Lidgeld niet vergeten

Onze penningmeester signaleert dat heel wat lezers van buiten de wijk, die de
Gazet ‘extra muros’ ontvangen, voor 2008 hun lidmaatschap van de “Vrienden van
het Nieuw Kwartier” nog niet betaald hebben. Willen ze nummer 99 van september
2008 nog in de bus krijgen, worden ze aangemaand vlug minimum 5 euro over te
schrijven op rekening nr. 979-0804545-32 van Wijkwerking Mariaburg vzw of het
te komen brengen op een dinsdagmorgen in ons buurthuis aan de Schriek 360
(naast Muziekacademie). Niemand wil toch het nieuws uit zijn geliefd Sint-Mariaburg missen.

Welkom dinsdagmorgen

In buurthuis ’t Nieuw Kwartier, Schriek 360, naast de muziekacademie (vroegere
gemeentelijke jongensschool) is iedereen elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur
welkom. Er valt altijd wat te bekijken over de geschiedenis van de wijk. Men kan
er foto’s, documenten, plans binnenbrengen. Informeren of het Heemkundig Documentatiecentrum misschien oude foto’s of plans heeft van een pas aangekochte
woning. Eens komen neuzen in de vele oude boeken en gazetjes van 1896 tot
1940. Of gewoon wat komen vertellen over vroeger. Ludo Van Bouwel en zijn team
zijn graag bereid om u met raad en daad bij te staan. Medewerkers voor het archiveren van de documentatie zijn ook welkom.

EDITORIAAL
Landschapsverloedering
en andere stommiteiten

Terwijl meer en meer wijkbewoners zich inzetten voor
de verfraaiing van de omgeving door oude huizen te
restaureren en te renoveren, door tuinen mooi te verzorgen en de straten proper te houden, onderscheiden openbare instanties zich de laatste tijd in negatieve zin.
Niet alleen de ecologische bermen, d.w.z. de weelderige onkruidgroei in de straten aan de Ekerse
kant van de wijk, stemmen velen wrevelig. Meer
nog wekken allerhande borden op de openbare weg
ieders ongenoegen op. Op bepaalde plaatsen wordt
het een heuse jungle met verbods- en gebodstekens,
richtingaanwijzers plus reclame- en allerlei andere
borden.
De rood-witte hydranten aan Brasschaatse kant kan
men moeilijk een verbetering van het dorpszicht
noemen. Zij staan op de meest ongelukkige plekken
ingeplant en ontsieren het straatbeeld. Eerder signaleerden we al de domme beslissing van het Vlaams
Gewest om de Kaartse Beek tegenover Delhaize met
een bord “Schoon Schijn” aan te duiden. Op de hoek
van de Schriek en Kapelsesteenweg heeft men twee
richtingaanwijzers “Ekeren-Mariaburg” neergepoot
op een plek waar men al volop in het centrum van
Sint-Mariaburg is.
Voor de grootste stommiteit zorgde echter de NMBS
die de stopplaats van Lijn 12 aan de Schriek/Lodewijk Andersonstraat op drie verschillende manieren
foutief aangeeft: naast het kleine bord met de juiste
spelling “Sint-Mariaburg” vindt men op de perrons
“Mariaburg”, “St-Mariaburg” en “St. Mariaburg”. Alle
drie fout!
Iemand die van Sint-Niklaas met de trein naar onze
wijk wou komen, vroeg een enkele rit naar Mariaburg
en kreeg tegen betaling van 18,40 euro een ticket
met vermelding Mariembourg! Een rit uit Freddy Willockx’ stad naar Sint-Mariaburg kost normaliter 4,90
euro. SINT is en blijft een noodzakelijk element in de
naam van de wijk, zoals men ook niet naar Truiden of
Niklaas moet vragen, maar wel naar Sint-Truiden of
Sint-Niklaas…
LVB

Wijkwerking Mariaburg vzw

Daddy’s Darlings & the Big Bang Boys
Er zit muziek in de wijk met buurtfeesten en speelstraten
Aan het Mariaplein en in
de Boskapellei hebben de
buren al gefeest, aan het
Velodroomplein groeide
“Mariaburg zingt” van
Wally Verhoeven eens te
meer tot een happy afternoon uit.
De
komende
weken
wordt in tal van straten
nog gespeeld en gefeest.
Kortom, met een gelukkig gevoel wordt het volop
genieten van een – hopelijk – zonnige zomer.
In afwachting van de
Mariaburgse Feesten als
apotheose eind september, kan iedereen al op de
parking van het Antverpiagebouw komen snoepen

van “Muziek in de Wijk”.
Op donderdagavond 24
juli presenteert de Cultuurdienst van Brasschaat
in samenwerking met de
Wijkwerking
Mariaburg
vzw om 20.30 uur een
spetterend optreden van
“Daddy’s Darlings & the
Big Bang Boys”.
Zij dingen naar de gunst
van het publiek met opwindende muziek uit de jaren
’40. Bijgestaan door een
combo van bedreven jazzprofessionals brengen de
Daddy’s Darlings liedjes
die de benen en het hart
aanspreken. Het wordt
een unieke avond met verwelkoming door de roman-

tische Sentimental Marley,
de hitsige Lucifer Lucy en
de charmante Sophisticated Sophie. Geert Hellings
(gitaar), Bert Huysentruyt
(drums), Jonas Vandenbossche (contrabas) en
Stijn Wauters (piano)
hebben hete swing in de
vingers. Denk aan Glenn
Miller, de Andrew Sisters,
maar met een hedendaagse jazz- en boogietoets.
Met overvloedige spijs en
drank wordt het een onvergetelijke feestavond op de
parking van Antverpia aan
de Boskapellei, donderdagavond 24 juli.

LVB
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Mensen

Twee diamanten huwelijksjubilea
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De wijk mocht voorbije maanden twee echtparen feliciteren die zestig jaar geleden in de huwelijksboot stapten. Aan Ekerse zijde kwam districtsschepen Christoph Thomas het echtpaar Govers-Verboven een medaille en oorkonde van de koning overhandigen. Aan Brasschaatse kant werd
het echtpaar Meyvis-Janssens door burgemeester De Kort en schepenen Konings en Van Deuren op het gemeentehuis in de bloemen gezet en
bedacht met een ingelijste foto van het bankgebouw Antverpia naast de koninklijke oorkonde.

Echtpaar Govers-Verboven

Op 19 april 1948 huwden
Petrus Govers (Kalmthout
26/7/1924) en Maria Verboven (Ekeren 5/12/1923)
op het gemeentehuis van
Ekeren en nadien in de
kerk van Zilverenhoek.
Eerst woonden ze bij de
ouders van Maria aan de
Oude Baan 17 in Zilverenhoek. Nadien huurden
ze villa Mathilde op de
Kapelsesteenweg, schuin
over de molen. In 1955
kochten ze de modernistische bungalow, in 1927
getekend door architect
Ferdinand Strecker, op de
hoek van Oudstrijderslei
2 en Kapelsesteenweg.
Strecker (vader van de
bekende fotograaf Eddy)
won er de “Prijs van
Rome” mee. Voordien was
daar het bekende etablissement Miami gevestigd.
Petrus verdiende de kost
als technisch tekenaar
bij chemische installaties
in de haven (thans Total)
en Maria was naast huismoeder ook naaister. Ze
kregen twee zonen Rudy
(58) en Alan (46), die
beiden in het Antwerpse

wonen. Ze hebben drie
kleinkinderen, één meisje
en twee jongens.
De tuin rond hun bungalow is een juweeltje met
veel kleurrijke bloemen en
een immer kort gemaaid
grasperk. Petrus zie je
er vaak in werken. Toch
beklemtoont hij: “De tuin
is het werk van ons Maria.
Zij heeft hem helemaal
ontworpen en destijds
heeft ze eigenhandig hon-

Raymond Van Hoeydonck
(23/1/1926 – 12/4/2008)

mond in de Sint-Lambertuskerk te Ekeren.

derden violetjes en andere
bloemen en struiken aangeplant.” Beiden genieten
van rustig tv kijken, de
krant lezen en veel herinneringen ophalen aan de
belevenissen in de buurt
en de heerlijke reizen die
ze wel 20 maal naar Gran
Canaria gemaakt hebben.
We hopen hen over vijf
jaar te kunnen feliciteren
met hun briljanten jubileum

