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Vorig jaar organiseerde het districtsbestuur van Ekeren 
een hoorzitting over het opstellen van een wijkcirculatieplan 
(WCP) voor wijk Mariaburg-Ekeren. Deze hoorzitting was een 
eerste stap bij het opstellen van het WCP waarbij iedereen de 
kans kreeg om suggesties en wensen te formuleren met de 
mogelijkheid om daarna nog via email bijkomende opmerkin-
gen te maken. Aan de hand van al deze gegevens werden 
voorontwerpen opgesteld met een geheel van voorstellen en 
duidelijke oplossingen waarvan de voor- en nadelen werden 
afgewogen. Dit alles werd voorgelegd aan “bevoorrechte ge-
tuigen”: wijkagent, schooldirectie, vertegenwoordigers van 
de middenstand  en de VZW Wijkwerking Mariaburg. Op die 
manier werden drie scenario’s uitgewerkt. Geen enkel bleek 
echter te voldoen, zodat men na een ‘gezonde mixe’ van de 
drie tot een (vierde) definitief wijkcirculatieplan is gekomen. 
Iedere bewoner van de wijk Mariaburg (kant Ekeren) werd 
uitgenodigd om de voorstelling van dit definitieve plan bij te 
wonen op 12 mei 2009. Dit circulatieplan moet ervoor zorgen 
dat het doorgaand verkeer in de woonwijken van Mariaburg 
wordt geweerd en dat het fietsen er op een nog veiliger  manier 
kan gebeuren.

Er komt een nieuw kruispunt (rondpunt) op de Schriek aan 
de Lindenhoeve (a); door deze reorganisatie van de Puihoek 
kan een dubbelrichting fietspad worden aangelegd zodat de  
fietsers aan het kerkhof de baan niet meer moeten oversteken.

Er worden enkele éénrichtingsstraten ingevoerd; de Bist  
tussen de Kapelsesteenweg en de Isabellalei wordt enkel- 
richting naar Brasschaat (b). Op die manier wordt ondermeer 
het fietspad veiliger. In de Maria-Theresialei blijft de dubbele 
richting gelden.

Aan het viaduct over de spoorweg op de Schriek wordt ‘een 
rechts-in’ ‘rechts-uit’ situatie gecreëerd: dit houdt in dat men 
vanuit Ekeren de Schepersveldlei niet meer links mag indraaien 
en dat men vanuit Brasschaat evenmin links de Edward 
Caertsstraat mag inrijden (c). Daarom wordt een ‘onderdoor-
gang’ voorzien aan de Lodewijk Andersonstraat in dubbele 
richting met alternerend verkeer.

Men overweegt verhoogde fietspaden op de spoorwegbrug 
aan te leggen zoals gebeurd is op de Veltwijcklaan. De over-
weg aan de Weerstanderstraat wordt afgeschaft.

De aanleg van het fietspad aan de Statiestraat (fase 2) tot 
aan de Schriek staat in de steigers.
Ter hoogte van de goederenspoorwegbrug komt een fietstun-
nel onder lijn 12, die zal aansluiten op de Bist. Op die manier 
kunnen de pendelaars ook gemakkelijker en sneller van het 
ene perron naar het andere.

Tijdens het daaropvolgend vragenuurtje werden onder-
meer volgende kritische opmerkingen gemaakt:

Waarom wordt in de Nijverheidslei de enkelrichting inge-
voerd wanneer het dubbelverkeer toch zelf verkeersremmend is?

Een bewoner die reeds 15 jaar aan de Maria-Theresialei 
woont, vroeg zich af of het sluipverkeer niet overroepen is: er 
is alleen het sluipverkeer van mensen die van Ekeren centrum 
naar de supermarkt rijden.

Werknemers van de supermarkt mogen (’s zaterdags) 
niet op de parking staan en zijn genoodzaakt te parkeren in 
de Maria-Theresialei. Kan daar niets aan gedaan worden ?

De bewoners van de  Lodewijk Andersonstraat waren 
ontstemd omdat - hoewel zij reeds op de hoorzitting in okto-
ber 2008 het sluipverkeer en de hoge snelheid in hun straat 
hadden aangekaart - de situatie blijkbaar nog zal verergeren. 
Kunnen geen verkeersremmers worden aangelegd ? 

