dit nummer: Willy en Erik
Bauwens, Lus Cuyvers, Marc Elseviers, Anne-Mie
Havermans, Marian Mathot, Jos Matthysen, Bart
Meeus, Marcel Peeters, Michael Staes, Jo en Ludo
Van Bouwel, Bart Vande Vyvere, Guy Van Look, Jan
Van Os, Marc Van Looveren, Marc Wouters.
Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt u
voor 15 juli op het redactiesecretariaat, Schriek 360,
Sint-Mariaburg-Ekeren.
Eindredacteur en verantwoordelijk uitgever: Ludo
Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel.
03/605.73.61, gsm 0476/592278, e-mail: hippopress@skynet.be

Herr Seele daagde lerares Nora Venken en haar leerlingen uit tot
creatieve verwerking van ‘fit in je hoofd, goed in je vel’

ACADEMIE NOORD
Onder de naam EXPO
O7 houdt de ACADEMIE
NOORD haar jaarlijkse
tentoonstelling op zaterdag
23 juni en zondag 24 juni.

deren. Inkom is uiteraard
gratis. Het werk van de
jeugdatelier (8-11 jaar) en
de ateliers voor jongeren
(12-17 jaar) wordt volledig

Tussen 10 en 17 uur valt
het werk van de leerlingen te bekijken en bewon-

in het Antverpiagebouw,
De Vroente 7, ten toon
gesteld. Het werk van de

Naam ploeg:.................................................................
.....................................................................................
Contactpersoon:...........................................................
Tel:..............

Email:.................................................

Wij zijn familie/vrienden/buren/straatvereniging/collega’s/
....................................................................................
(terugsturen naar: Michaël Staes, Leopoldlei 46, 2180
Ekeren – Mariaburg)

CONCERTEN
IN DE WIJK
Donderdag 2 augustus om 20.30 uur vindt op de parking van Antverpia aan de Boskapellei een geweldig
optreden plaats van de groep MILLENIUMS. De
Brasschaatse cultuurdienst organiseert deze avond
in samenwerking met de Wijkwerking Mariaburg vzw.
Vanaf 19 uur is iedereen welkom om te genieten van de
veertienkoppige Belgische big band. Muzikanten van
Troissoeur, Jaune Toujours en Assunto Mano brengen
samen nummers die zich situeren tussen wereldmuziek en jazz: brasspower, funk, spicy latino. Het wordt
een majestueus feest met zwoele jazz, warmbloedige
rootsmuziek waarin speelplezier centraal staat.
Energie, gedrevenheid en improvisatie zijn de absolute hoofdingrediënten van het gezelschap, dat getuigt:
“Roots is onze taal, feest is ons verhaal”. Pieter Thys
(orgel), Roeland Van Noten (bas), Suzy Mandaglio
(zang), Yves Peeters (drums), Chryster Aets (percussie), Tim Dejonghe (trompet), Koen Nys (saxen), Chris
Verelst (tuba en trombone), Bart Borremans (tenorsax), Sam Devos (zang), rein Vanvinckenroye (accordeon), Edwin Vanvinckenroye (viool), Lieve Geerts
(tuba) en Jan Verschoren (live sound) zullen voor een
heerlijke muziekavond zorgen. Heel Sint-Mariaburg
komt hierheen als aanloop naar de 21ste Mariaburgse
Feesten op 30 september.			
LVB
ateliers foto, schilderkunst, Kapelsesteenweg 72.
tekenkunst en vrije grafiek
voor volwassenen eve- + Logo
neens in Antverpia. Voor
het werk van de leerlingen
keramiek en beeldhouwkunst kan men terecht in
het Sint-Michielscollege,