Het diamanten echtpaar Govers-Verboven

BM’s verlieten ons

Raymond Van Hoeydonck
was een echte Mariaburger
die zijn jeugd doorbracht
in de Leo Vermandellei.
Hij was lid van de plaatselijke scoutsgroep en vervulde zijn legerdienst bij
de paracommando’s. Na
een loopbaan in de Belgische kolonie Congo kwam
hij terug in de Maria Theresialei wonen. Samen
met echtgenote Nicole
D’Henin, kinderen en
nkleinkinderen vierde hij
daar in 2003 hun gouden
huwelijksjubileum.
Zijn
oom was Frans Standaert
naar wie een straat in de
wijk is genoemd. Veel
Mariaburgers en zijn kartvrienden van Harten Zes
namen afscheid van Ray-

Marie-Josée Bollaert
(26/10/29 – 2/4/08)
In een overvolle paro-

chiekerk namen familie
en vrienden afscheid van
Marie-Josée
Bollaert,
echtgenote van Jozef
Daems, een vertrouwde
figuur in de wijk. Zij blijft in
de herinnering van velen
voortleven als Keizerin
van de Ekerse carnavalsgilde ‘De Bierpruvers’.
Haar echtgenoot is keizer
en zoon Benny voorzitter.
Zoon Bob was vermaard
wegens de heerlijke frieten
die hij vele jaren onder de
kerktoren bakte. De laatste jaren sukkelde MarieJosée met haar gezondheid, maar toch bleef ze

met haar fiets op weg. Haar
zuurstoffles stond vooraan
op de fiets en zo ging ze
naar de Delhaize, bezocht
ze ons documentatiecentrum, en bleef ze andere
mensen helpen. Geboren
in Sint-Niklaas bleef ze
een pittig Waaslands taaltje spreken. Taalvaardig
was ze zeker, eigenlijk de
Mariaburgse dorpsdichter.
Over allerlei gebeurtenissen in de wijk stuurde ze
de voorbije jaren rijmpjes
naar ons redactieadres.
Zo leeft ze voort in het
hart van iedereen die haar
leerde kennen.
Marie-Josée Janssens
(5/5/1927 – 9/5/2008)
Velen zullen zich MarieJosée nog herinneren van

de snoepwinkel St.-Gummarus op de Kapelsesteenweg. Zij overleed in

Echtpaar Meyvis-Janssens

Wiske en René Meyvis zijn authen- Beiden waren zeer actief in het parotieke Mariaburgers, die op 8 mei 1948 chiaal leven. Als jongeren leerden ze
op het gemeentehuis van Ekeren en elkaar kennen op de H. Bloedprocessie
in de parochiekerk van Sint-Mariaburg in Hoogstraten (1946). Nadien speelhuwden. René (4/4/1925) was zoon van den ze een belangrijke rol bij KAV en
het echtpaar Meyvis-Verbist, dat café KWB. René was één van de steracteurs
“De Tramhalt” uitbaatte op de hoek van bij Dienet Vro en ook Wiske hield van
Kapelsesteenweg en Sint-Antoniuslei/ toneel. Zij volgde een opleiding bij Bert
Vrijwilligerslei. Na de kleuterschool in De Bois en regisseerde menig stuk bij
de Frans Standaertlei trok hij naar de de vrouwengilde, o.m. My Fair Lady. Zij
lagere school in het Sint-Michielscol- is trouwens nog steeds actief als lector
lege. Wegens het uitbreken van WO II in de parochiekerk. Zij is ook bestuurslid
diende hij zijn studies aan de Normaal- bij Okra.
school in Antwerpen vroegtijdig te stop- Na hun huwelijk woonde het echtpaar
pen. Op het einde van de oorlog kwam eerst in de Oudstrijderslei boven Van
hij terecht op het depot van het Ameri- Frachem. Nadien verhuisden ze naar de
kaans leger tegenover Mercantile, waar Frans Standaertlei. En toen de kinderen
hij de stiel van markeerder
leerde.
Veertig jaar lang zou
hij als chef-markeur
werken – zonder
één dag te doppen
- bij Kennedy-Hunter met als stouwerij
Scaldis Baltic. Hij
klopte er vaak dobbelshift om zijn groot
gezin (zeven zonen,
één meisje stierf na
negen maanden) te
kunnen onderhouden.
Wiske (18/8/1925)
stamt uit het landbouwgezin
JansWiske en René Meyvis met hun zeven zonen op de
sens van de Isatrappen van het Brasschaats gemeentehuisA
bellalei. Het telde
negen kinderen, waarvan broer Petrus stelselmatig het ouderlijk dak verlieten,
een bekende Mariaburgse figuur was. vonden Wiske en René voor hun oude
Hij stond jaarlijks op de pinksterkermis dag een rustig onderkomen in de Annamet zijn paardenmolen en schietkraam. dreef.
Wiske liep tot haar veertiende school in De zeven zonen schopten het allemaal
de parochiale meisjesschool, waarna ver. Tijdens hun jeugd waren ze heel
ze thuis op de boerderij moest helpen. nauw betrokken bij het sportleven en
Vanaf haar zestiende volgde een oplei- de jeugdbewegingen in de wijk. Enkeding als modiste te Berchem en werkte len vervulden vader Renés droom door
nadien bij Hilda in de Leopoldlei. Zij in het onderwijs te stappen. Zij zorgden
was bij de Chiro en VKAJ, waar ze zelfs voor 21 kleinkinderen en één achterkleinkind.
hoofdleidster werd.
het RVT Sint-Vincentius te
Ekeren waar ze al enkele
jaren verbleef. Volgens
haar laatste wilsbeschikking werd haar lichaam
voor
wetenschappelijk
onderzoek overgebracht
naar de universiteitskliniek
van Leuven.
Raphaël Cosaert
(30/1/1927 – 31/5/2008)
De echtgenoot van Tullia
De Roo woonde in het
appartementsgebouw
achter de molen en alle
bewoners waren present
bij zijn uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk. Daar
assisteerde deze vrolijke
West-Vlaming, geboren
in Rollegem, vaak pastoor
Blijweert bij de begrafenisplechtigheden. Hij was
destijds bestuurslid van
OKRA en nog altijd lid, ook
van Ziekenzorg. Hij over-

leed op 81-jarige leeftijd in
A.Z. Klina te Brasschaat.
Leentje De Rijdt
(16/2/1932 – 8/6/2008)
Zaterdag 14 juni begeleidde en massa Mariaburgers de familie van

Leentje De Rijdt op haar
laatste tocht tijdens de
uitvaartplechtigheid
in

de parochiekerk. Deze
bekende inwoonster van
Sint-Mariaburg, die destijhds Confiserie Lily op
de hoek van Leopoldlei en
Schriek open hield, vierde
in 2006 nog samen met
haar echtgenoot Edward
Van Bocxlaer hun gouden
huwelijksjubileum. Ward
overleed een jaar geleden, thans is Leentje hem
achterna gegaan. Zij heeft
jarenlang moedig gevochten tegen haar ziekte, maar
overleed zondag 8 juni in
het Stuivenberg Ziekenhuis. Voor dochter Lily en
zoon Leo en hun gezinnen
op korte tijd zware klappen. Pas was het ouderlijk huis in de Leopoldlei
verkocht. Zij vinden steun
en troost bij de vele familieleden die nog in de wijk
wonen en innig met hen
meevoelen
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Cultuur

De Lente van Caerde

Mariaburgse kunstkring drie weekends in Antverpia

Onder het motto ‘De Lente van
Caerde’ organiseerde de Mariaburgse kunstkring een reeks
tentoonstellingen in het CC ANTVERPIA. De culturele manifestatie was verspreid over drie weekends waarbij oudgedienden en
recent aangeslotenen hun artistieke producties aan het ruime
publiek konden tonen.
Simonne Mertens (fotografie)
en Michel De Smet (tekeningen)
beten het spits af op 24 en 25
mei. Simonne Mertens (° Heide
, 1 januari 1955) is vrij nieuw in
het circuit en sinds kort lid van
de Mariaburgse kunstkring. Maar
niets in haar werk doet dat vermoeden. Ze werkt in hoofdzaak
in diptiekvorm. Elk tweeluik geeft
zowel contrast als analogie in
beeld, structuur, lijn en patroon
weer van bijna alle verschijningsvormen in de natuur of door mensenhanden gewrocht. Eigenlijk
zijn haar foto’s creaties die
getuigen van een fijnbesnaard,
uiterst intelligent inzicht in wat
mens en natuur bindt of scheidt;
zeer te smaken... Altijd is de
zoektocht naar die band subtiel
en tegelijkertijd bezield met een
zekere monumentaliteit. Wat zij
ook toont, het resultaat blijft verrassen. Haar deelname aan de
tentoonstelling betekende stricto
senso een ware lente...
Michel De Smet (° Antwerpen, 15
oktober 1956) is al geruime tijd lid
van de Mariaburgse kunstkring.
Maar ook voor hem is , na een
‘rust’-pauze van enkele jaren,
een nieuwe lente op zijn plaats.
Hij toonde vers tekenwerk naast
niet eerder getoond materiaal.
Zijn tekeningen in potlood zijn in
wezen miniaturen die variëren
van een strenge, structuurgebonden vormenopbouw tot een vloeiende, organische lijnvoering. De
afwerking is subtiel en het grafische medium wordt ten volle verkend en aangewend. Veel recent
werk refereert naar het eindeloze
spel der efemeriden. Maar welke
beelden, gedachten of gevoelens het grafisch werk van deze
kunstenaar ook oproepen, ze zijn
vervuld van stilte, eindeloosheid,
machteloosheid en inertie. Altijd