De Bist wordt voor een gedeelte enkelrichting niettegen-
staande er al een fietspad is. Op de Schriek is geen fietspad 
en vanaf de muziekschool tot aan de lichten riskeert men zijn 
leven als men daar met zijn fiets op de baan rijdt in plaats van 
op het voetpad. De interpellante kreeg van de aanwezigen 
applaus…

In zijn slotwoord verzekerde de bevoegde districtsschepen 
Koen Palinckx dat deze voorstelling een algemene visie is en 
dat men voor elke ingreep in een bepaalde straat, eerst met 
de betrokkenen zal overleggen. Het is best mogelijk dat som-
mige projecten bij wijze van proef worden opgestart en later 
geëvalueerd op hun deugdelijkheid. (GM)

Wijkcirculatieplan 
Mariaburg-Ekeren

Op de laatste algemene vergadering van de VZW werd een 
nieuwe raad van bestuur samengesteld die voortaan uit  
volgende vier leden bestaat met volgende functies: 
Voorzitter: Elseviers Marc, A. De Schutterstraat 17, 2180 Ekeren
Secretaris: Vienne Greta, Edward Caertsstraat 9, 2180 Ekeren
Penningmeester: Bauwens Willy, Edward Caertsstraat 9, 2180 
Ekeren
Verantwoordelijke uitgever van “Gazet van het Nieuw Kwartier”: 
Van Bouwel Ludo, Schapendreef 14, 2950 KAPELLEN
Mensen die lid van de VZW wensen te worden kunnen steeds 
vrijblijvend informatie inwinnen bij voormelde leden van de 
raad van bestuur.

De twee voorbije zomers kreeg Sint-Mariaburg op de 
parking van Antverpia al een groots muziekfestival, 
dat aansloot bij de festiviteiten uit de beginjaren van 
onze wijk. Anno 1908 heerste rond de Zwemdok  
ambiance als op Torhout-Werchter nu.
Dit jaar belooft het weer bijzonder gezellig te worden 
aan de Boskapellei. Vanaf 19 uur kan iedereen  
pogen een zitje te veroveren voor het podium van de 
gemeente Brasschaat.  Medewerkers van de WWM 
zorgen voor spijs en drank. Op de scène brengt een 
geweldig sterke groep muzikaal genot: The Valerie 
Solanas & Hired Guns.
The Valerie Solanas begonnen hun carrière met  
het vertolken van croonerklassiekers. Zanger-fluitist 
Michaël Brijs zette zich aan het schrijven van eigen-
zinnige popsongs en ontpopte zich zodoende tot 
een crooner on acid (in figuurlijke zin weliswaar). Ook 
de covers kregen meer en meer een scherp kantje. De 
muziek van The Valerie Solanas kan je tegenwoordig 
het best omschrijven als een barokke mengelmoes 
van pop, jazz, rock, country en wat nog meer. Voor 
het concert in de wijk laat het viertal zich versterken 
door hun Hired Guns, een driekoppige blazerssectie 
met het geweld van een volledige big band. De 
arrangementen zijn van Tom Tiest, die voor Jan Fabre 
al uitstekend werk leverde als arrangeur-componist. 
Michaël Brijs: zang en dwarsfluit (Andy and the 
Androids, Two to Croon), gitarist Tom Tiest (Jan  
Fabre, Noppes, Trio Pino), bassist Filip Vandebril (Laïs, 
Antwerp Gipsy Ska Orchestra) en drummer Diederik 
van Remoortere (Electric Quartet, Squeezable 
Future, Lampekap Collectief) zullen iedereen gelukkig 
maken op donderdagavond 23 juli.
www.thevaleriesolanas.be 
(LVB)

Nieuwe raad van bestuur van de  
VZW Wijkwerking Mariaburg

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in  
september, december, maart en juni. 
Werkten mee aan dit nummer: Willy Bauwens, Martine Ceulemans, Lus Cuyvers, Martine Danssaert, Jan Dockx,  
Marc Elseviers, Koen Fasseur, Ludo Geenen, Anne-Mie Havermans, Guy Mahieu, Bart Vande Vyvere,  
Guy Van Look, Linda Vanpoucke en Marc Wouters.
Verantwoordelijke uitgever : Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, Tel. 03/605 73 61, gsm 0476/ 59 22 78, e-mail: hippopress@skynet.be. 

WIJKWERKING MARIABURG vzw
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Dirk Bauwens
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat

Tel.: 03-665 05 83 - bauwens@argenta.be
CBFA nr. 60702

VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO

DONDERDAG 23 JULI 
OP PARKING ANTVERPIA
Concert met

THE VALERIE SOLANAS 
CROONERS ON ACID
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Gerda Hopstaken
(14/4/1925 – 3/4/2009)

De dorpsgemeenschap nam afscheid van een authentieke Maria-
burgse figuur: Gerda Hopstaken en haar echtgenote Leon Lauwerijs 
woonden vele jaren aan de Jacobuslei. Zij was geboortig van Willem-
stad in Nederland, maar groeide hier samen met broers en zussen op, 
liep hier school en maakte deel uit van de lokale verenigingen. Ook 
dochter Chris was destijds een graag geziene figuur in jeugdclub Jeli. 
Gerda overleed na een moedige strijd in het UZA te Edegem. Haar 
warm hart, dat vreugde geven kon en pijn opbergen, viel er stil.   