weer sta je verbaasd van wat je
met een simpel medium als potlood kan verbeelden.
Op 31 mei en 1 juni volgden
Ilse Dorenburg (acryl) en Jos
Dorenberg (olieverf), Wendy
Donckers (acryl) en Chantal
Fagard (aquarel) . Het betrof
een tentoonstelling van Chantal
en 3 gasten van haar; wekelijks
komen ze op een atelier samen
en inspireren elkaar … dit keer
met monumentaal grote doeken
in acryl van vrij modernistische
tot abstracte thema’s als resultaat,. Het werk was zeker verrassend, omdat vooral Chantal
bekend staat als begeesterde
aquarelliste.
Op 7 en 8 juni 2008 waren Hilde
Bruynseels (beelden) en Ida
Gysbrechts (aquarel) aan de
beurt.
Hilde Bruynseels-Nuyens uit de
Kaarttuin is pas enkele jaren
lid van de kunstkring en dit was
haar eerste deelname aan een
tentoonstelling onder Caerdevlag. Ze volgde een opleiding
boetseren aan de Koninklijke
Academie in Antwerpen en aan
Sint-Lucas in Kapellen, schilderen in privéschool Morren, zijdeschilderen in workshops. Zij had
al verschillende tentoonstellingen
in binnen- en buitenland. Steen
is haar uitverkoren werkmateriaal: “Ik zaag, schaaf, schuur, vul,
boor en polijst tot ik zijn ziel vind,
zijn structuur, beeld en vorm” In
Antverpia toonde ze een reeks
ontroerend mooie beelden.
Ida Gysbrechts uit de Linthoutlei in Rustoord (° Schoten
16/3/1947) is intussen bekend
als aquarelliste. Zij is lerares
Plastische kunsten (St.-Maria
Antwerpen) van opleiding en
gaf van 1967 tot 2002 les aan
het Mater Dei-Instituut te Brasschaat. Zij volgde opleidingen
beeldhouwen en schilderen aan
de Tekenacademie Sint-Michiel
en aquarel, tekenen en model bij
Sint-Lucas in Kapellen. Diverse
onderscheidingen vielen haar
te beurt en ze nam aan menig
groepstentoonstelling deel.
Bij de 30ste Prijs voor aquarel
2008 van de Lions Club in Bras-

Hilde Bruynseels bij haar Vreemde Vogel

schaat werd zij laureate. Er was
veel kwaliteit aanwezig, wat de
keuze moeilijk maakte. Het is
verheugend vast te stellen dat
er ieder jaar meer sterke inzendingen zijn die deze techniek
respecteren. De jury was zeer
tevreden over de diversiteit in
het gebruik van de techniek en
de keuze van de onderwerpen.
Veel deelnemers trachten daarbij te zoeken naar vernieuwing.
Uiteindelijk werd de laureate
gekozen na een lange deliberatie waarbij emotie, compositie en
techniek werden afgewogen: Ida
Gysbrechts. “Faröer – eilanden”.
Dit werk, dat ook in Antverpia te
bewonderen viel, behandelt een
moeilijk onderwerp dat technisch
hoogstaand werd uitgewerkt. Het
weet een momentopname met
veel raffinement vast te leggen.
Deze aquarel is van op afstand
mooi, maar van dichtbij groeit
nog de verwondering en bewondering omwille van de detaillering waarmee het is uitgewerkt .
Het bekroonde werk getuigt van
een zeker meesterschap.
Beide dames hebben elkaar in
Caerde prima gevonden; de wijze
waarop zij beiden omgaan met
hun uitverkoren expressievorm
past prima bij elkaar omwille van
de verfijnde uitstraling die ze

bereiken met hun werk.
Najaarstentoonstelling van 14,
15 en 16 november
Voorzitter Els Moonen: “Vele
Caerdeleden zijn inwoners van
de wijk, anderen leerden via hun
lidmaatschap en de vele activiteiten de wijk beter kennen.
Daarom vonden we het als groep
een uitdaging om onze eigen kijk
op Sint-Mariaburg eens te tonen.
In november brengen we een
groepstentoonstelling met verschillende visies, soms klassiek,
soms een beetje eigenzinning,
maar zeker op verrassende wijze
de moeite waard! In april kwam
ons initiatief in het gedrang na
een verontrustend telefoontje
vanwege de cultuurdienst. Dat
meldde dat we de zaal in Antverpia niet zouden kunnen hebben,
omdat de gemeentelijke basisschool er haar tijdelijke intrek
neemt in de loop van het najaar.
(Dat gold niet alleen voor ons;
alle tentoonstellers en cursusorganisatoren kregen hetzelfde
bericht.) Na heel wat geïnformeer
en een brief aan het bestuurscollege van Brasschaat volgde een
officieus, maar verlossend telefoontje van Burgemeester Dirk
De Kort dat onze tentoonstelling
nog wel zou kunnen doorgaan
op de geplande data.”
LVB

Ida Gysbrechts voor haar aquarellen

Expo 08 van
Academie Noord
Uiteraard is de jaarlijkse tentoonstelling op 21 en 22 juni in het Antverpiagebouw en in het Sint-Michielscollege (atelier beeldhouwen en keramiek) het
hoogtepunt van het werkjaar 2007/08, maar ook de voorafgaande weken
haalde de Academie Noord de media met fel opgemerkte tentoonstellingen
en initiatieven.Van 18 april tot 10 mei stelde Rudolf Van Heertum uit de Antoinettalei, student fotografie, zijn technisch knappe foto’s tentoon. Hij vertelt
daarover: “Het gaat om opnamen die objecten weergeven die als een verblijfplaats kunnen dienen of zo geïnterpreteerd kunnen worden. In die zin zijn
het allemaal bouwwerken, die weliswaar door en voor mensen zijn gemaakt,
maar waarin geen personen voorkomen. Er wordt een sfeer opgeroepen die
neutraal, raadselachtig of huiselijk is. Elke foto moet ook op zichzelf de aandacht trekken door sterke vormtaal. Omdat de meeste beelden met middelformaat of technische camera genomen zijn, is scherpte één van de blikvangers. Een strakke opstelling van de camera doet de vraag rijzen of het hier
om architectuurfotografie gaat, maar daarvoor zijn de objecten dan weer te
banaal of alledaags”.
Raf Thijs (° Kalmthout 1958), docent beeldhouwen, stelde tot medio juni een
negental recente creaties ‘mixed media’ tentoon in Galerie Tsjeljoeskin op
de verdieping van de Academie-Noord. Sterk werk dat de talrijke bezoekers
beslist kon bekoren.
In het kerkje Attenhoven exposeerde een vijftigtal leerlingen van het atelier
schilderkunst onder leiding van Marilon Van Lierop. De tentoonstelling kreeg
de naam Achterland. “Iedereen heeft een privéleven, waarin herinneringen
een plaats krijgen. Daarnaast is er zoiets als een collectief geheugen. Precies
dat werd de inspiratiebron voor deze kunstenaars”, legde directeur Jo Van
Bouwel uit.
Tot 28 juni kan men in de hoofdbibliotheek van Brasschaat tijdens de openingsuren een inkijkexemplaar van het boek ‘Van een vreemde vogel’ bewonderen alsook de originele prenten (plakkaatverf of Oost-Indische inkt). Dit
boek kwam vorig jaar tot stand op initiatief van Willie Van Couwenberghe,
leraar van het Buitengewoon Atelier Academie Noord. Met 12 leerlingen werd
het verhaal van een Vreemde Vogel in 12 hoofdstukken gerealiseerd. Het
werd gedrukt op 100 exemplaren en was tijdens de jaarlijkse tentoonstelling
2007 meteen uitverkocht. Willie Van Couwenberghe stimuleerde samen met
Pat Stuyck en Hilde Cooreman de volgende kunstenaars om tijdens de lente
2007 de vreemde vogel uit het nest te laten komen: Kim Van Dyck, Jeanine
Van de Velde, Ivo Lambrechts, Greet Vertente, Luc Peeters, Lize Goffin,
Anneleen Marcelo, Yvan Van Oosterwyck, Koen Vorsselmans, Ann Jambon,
Jeanine De Roeck, Ronny Claes.
LVB

KORT

• Mady Schippers uit de Molenweg stelde haar apenschilderijen tentoon in Atelier Hendrik Luyten aan de
Leopoldslei 211 in Brasschaat. Eind april-begin mei
nam ze deel aan een groepstentoonstelling samen
met Paul De Beenhouwer, Marcel Janssens, Leo
Dom en Colette Dedyn.
• Ivan Janssens uit de Nijverheidslei en Margot Klingenberg uit de Antoinettalei namen in het kader van
de WAK met schilderwerk deel aan een groepstentoonstelling in het kerkje Attenhoven te Hoevenen.
Margot stelde met haar cursisten ook werk tentoon
eind mei-begin juni in Cultuurstation Tracé te Ekeren.
Daar geeft ze elke donderdag tijdens de maanden
juli en augustus van 14 tot 17 uur een “Zomer workshop”: tekenen naar levend model. Inschrijven vooraf
is noodzakelijk op nr. 0486/87 51 53.
Tot 25 juni stellen Karina Van Goethem (keramiek) en
Willy Van de Velde (tekenen met houtskool) tentoon in
’t station van Ekeren. Openingsuren woensdag 14-18
en 19.30-22 u., zaterdag 14-18 u., zondag 14-18 u.
• Werner Paenen uit de Karel De Wintstraat stelde
heel de maand mei samen met Jorg Van Daele tentoon in Galerij De Peperbusse in Oostende. Zijn
schilderijen, tekeningen en collages dwongen ieders
bewondering af. Met eenvoudige vormen creëert hij
objecten en assembleert hij elementen tot een entiteit. Hoewel de gehanteerde materialen zoals hout,
glas, spiegel, steenkool en stro op zich banaal zijn,
is het of elk object een geheim in zich draagt. Samen
met Peter Kempenaers hield Werner de Mariaburgse
eer hoog op het originele KAPPA-initiatief “Orpheus
en Euridice” in Stafort te Stabroek.
• Stef Van Eyck, stichter en drijvende kracht van
Cultuurstation Tracé vzw, maakte een merkwaardig
kunstwerk voor de tuin van vzw De Vluchtheuvel
aan de overkant van het Laageind in Stabroek. Daar
wonen ook mensen met autisme. Voor hen maakte
Stef Van Eyck met tuinarchitect Bart De Keyzer het
kunstwerk, dat bestaat uit drie delen: een cocon
uit zink van 1,5 ton die lijkt op een ridderhelm met
bovenop een periscoop, een metalen raamconstructie en een hoge paal met bovenop een prisma. Stef
Van Eyck verduidelijkt: “Een cocon biedt warmte en
bescherming. Dat is voor autisten belangrijk. Vijf openingen geven toegang tot de cocon. Door de periscoop kan de omgeving worden bekeken. Als je van de
cocon naar de prisma kijkt, zie je meteen de verder
gelegen raamconstructie. Alles staat in verbinding
met alles. Rust, geborgenheid, maar ook de wereld
rondom kunnen waarnemen, dat typeert mensen met
autisme.”
• Tijdens de WAK 2008 in Hoeve Van Paesschen te
Kapellen stelden Kappa- en Caerdeleden
Monique Dierickx en Guy Van der Avert aquarellen en smeedwerk tentoon. Aan deze groepstentoonstelling namen tien amateurkunstenaars deel. Kappa
sluit het jaar 2008 af met een groepstentoonstelling
“De stille dialoog…” in het Oud Gemeentehuis van
Kapellen (29/11 – 7/12).
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Konijn met pruimen

Dorpsleven

De teloorgang van Estaminet “In den Nieuwen
Buiten”

De Schriek is nog
een café kwijt

Estaminet “In den Nieuwen Buiten bij Jan Leemans”
is de voorbije maanden gesloopt. Jarenlang heeft het
gebouw van deze historische dorpsherberg staan verkrotten aan de Schriek. Ernaast bevond zich het ‘glaskot’ van glazenmaker Leemans. In de beginjaren van
het Nieuw Kwartier was het een bekende herberg. In
1907 werd er veloclub “De Zwaluw” gesticht. Het café
speelde een belangrijke rol in de lokale wielerkoersen.
Bij Jan Leemans gebeurden vaak de uitbetalingen na
de “Ronde van Sint-Mariaburg”. Thans is er een mooie
open ruimte ontstaan naast de woning van het echtpaar
Vermeiren-Huygelen.

45 JAAR GELEDEN:
Doopsel van zevende zoon
In de GVA van 7 juli 1963 lezen we: De zevende zoon van
dhr. en mevr. J. Vermeiren-Huygelen, Schriek 299, St.Mariaburg, waarvan Z.M. Koning Boudewijn het peterschap aanvaardde, werd in de kerk van O.L.Vrouw van
Gedurige Bijstand zondag j.l. plechtig gedoopt. Er was
heel wat publieke belangstelling voor deze zeldzame
gebeurtenis. Burgemeester Craeybeckx werd door Z.M.
de Koning afgevaardigd om in zijn naam bij het doopsel
als peter aanwezig te zijn, en het was Z.E.H. Heylen,
familielid van mevrouw Vermeiren, die de nieuwgeborene kerstende onder de naam Boudewijn. De talrijke
aanwezigen ten spijt, en ondanks het orgelspel van dhr.
Van Bouwel, dat een gloedvol welkom betekende, liet
kleine Boudewijn dit alles doodkalm gebeuren. Na de
doopplechtigheid had in de zaal Geenen een receptie
plaats voor familie, vrienden en kennissen van de gelukkige ouders.
LVB

SOLO SLIM
Maandagmiddag 9 juni speelde de Club ‘Harten Zes’ op
verplaatsing. Vermits thuishaven Oud-Antwerpen gesloten was, weken Charles Soffers, Fé Van de Craen, Mon
Simons en Frans Bedeer exceptioneel uit naar herberg
De Kroon in Ekeren-Donk. Het werd een historische
namiddag! Voor de eerste keer in hun 15-jarig bestaan
werd er ‘Solo Slim’ gespeeld. Soffers wou ter gelegenheid van zijn verjaardag ‘miserie op tafel’ spelen, maar
Bedeer ging voor Solo Slim met de 12 hoogste schoppen (troef) en Harten haas. Een zeldzaamheid, die
beslist een vermelding in de krant verdient.
LVB

Om iedereen te bedanken voor de inzet tijdens het voorbije jaar en tevens om samen plannen te smeden voor
de komende periode werden op 14 maart de bestuursleden van WWM plus de bussers van de Gazet vh Nieuw
Kwartier samen met hun partners uitgenodigd voor een
feestmaal in Oud-Antwerpen.
Alhoewel niet echt van een grote opkomst kon worden
gesproken – enkelen gaven forfait wegens ziekte – was
volgens WWM-voorzitter Marc Elseviers de harde kern
toch aanwezig.
Marc verwelkomde de feestvierders, sprak een dankwoord uit en deed nog een en ander uit de doeken over
de Wijkwerking en over het Mariaburgse krantje. Marc
benadrukte nog eens dat de pogingen om het postkantoor op de Bist in de toekomst open te houden, een
negatief resultaat opleverden. Mariaburgers dienen zich
in de toekomst dus naar de Blarenstraat in Ekeren te
begeven, liefst te voet of met de fiets want zij die met
de wagen komen, zullen op de … blaren moeten zitten
vanwege te weinig parkeermogelijkheden. Terloops wil
ik even melden dat hij meer succes boekte in verband
met de parkeerboetes van de bewoners in de Maria
Theresialei.
Parkeerproblemen of niet, het kon alleszins de pret niet
bederven op deze feestavond. Na het aperitief begonnen de culinaire geneugten voorgoed met als hoofdgerecht konijn met pruimen. Op grootmoeders of OudAntwerpse wijze klaargemaakt? Vraag me niet naar
bijzonderheden, weet alleen dat het heerlijk smullen en
genieten was en dat merkte je ook aan de (ronde)tafelgesprekken die tijdelijk werden opgeschort. Ik denk niet
dat ook maar één iemand van de aanwezige feestvierders het gebodene niet lekker vond of wist te appreciëren. Uiteraard zorgde een aangepast wijntje van het
huis mee voor de feeststemming, maar “kers op de
taart” was toch wel het dessert: een flonkerende en flikkerende ijskreemtaart die in volle duisternis ten tonele
werd gevoerd en die niemand … koud liet!
Al bij al een
aangename en
gezellige avond
aangeboden
door de WWM.
Zeker voor herhaling vatbaar.
Ook nog dit:
naar ’t schijnt
zou op het eind
van dit jaar de
honderdste
Gazet van het
Nieuw Kwartier
verschijnen. Ik
neem aan dat
al wie een straf
verhaal te vertellen heeft, nu
al welkom is
op de redactie.