Bob Johnson
(17/4/1932 – 5/4/2009)

Veel familie, vrienden en kennissen namen in de parochiekerk  
afscheid van Bob, lid van de bekende grote muzikale familie Johnson 
uit Ekeren. Hij woonde met echtgenote Diny Pijnen en dochters Betty 
en Pep geruime tijd in de bungalow op de hoek van de Oudstrijderslei 
en Van de Weyngaertlei. Bob was een watersportfan. Hij was lid van 
Zeezeilschool Het Wijde Water. In het UZA te Edegem begon hij aan 
zijn laatste boottocht naar de eeuwigheid.

Marieke Van den Bogaert
(14/3/1921 – 23/4/2009)

Gust De Rijdt en de kinderen namen in UZA te Edegem afscheid 
van Marieke, hun echtgenote en moeder die heel haar leven 
zoveel liefde uitstraalde, die voor zo’n warme geborgenheid 
zorgde en die - ook al ging ze lichamelijk sterk achteruit – altijd 
met spontane vriendelijkheid iedereen bleef verwelkomen in 
haar huis aan de Nijverheidslei. 

De parochiekerk zat op 30 april overvol om op een zinnige 
manier afscheid te nemen van deze lieve vrouw. Op 16 november 
1946 huwden Marieke en Gust. Ze leerden elkaar kennen bij de 
kajotters, waar ze allebei in leiding stonden. Zij was bij de kajot-
sters van Kapellen en Gust bij de kajotters van Sint-Mariaburg. In 
de geest van Cardijn richtten ze hun gezinsleven in. De kinderen 
Gust, Ludo, Chris, Jef, Patrick en Marieke groeiden op in een 
warm nest, waren allemaal actief in het plaatselijk verenigingsleven 
en stichtten op hun beurt mooie gezinnen. 

Maria Peeters
(16/9/1914 – 20/5/2009)

In de Schepersveldlei mist men de vertrouwde figuur van weduwe 
Joseph Bos. Ze was actief lid van OKRA en Ziekenzorg in de  
parochie. Samen met haar echtgenoot, die vaandrig was van 
de NSB, baatte ze een tijd café-pension Laboureur op de hoek 
van Schriek en Willy Staeslei uit. Maria Peeters overleed op hoge 
leeftijd in het AZ Palfijn te Merksem. 

René Van Olmen
(31/5/1925 – 20/5/2009)

Velen hebben René Van Olmen gekend als hun meester.  
Jarenlang was hij op het Sint-Michielscollege de vader van de 
kinderen in het vierde leerjaar. Later kwam hij als directeur van 
de lagere school met nog meer leerlingen in contact en werd 
hij algemeen gewaardeerd als fietshersteller en psycholoog 
die iedereen een gevoel van eigenwaarde gaf. René was echter 
ook liefdevol echtgenoot van Gabriella Heylen, vader van twee 
zonen en twee dochters, en in de parochie voorzitter van het 
Sint-Vincentiusgenootschap. Zo kwam deze bijzonder praat-
vaardige Kempenaar, geboren in Morkhoven, in contact met 
de onderlaag van de maatschappij. Ook voor deze mensen was 
René een redder in nood. 

Oud-directeur Dierickx  las in de  overvolle kerk een prachtige 
brief voor van een oud-leerling die getuigde welke grote  
indruk René Van Olmen op zijn leerlingen heeft nagelaten. Ook  
pastoor Blijweert loofde hem als leraar, vader en kind, want juist 
door zijn kinderlijke onbevangenheid en spontaneïteit slaagde 
René er steeds in een hartelijke dialoog op gang te brengen. Zijn 
kleinzoon onthulde tijdens de uitvaartdienst nog een kwaliteit 
van René die weinigen bekend was: “wafeltjes die je zelf bakte 
en die iedereen zo graag lustte, frikadelletjes met krieken als het 
kermis was, de heerlijke nieuwjaarsmaaltijden die je nog steeds 
zelf bereidde tot op het laatste. Je kookte dagelijks zo lekker voor 
mama. Ze mocht niets tekort komen.”  

Jeanneke De Peuter
(28/4/1921 – 8/6/2009)

De weduwe van Jaak Linders overleed in Woon- en Zorghuis 
Vesalius te Brasschaat. Vroeger woonde ze samen met haar 
echtgenoot aan de Leo Vermandellei. Zij nam definitief afscheid 
van haar kinderen Jan, Frans, Walter en Mieke en de klein- 
kinderen van wie ze heel veel hield . Mieke baatte een tijdlang 
de sportwinkel naast Skrivan uit. Walter is lid van het parochieteam.