WDL

WWM op boekenbeurs
Heemkring Ekeren

Marc Elseviers, Ludo Van Bouwel en Lus Cuyvers
in de stand van “Het Nieuw Kwartier” op de Ekerse
boekenbeurs
Zondag 20 april nam het Heemkundig Documentatiecentrum van de WWM deel aan de heemkundige
boekenbeurs in de grote zaal van het Ekers Hof. Het
lovenswaardig initiatief van Heemkring Ekeren lokte
meer standhouders dan bezoekers. Jammer, want er
viel bijzonder interessant materiaal te bekijken en/of
kopen.
WWM-voorzitter Marc Elseviers kon reproducties van
oude postkaarten, enkele plans en ook een exemplaar
van ons jubileumboek “Metamorfose, 100 jaar Sint-Mariaburg” verkopen. Dit prachtig heruitgegeven standaardwerk is ook te krijgen in de Mariaburgse krantenwinkels
en elke dinsdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur in het
Heemkundig Documentatiecentrum, Schriek 360. LVB

Dorpsleven
Oude blaasbalg Antverpia in buurthuis
Het Heemkundig Documentatiecentrum
van
de WWM krijgt geregeld
nieuwe aanwinsten in
buurthuis “’t Nieuw Kwartier” aan de Schriek 360.
Zopas nog werd de vlag
van de K.A.V. overhandigd om zo de uitgebreide
archieven van de Vrouwengilde ook met een
kleurrijk stuk te verrijken.
Meest opvallende aanwinst is een blaasbalg
die in 1973 de blikvanger
was van de tentoonstelling “Van ontspanningsoord tot woonwijk – 75 jaar
Sint-Mariaburg” in Elcks
Thuys. Dit grote, bijzonder
waardevolle stuk keerde
na 35 jaar terug naar de
wijk, waar het begin 1900
gebruikt werd.
Rik De Smedt vond dit
werktuig uit begin 20e
eeuw in de ateliers van
Antverpia, gelegen naast
de Zwemdok in de Charlottalei. Deze blaasbalg werd

gebruikt in de smidse, waar
allerlei ijzeren voorwerpen
werden vervaardigd of
hersteld:
lantarenpalen,
straatnaamborden, windwijzers,
kelderroosters,
schoenkrabbers, balkons,
hekken, poorten, onderdelen van het stoomtreintje.
Na de tentoonstelling werd
hij gerestaureerd en met
veel zorg bewaard door
de familie J. Koyen-Janssens van het Ganzenhof in
Deurne.
“Vermits het echtpaar
Koyen inmiddels overleden is en hun huis te koop
kwam, vroegen de nakomelingen aan de Wijkwerking Mariaburg om de historische blaasbalg terug op
te halen. We hebben aan
het gemeentebestuur van
Brasschaat
voorgesteld
om hem ergens een plaats
te geven in het Antverpiagebouw aan de Sint-Antoniuslei. Uiteindelijk verwijst hij naar de activiteiten
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van Antverpia”,
vertelt
WWMvoorzitter Marc
Elseviers. “Men
vond
evenwel
geen geschikte
ruimte in het
Cultuurcentrum,
het
Dienstencentrum of de
Academie. Om
te
verhinderen dat hij bij
een
antiquair
zou belanden,
hebben we hem
dan maar in de
beperkte ruimte
van ons buurthuis opgesteld.
Daar
kunnen
bezoekers hem
elke
dinsdagWWM-voorzitter Marc Elseviers
morgen van 10
en Ludo Van Bouwel van het
tot 12 uur komen Heemkundig Documentatiecentrum
bewonderen of haalden de blaasbalg van Antverpia
tijdens de andere
terug naar Sint-Mariaburg
activiteiten van
het Heemkundig
Documentatiecentrum”.

Gierzwaluwnestkasten Mariaburgers in de media
bij Nuyens
Jambon

Onder de dakgoot van Bouwmaterialen Nuyens
werden de gierzwaluwnestkasten aangebracht om
deze prachtige en levensnoodzakelijke vogelsoort
bij ons in stand te houden
Zaterdag 3 mei is op de locatie leven in de lucht door. Hij is
van Bouwmaterialen Nuyens ook het best aangepast aan
aan de Kapelsesteenweg dit luchtleven. Hij doet alles
overgegaan tot plaatsing van al vliegend: eten, drinken,
de eerst gierzwaluwnestkas- nestmateriaal verzamelen,
ten in onze regio.
slapen en paren. Enkel voor
Door een intense samen- het broeden gaan zowel het
werking van de familie Van mannetje als het wijfje op het
Landeghem-Nuyens,
het nest zitten. Als de jongen zijn
Vogelopvancentrum
Bras- uitgekomen, blijft het wijfje bij
schaat (Floris Verbraekenlei haar kroost overnachten, ter32) en de gierzwaluwwerk- wijl de heer des huizes met
groep zijn de eerste 4 nest- zijn kompanen hoog in de
kasten geplaatst. Komende lucht overnacht.
jaren volgen er zeker meer.
Begin mei zie je ze de grote
De Gierzwaluw verdient in zwermen boven de huizen
feite de eretitel “Koning der scheren. Hun lichaam is perVogels”, want hij is de vlieg- fect gestroomlijnd: een kort
kunstenaar bij uitstek. Boven- spoelvormig lichaam (net een
dien brengt hij bijna zijn hele torpedo), een brede platte

kop die tussen de schouders
kan getrokken worden en de
ogen die langs de snavelkant
afgeschermd worden door
gestroomlijnde “stofborstels”
opdat hun ogen niet zouden
worden beschadigd gedurende hun snelle duikvluchten.
Snel inderdaad, want ze halen
gemakkelijk120 km per uur
en in duikvlucht bereiken ze
snelheden van meer dan 200
km per uur. Door het slopen
en renoveren van gebouwen
verdwijnen jaarlijks vele nestplaatsen, want de nieuwbouw
die in de plaats komt biedt
geen enkele nestgelegenheid. Gelukkig zijn er mensen
zoals Jan Van Landeghem en
Rita Nuyens die met een hart
voor dieren nieuwe nestgelegenheid aanbieden.Na 18 tot
21 dagen kruipen de jongen
uit het ei. Zij worden dan
gevoerd door beide ouders.
Met hun snavels wijd opengesperd, scheren ze door
het luchtruim om insecten te
vangen. Zij verzamelen die
in hun keelzak, waar ze met
speeksel een bal vormen, de
voedselballen variëren van
0.2 gram tot 3.3 gram en elk
jong krijgt een bal. In een bal
bevinden zich tot 543 insecten , als je dan rekent dat op
een mooie zomerdag ongeveer 30 voedselballen naar
het nest worden gebracht,
komen we buiten hun eigen
eten tot de verdelging van
ongeveer 16.000 insecten per
dag, per broedend koppel.
Marcel Peeters, die de voorbije maanden met acties van
het VOC meermaals het ATVnieuws haalde, is blij met de
nestgelegenheid voor deze
gierzwaluwen. Dat vertelt hij
terwijl hij in het opvangcentrum een gekwetste havik
verzorgt. Zopas kreeg hij
nog een torenvalk binnen die
van de Politietoren aan de
Oudaan uit het nest viel.
Een
‘vleugelsteuntje’ is
altijd welkom op rekening
001-4741232-72 van VOCBrasschaat.
LVB

engineer functionele testings laat uitvoeren bij eindklanten. Zij gaan dus eigenlijk
testen of de ontwikkelde software effectief doet waarvoor hij werd ontwikkeld.
Passwerk is een uniek bedrijf in België,
actief in het normaal economisch circuit.
Ook al bestaat er een soortgelijk bedrijf in
Denemarken (Specialisterne), toch is het
uniek in zijn opbouw en benadering.
Jef Dockx
De oud-Mariaburger Jef Dockx (55) is Dirk Rombaut was gedurende een zestal
oprichter en chairman van het gelijkna- maanden zeer intensief bezig met het
mig autoverhuurbedrijf. Hij kwam in de uitwerken van het totale concept. “Het
krant vanwege zijn waardevolle collectie business plan opmaken voor het bedrijf
oldtimers. Toen hij als jongeman nog in viel nog wel mee”, aldus Dirk, “maar de
de Jacobuslei woonde, knutselde hij al financiële middelen bijeenkrijgen was
veel aan oude karren. De Amerikaanse toch wel vrij tijdrovend en niet voor de
Buick 50 Super Cabriolet uit 1949 is zijn hand liggend”. Uiteindelijk werd 320.000
uitverkoren exemplaar. Deze oldtimer euro bijeengebracht. Een brede financiedient als voertuig van Gaston Berghmans ring zorgt voor stabiliteit en evenwichtige
machtsverhouding in het bestuur. De
in de film “Christus in Paris”.
middelen zullen ingezet worden om een
professionele organisatie uit te bouwen
Passwork
Dirk Rombaut uit de Nijverheidslei 31 is die een 75-tal test engineers op 5 jaar tijd
erin geslaagd om een totaalconcept uit te zal aantrekken. “Ik vermoed dat in de toewerken en de benodigde middelen aan komst een groei tot maximaal een 200-tal
te trekken om ‘Passwerk’ op te richten. test engineers mogelijk is”, zegt Dirk. “De
Dit bedrijf is een cvba met een sociaal softwaretestmarkt is in ieder geval vraoogmerk, dat personen met een ASS gende partij, want daar heeft men een
(autismespectrumstoornis) aanwerft, een tekort aan arbeidskrachten en dit tekort
opleiding geeft in softwaretesting en hen zal in de komende jaren nog toenemen.”
vervolgens - onder begeleiding - als test In Gazet van Antwerpen, Het Laatste
Nieuws en het
Nieuwsblad verschenen hierover
artikels.
In Het Nieuwsblad van 10 mei
verklaarde Nic
Balthazar, peter
van het project:
“Dit project sluit
nauw aan bij
het thema van
de film BenX.
Passwork wil de
leefwereld van
de autisten, die
vaak een hel
is, aangenamer
maken.
Daar
help ik graag
aan mee.”
Nic Balthazar en Dirk Rombaut
Jan Jambon uit de Dennenlaan, NVA-parlementslid en schepen van Brasschaat,
kwam uitgebreid aan bod op radio, tv en
in alle dagbladen met zijn opmerkelijke
uitspraken over de ruime financiële vergoedingen van het koninklijk hof.
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Jeugd
Palmpasenfeest Basisschool De Wingerd groot succes
Zondag 17 maart was het
feest in de Basisschool
De Wingerd: massaal
kwamen leerlingen, ouders
en grootouders af op de
uitnodiging van de ouderraad voor een grootse
palmpasenbrunch. Vooraf
ging iedereen in een muzikale en kleurrijke optocht
door de straten van SintMariaburg. De kinderen
droegen hun prachtig versierde palmpasenstokken
en zongen uit volle borst.
Iedereen werd onderweg
getrakteerd op twee muzikale optredens van de
leerlingen van het vijfde
en zesde studiejaar. Er
werd gepraat, gezongen,
gewandeld en nadien
heerlijk gegeten. Op het
einde ruimden alle ouders
samen op en speelden de

kinderen onder het waakzame oog van de leerkrachten. Het was, zoals
steeds weer op De Wingerd, een prachtig, gezellig en mooi feest.
Naar jaarlijkse gewoonte
zette Basisschool De Wingerd midden mei haar
deuren heel ver open. De
school nodigde heel SintMariaburg uit op de koffie.
Met een kleurrijke flyer
die elk gezin in de bus
kreeg, nodigde de diep
in het groen verscholen
basisschool de buurt uit
om elkaar beter te leren
kennen. Op 18 mei gaven
de kinderen van de lagere
school het beste van zichzelf in een wervelende circusshow. Vanaf 12uur kon
er gesmuld worden van (h)

In een kleurrijke optocht trokken de leerlingen
vanuit hun school De Wingerd door de straten van
de wijk.

Jeugdatelier naar bibliotheek

In september verhuist het Jeugdatelier van Ekeren-Donk
van de Oude Pastorie naar een nieuwe stek achter de
bibliotheek aan de kerk van Sint-Mariaburg. De slechte
staat van het gebouw aan de Jozef Ickxstraat noopt
Rina Arnouts en haar team van het Jeugdatelier tot de
verhuis. “In Sint-Mariaburg is het warm en droog, terwijl
in Ekeren-Donk het vocht binnen sijpelde en de schimmel op de muren stond. Dank zij het district kunnen we
in een gezonde, frisse omgeving onze werking verder
zetten”.

eerlijke hapjes en drankjes en gingen de klassen
open voor een heuse ten-

toonstelling met werk van
de leerlingen. 
LVB

Op het pleintje nabij Antverpia musiceerden
leerlingen van het 5e en 6e studiejaar.

Speelparadijs voor
VBSM-leerlingen
Sofie Hermans en Vicky Verdijck, twee eindejaarsstudenten van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van
de Karel de Grote Hogeschool, hebben samen met
het lerarenteam van de VBSM een saaie speelplaats
omgetoverd tot een speelparadijs. In mei deden Sofie
en Vicky hun stage in de school, zodat ze hun project na
de officiële opening van de vernieuwde spelplaats op 11
april ter plaatse konden opvolgen.
Witte voetbaldoelen werden knalrood geschilderd, oude
bankjes kregen felle kleuren,
Lage hagen verdelen voetbalveldje, speelveld en
basketbalveldje. Het project werd gefinancierd met
de opbrengst van de tweejaarlijkse musical. Ook het
schoolteam hielp flink mee.
Minder prettig nieuws kregen ouders, leerkrachten en
leerlingen na de paasvakantie van directrice Martine
Ceulemans. Zij maakte bekend dat ze wegens ziekte
er even niet zal zijn. Intussen verloopt de herstelperiode gunstig wat de hoop wettigt dat ze in september
terug van de partij zal kunnen zijn. Intussen is de school
goed kunnen blijven functioneren door de inzet van Inge
Baeten.
ME

SCHOOLFEEST
Gibo Mariaburg
Zaterdag 14 juni ontvingen directrice Hilde
Rasschaert en haar
lerarenteam de ouders
en vele sympathisanten
op het jaarlijks Schoolfeest. Iedereen genoot
van de bijzondere ambiance die de school aan
Annadreef-Jacobuslei
altijd getypeerd heeft. De
WWM steunde de school
door
tentoonstellingspanelen van het Heemkundig
Documentatiecentrum beschikbaar te
stellen. Zo kon iedereen
nog eens zien hoe het
vroeger was. Er werd
trouwens in een klaslokaal uitverkoop gehouden van oud didactisch
materiaal van 70 jaar
geleden. De school werd
immers in 1938 gesticht.

LVB

Vormselviering

Op 12 april werd in de parochiekerk het vormsel van
36 kinderen gevierd. Acht maanden werden de kinderen voorbereid door de catechisten. Inmiddels wordt
al gedacht aan het werkjaar 2008-09. Kinderen die in
1997 geboren zijn en willen gevormd worden op 2 mei
2009, kunnen aangemeld worden bij de verantwoordelijke Rita Noordman, Kapelsesteenweg 633, tel. 03/664
96 79 of Edith Jans, Bist 83, tel. 03/605 18 29. Vereiste
is wel dat het kind in de parochie O.L.Vr. van Gedurige
Bijstand woont of er naar school gaat. Inschrijven kan
nog tot oktober, want vanaf 11 oktober starten de voorbereidende activiteiten.
De volgende jongeren werden in 2008 gevormd:
Ditte Abbeloos, Ebert Andries, Aline Bal, Evi Boeren,
Annelies Claes, Matthias Claessens, Charlotte Coeckelbergh, Eefje De Bode, Jorre De Schepper, Merel
Folens, Sam Goovaerts, Eva Group, Vanessa Jaeken,
Arne Janssens, Jonathan Maeyaert, Noraleen Mertens,
Orilie Meyten, Hendrieke Pardon, Rik Raeymaekers,
Sari Reynaerts, Quinten Roebben, Lieselot Segers,
Stephanie Sels, Thorsten Tokkie, Ellen Vanderheijden,
Lauranne Van der Veken, Yani Van de Weerd, Nils Van
Hoof, Koen Van Looveren, Dries Verbruggen, Maxim
Verhoeven, Nick Verhoeven, Jordi Vermeulen, Maxime
Vernimmen, Jasmin Verswyvelen en Anthony Ysebaert.

Tiende Cirque@taque

Steeds vaker moet de jeugd de spaarpot omdraaien of
de rekening plunderen om zich te kunnen ontspannen.
Niets kan men nog doen zonder daar centen voor neer te
tellen. Het leven wordt duurder en dat is zeker te voelen
voor de jeugd. De meeste activiteiten die voor jongeren
georganiseerd worden, zijn commercieel getint. Om deze
regel te doorbreken is CIRQUE@TAQUE ontstaan, een
gratis festival dat jaarlijks plaatsvindt in Hof de Bist. Het
trok zo’n 2500 belangstellenden aan en gaf heel wat
jongeren podiumkansen om zich te tonen aan de omgeving.
Net als de vorige 9 edities zal heel Ekeren en omstreken wakker geschud worden, want op 9 augustus is
het al voor de 10e keer weer zover... Het gratis festival
‘CIRQUE@TAQUE’ zal de Ekerse festivalweide, in park
Hof de Bist, weer doen daveren. Dit gezellige, steeds
groter wordende festival, zal om zijn tiende verjaardag
te vieren het publiek extra in de watten leggen met randactiviteiten alom, maar vooral met een fantastische affiche, die namen zoals Freaky Age, Antwerp Gipsy Ska
Orchestra, Hermanos, Inglesos, Fait d’Anvers, Campina
Reggae, 2000wat,… bevat.
CIRQUE@TAQUE heeft plaats in park Hof de Bist aan
de Veltwijklaan te Ekeren van 12.30 tot 01.00 uur, drank
en eten zijn te verkrijgen aan erg democratische prijzen
en de inkom bedraagt nog steeds... NIETS!!!
www.cirqueat.be of www.myspace.com/cirqueat
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Sport

Agnes Raes nam deel
aan Sinaïwoestijntocht

Zoekplaatje: wie herkent al deze bekende fietsende Mariaburgers uit 1968?

VELO CLASSIC 2008
Tiende editie met Kidstour

Op 2 en 3 augustus vindt voor
de tiende maal de “Velo Classic” plaats. Jong en oud, zowel
gezinnen als verenigingen,
recreatieve fietsers zowel als
wielertoeristen nemen dat eerste
augustusweekend massaal deel
aan een gezellige rit langs rustige autoarme wegen door een
prachtig stuk natuur.
Vertrekpunten zijn het voetbalterrein van Koninklijke Mariaburg
Voetbal Klub aan de Zwemdoklei
1A in Brasschaat en het Industrieterrein De Bosduin in Kalmthout.
Voor het eerst wordt voor de
kinderen een Kidstour van 11
km georganiseerd die door het
Peerdsbos loopt met een speciale attentie in de Melkerij.
Vermits in de scholen meer en
meer het gebruik van de fiets
gepromoveerd wordt, zal deze
primeur zeker een groot succes
tegemoet gaan.
Zaterdag kan iedereen starten
vanaf 12.30uur, zondag van 8
tot 15 uur. De recreanten kunnen
kiezen voor een tocht van 30, 40,
50 of 55 km. De wielertoeristen
hebben keuze uit een traject van
60, 70 of 75 km. De deelnameprijs is bepaald op 2,5 euro. Bij
aankomst ontvangt iedere deelnemer een verrassingspakket.
De opbrengst van dit initiatief
komt ten goede aan de “Zelfhulpgroep voor MS-patiënten van
Brasschaat”. De voorbije jaren
ontving deze groep telkens een
mooi bedrag, waarmee de jaar-

werking voor een flink deel kon
bekostigd worden.
Voor meer info: Frans Bedeer
03/655 11 57 of Georges Demont
03/664 90 51.

Marie-Louise Wouters
“Gelukkige Burger”

met haar fiets verongelukt aan
de molen
Marie-Louise Wouters (88) is al
vele jaren één van de steunpilaren van de multipleclerose- zelfhulpgroep van Brasschaat. Zij
werd zopas door de gemeente
Brasschaat onderscheiden als
“Gelukkige Burger”, een prijs die
elk jaar aan een inwoner wordt
toegekend omwille van zijn ver-

diensten voor de gemeenschap.
Zij is lid van de familie Wouters
die in de jaren ’20 de velodrom
bouwde in Sint-Mariaburg en was
ook actief lid van de lokale handboogclub ‘Boog en Pijl’. Zestien
jaar maakte ze deel uit van de
Brasschaatse sportraad. Ongelukkig genoeg kon ze haar prijs
niet in ontvangst nemen, omdat
ze op dat moment in Klina lag. Ze

werd met haar fiets aangereden
door een auto en belandde met
een gebroken voet en enkel in
het ziekenhuis. Gerda Peeters
van de MS-liga kreeg in haar
naam de trofee overhandigd door
Burgemeester De Kort. Hopelijk
is Marie-Louise terug fit tegen de
Velo Classic. Dat geldt ook voor
voorzitter Monique De Mulder,
die eerder dit jaar de “Gouden
Zalm” toegekend kreeg en die
ook herstelt van een heelkundige
ingreep.

40 jaar later

In het Heemkundig Documentatiecentrum vonden we een artikel uit de GVA van 1968 onder
de titel “Mariaburg weer in het
zadel”. Veertig jaar geleden lanceerde Frans Bedeer het initiatief
om van april tot augustus ’s zondags fietsuitstappen te organiseren, die een geweldige respons
kregen. Van op het kerkplein reed
men naar het Peerdsbos, Rivierenhof, Heide-Kalmthout, Iepenburg, Schilde-strand, de abdij
van Westmalle, Meerseldreef,
Hofstade, Scherpenheuvel, enz.
Zo sloot men terug aan bij het
tijdperk dat de fiets een absolute ereplaats had in de wijk: de
Ronde van Mariaburg (1897), de
periode van de velodroom (openlucht wielerbaan 1922-1927), de
grote pinksterkoersen. Groot
en klein, jong en oud kon deelnemen aan die fietstochten. De
“Velo Classic” is in feite de voortzetting van die traditie.

Van 10 tot 20 april organiseerde vzw Surplus een
kamelentrektocht door de
Sinaiwoestijn met aankomst op de Catharinaberg (2650 meter). De
vereniging werd in 1995
opgericht door verpleegkundigen van de afdeling
hematologie-oncologieradiotherapie van het Middelheimziekenhuis. Vanaf
2005 werd voor het eerst
met ex-kankerpatiënten
een berg beklommen in
het kader van het herstelen
balansprogramma.
Voor 2008 trok een ploeg
naar Egypte voor een
tiendaagse trektocht door
de Sinaïwoestijn. Met 14
kamelen en 7 bedoeïenen als begeleiders trokken tien vrouwen door de
verzengende hitte van de
woestijn, sliepen in tentjes,
daalden af in een rotskloof,
bezochten het indrukwekkende Catharinaklooster
en klommen naar de top
van de Catharinaberg.
Na voorafgaande trainingsproeven met o.m.
een weekend in de Ardennen werd ook Agnes Raes
van de Antwerpsesteenweg (nabij het Vijverhof),
die vorig jaar al met vzw
Luminosa de Mont Ventoux beklom, geselecteerd
om aan de extra zware
tocht deel te nemen. Moe

Voor Agnes Raes (links) werd de tocht door de
Sinaïwoestijn een onvergetelijke belevenis.
maar gelukkig keerde ze
terug van deze onvergeteBALSPORTEN
lijke tocht. Zij getuigt:
Voetbal
“Het was een prachtige
reis. Ik heb er enorm van KMVK blijft in 2e Prov.
genoten, vooral van de FC Ekeren zakt naar 3e
Aan de Zwemdoklei worden instandnatuur, de
houdingswerken aan de kantine uitsterrenhemel, het eten, gevoerd om de voetbalsupporters toe
de wandelingen die soms te laten in nog betere omstandighezwaar waren, maar meer den de spelers van KMVK te volgen.
nog van alle lieve
Het fanionteam blijft in 2e provinciale
mensen rond mij. Deze afdeling, terwijl ook de juniores in de
reis zal me altijd bijblijven provinciale reeks zullen uitkomen.
en ik zal er heel veel aan Minder gunstig nieuws voor het Mariaburgs team dat aan de Bist speelt:
terugdenken en
Ekeren degradeert en speelt tijook aan jullie. Ik hoop dat FC
dens het seizoen 2008-09 in 3e prowe elkaar af en toe blijven vinciale afdeling.
zien. Bedankt dat ik erbij
Basket
mocht zijn.”
Kampioenenviering
Een volledig verslag van Op vrijdag 20 juni zette BBC Makeba
deze tocht op: www.sur- Mariaburg zijn Benjamins D samen
met hun coach deftig in de bloeplus-zna.be/bergtochten

LVB metjes. Dit team werd het afgelo-

De bagage werd door kamelen vervoerd. De
deelnemers werden door bedoeïenen begeleid op
hun tocht in het spoor van Mozes

pen seizoen provinciaal kampioen
in de leeftijdscategorie Benjamins.
Een resultaat waar samen met de
sponsors en enkele leden van het
gemeentebestuur wat luister aan
gaan gegeven werd. Bovendien
promoveren de drie hoogste seniorteams naar een hogere reeks: het
topteam keert terug naar 2e Landelijke, de Heren B en Dames stijgen
naar 2e Provinciale.
Volleybal
Lof voor Volmar
Het Mariaburgs volleybalteam kreeg
alle lof van het stadsbestuur voor de
prachtige organisatie – samen met
de vrienden van WAVOC – van het
“Smart Belgian Beach Volleybal” op
de Scheldekade tussen Waagnatie
en Hangar 27.
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Allerlei

D.C. ANTVERPIA
Tal van boeiende activiteiten

Dienstencentrum Antverpia heeft zich in het voormalig kantoorgebouw van
Belgiës oudste volksverzekeringsmaatschappij op
korte termijn ontwikkeld
tot een belangrijk sociaal
centrum in de wijk. In mei
ontvingen centrumleidster
Nora, assistenten Lindsey
en Johan met hun vrijwillige medewerkers het
ruime publiek om kennis
te maken met het gebouw
en zijn mogelijkheden.
Diverse boeiende uitstappen trokken heel wat deelnemers aan: wandelingen
naar de Bunt en naar de
Kaart, ritten met de de
paardentram door de straten van Sint-Mariaburg
met historisch commentaar, fietstochten, enz.. De
komende maanden volgen
nog tal van interessante
uitstappen.
Sport troef tijdens de
zomer
Doorlopend biedt
het
Dienstencentrum Antverpia de volgende sportactiviteiten aan:
Gymnastiek elke maandag en donderdag van
9.30 tot 10.30 uur; curvebowls elke maandag
om 14 u.; tafeltennis elke
dinsdagvoormiddag van
9 tot 11.30 u. en vrijdag-

namiddag van 13.30 tot
16.30 u.; petanque elke
dinsdag- en donderdagnamiddag (ook bij regenweer
want de overdekte baan is
gebruiksklaar); vogelpikken en sjoelen elke dag
(zowel binnen als op het
terras).
In juli en augustus komen
daarbij: volksspelen (met
de kleinkinderen), wandelen met Lus en Lydia
en de kleinkinderen op
woensdagnamiddag, fietsen naar Priorij Regina
Pacis in Schoten op 9 juli;
lange fietstocht van een
hele dag op 24 juli.
Voor aanvang van de
vakantie vinden nog volgende activiteiten plaats:
Smulnamiddag op maandag 23 juni vanaf 14 uur
(1,5 euro); wandeling naar
ambachtelijke bierbrouwer
Waldonk in Ekeren-Donk
op woensdag 25 juni (2,5
euro) en lange fietstocht
naar het Boshuisje in
Zoersel op donderdag 26
juni vanaf 9.30 uur.
Vele diensten
Dienstencentrum
Antverpia is niet alleen een
belangrijke ontmoetingsplaats waar iedereen elke
namiddag in het cafetaria
van maandag tot vrijdag
welkom is tussen 13 en 17

Fietstocht naar de Bakkersmolen in Essen

Een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg
vzw, verschijnt in september, december, maart en
juni.
Werkten mee aan dit nummer: Walter Baplue, Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Willy De Laet,
Marc Elseviers, Paul & Ludo Geenen, Anne-Mie
Havermans, Guy Mahieu, Els Moonen, Rita Noordman, Marcel Peeters, Jo en Ludo Van Bouwel, Guy
Van Look.
Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt u
voor 1 augustus 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

DE KRONIEK VAN BARBARA
Overleven
Het is weer zover, het einde van het schooljaar nadert
met rasse schreden en de weken van de waarheid
zijn aangebroken. Voor velen (misschien wel de
meesten onder ons) wordt of was het een race tegen
de tijd, nog zoveel hoofdstukken te blokken, met wat
meeval de notities van een niet-brossende studente
in te kijken en het kopieerapparaat draaide op volle
toeren.
Thuis loopt iedereen op de toppen van zijn tenen, de
zenuwen zijn gespannen en er wordt minutieus over
gewaakt dat zoon- of dochterlief in geen geval geïrriteerd wordt in de vaak cruciale maand juni. Deze
prestatiedrang is eigen aan onze samenleving, alleen
de besten overleven, kijk maar eens naar diverse tvprogramma’s waar er een wekelijkse afvallingsrace
plaats heeft.
Wie onder ons is niet heimelijk geïnteresseerd welk
culinair duo er nu zal afvallen na de al of niet terechte
kritiek van de “Michelin…experts”? Soms voelen we
diep mee met de traantjes die vloeien als de jury bij
haar commentaar erop wijst dat de paso doble niet
in de maat werd gedanst of dat de rughouding bol
in plaats van hol was. Wie onder ons kijkt niet reikhalzend uit naar welke adonis deze keer de baan
moet ruimen teneinde tot de ultieme man van … te
komen? Stiekem pronostikeren we zelf, hopen we
dat onze favoriet mag blijven. Maar uiteindelijk is het
van belang dat onze eigen kennissen erin slagen de
tweede zittijd te vermijden en na het behalen van het
einddiploma mee te doen aan de volgende eliminatiewedstrijd.
Want zoals mijn grootmoeder altijd zei: “de ergste
oorvijg is het dichtslaan van een deur”,
Tot volgende keer,

Barbara

Veel volk voor de wandeling naar de Kaart
uur. Er wordt ook een uit- Contact:
gebreid gamma diensten
aangeboden. Zo wordt DC Antverpia
een sociaal netwerk uitge- Marian
Mathot/Nora
bouwd en krijgen mensen Augustijns
de kans langer in hun Sint-Antoniuslei 95-97,
eigen vertrouwde omge- 2930 Brasschaat
ving te blijven wonen. Men Tel. 03/660 58 00
klan er zich door het vrij- e-mail:
dc.antverpia@
willigerswerk ook inzetten ocmwbrasschaat.be
voor anderen.
In het restaurant kan men
op weekdagen om 12 u.
een middagmaal gebruiken tegen 5,50 euro.
Vooraf inschrijven is wel
noodzakelijk. De gemeentelijke
dienstverlening
maakt het mogelijk voor Ik wil reageren op het artikel in vorig nummer van de
Brasschaat huisvuilstic- Gazet over de politie van Ekeren en het fout parkeren
kers, PMD-zakken, witte in Sint-Mariaburg. Het is een feit dat er teveel auto’s
vuilzakken en postzegels zijn en de eigenaars soms niet weten waar ermee te
aan te schaffen. Men kan blijven als ze zich op de openbare weg bevinden. Dat
er een aanvraag doen er anderzijds een verkeersreglement bestaat, weet u
voor thuiszorg of thuis- waarschijnlijk ook wel. Garages en opritten volstaan
verpleging. Voor alle vra- voor veel mensen niet, dus laten ze hun vehikel
genb over’ pensioenen, gewoon achter op straat, soms lukraak in andermans
tegemoetkomingen
en weg. Vandaar ook de reglementen die de politie tracht
andere sociale aangele- te doen naleven.
genheden kan men iedere Het optreden van de politie – gewoonlijk na het indiederde dinsdag van de nen van een klacht – moet beginnen met een waarmaand tussen 14 en 15 u. schuwing en niet tot overdreven repressie leiden,
terecht in Antverpia. Don- want dan raakt het parket oververhit en belandt de
derdagvoor- en namiddag ganse santeboetiek in de doofpot. De straten en
is er een pedicure bij wie pleinen worden te klein en moeten worden heraanmen op afspraak terecht gelegd omwille van het overheersende blikmateriaal.
kan voor voetverzorging. Op sommige plaatsen leggen bewoners eigenhandig
Dagelijks kan men komen hun parkeerplaatsen aan met haagjes en beplanting
wassen en drogen op allerlei, waar een toevallige voetganger zich dan
maar moet tussen wringen want zij nemen een deel
afspraak.
van het voetpad in beslag. Wie het waagt daar een

LEZERSBRIEF

opmerking over te maken, krijgt als antwoord: “De
straat is van alleman!”
De Leo Vermandellei is als voetganger in de voormiddag bijna niet meer te gebruiken, want de fietsers
komen u zowel links als rechts nonchalant voorbij en
opgepast aan de hoeken, want ze matigen hun snelheid niet.
Onlangs kwam ik ten val op het Van de Weyngaertplein
ter hoogte van het petanqueplaatsje. Komende van de
Nijverheidslei moest ik op de rijweg uitwijken voor een
achteropkomende auto, stapte op de grasberm, viel en
brak mijn rechterschouder. Ongeveer zes weken later,
toen ik mij terug kon behelpen, ging ik ter plaatse en
stelde vast dat op de plek van mijn val een joekel van
een steen verborgen lag in het gras. Ik verwittigde het
district en diende klacht in. Vier dagen later was de
steen verdwenen en was de Stad Antwerpen niet verantwoordelijk, want haar verzekeraar Ethias in Hasselt
vond dat het ongeval gebeurd was bij klaarlichte dag
en dat ik die steen bijgevolg had kunnen zien liggen,
dus eigen schuld! 318 euro kosten blijven onvergoed.

Karel Van Aerschot
(Van redactiewege ingekort)