Rob van Aarle
(24/7/1925 – 25/3/2009)

Op 83-jarige leeftijd is Rob na een periode van afnemende  
gezondheid heengegaan in Klina te Brasschaat. Hij was geboortig 
van Tilburg, woonde vele jaren met Marjolein de Jong en de kinderen 
in Sint-Mariaburg, en verhuisde nadien naar Kapellen. Rob zette 
zich in voor de parochie en speelde een zeer actieve rol in de Wijk-
werking. Als bestuurslid behartigde hij vooral de externe contacten. 
Met veel charme en altijd goed geluimd bezorgde hij de Gazet bij de 
bestuurders van stad Antwerpen en gemeente Brasschaat. Hij bracht 
vele jaren de postabonnementen naar het thans gesloten kantoor 
aan de Bist. Hij zorgde er ook voor dat in de omliggende rusthuizen  
oud-Mariaburgers hun Gazet konden lezen.

In het sfeervolle kerkje van Hoogboom vond een aangrijpende uit-
vaartdienst plaats. Zijn oude strijdmakkers van Indië en Nieuw-Guinea 
vormden in uniform de erehaag. De voorzitter van de British Club 
waar Rob jarenlang lid van was, sprak een pakkend huldebetoon uit. 

Gaby Van den Ecker
(24/2/1928 - 30/4/2009)

In het RVT Christine is Gaby Van den Ecker op 81-jarige leeftijd inge-
slapen. “Ons Tantie” noemden de leden van de familie Moerbeek 
haar. Sinds mensenheugenis woonde ze toch bij haar zuster Simonne 
op de Kapelsesteenweg en hielp vele jaren mee in ’t Bazarke van  
Gerard Moerbeek. Zij  blijft in het hart van vele Mariaburgers 
voortleven als een bijzonder intelligente, vriendelijke, geduldige, 
opgewekte vrouw. Nadat het Bazarke, Dixie en parfumerie Simonne 
andere uitbaters kregen, bleef Gaby in de parochie een trouw lid van 
Ziekenzorg en actief bij  de Vrienden van Lourdes. 

“Bedankt tantie voor je lessen in liefde, dankbaarheid en goedheid” 
schreven alle grote en kleine kinderen van de familie Moerbeek op 
haar doodsprentje.

BM’s verlieten ons...

MENSEN

Sander Joos stichtte Chiro Ekeren
Sander Joos (84) uit de Van de Weyngaertlei is altijd een actief man geweest. De onderwijzer op rust van JOMA Merksem 
stelt zich nog steeds ten dienste van de parochie en verzorgt als lector mee de kerkdiensten. Hij kwam onlangs in het 
nieuws toen de jeugdbeweging Chiro overal in het land zijn 75-jarig  bestaan vierde. In Passe-Partout werd vermeld dat 
Sander medestichter was van de Chiro in Ekeren. Toen hij tijdens de oorlogsjaren studeerde aan de Normaalschool van 
Mechelen, kreeg hij van seminarist Jozef Aertssens het voorstel om in Ekeren met de chirojeugd te starten. In het begin 
waren de bijeenkomsten clandestien. Pas in 1945 werd de beweging echt uitgebouwd. “We hadden geen lokaal,” herin-
nert Sander zich. “Bij mooi weer trokken we naar het Veltwijkpark en als het regende kwam zo’n bende van 30 man bij mij 
thuis in de Lange Sterrestraat.” Sander bleef hoofdleider tot aan zijn huwelijk in 1949. Vlug kwamen er leiders bij onder 
wie Julien Van der Eycken, die pater werd in Averbode. Vele Mariaburgers kennen  hem van het college en ook omdat hij 
vroeger zondagmorgen om 9 uur in de parochie de mis kwam doen. Sander was heel vereerd dat Chiro Tempo, zoals de 
groep in Ekeren nu heet, hem uitnodigde op Olé Pistolé. Met 800 genodigden vierde de Ekerse chiro zijn 65e verjaardag 
in het Hagelkruispark. Minister-President Kris Peeters kwam zelf even langs om hen te feliciteren.

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken
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kalk- en zandtechnieken

Geplaatst of ongeplaatst  
met professioneel advies
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Wouter Vermeeren
Maria Theresialei 36

2180 Ekeren - Mariaburg
GSM: 0487/360.686

vermeeren.wouter@telenet.be NATHALIE NAIL

0497/573.120
NATHALIE NAIL@TELENET.BEDEUREN

Marguerite De Jonghe
(9/5/1921 – 13/3/2009)

Vele jaren konden de Mariaburgers op de Kapelsesteenweg bij  
Bakker Lemmens terecht voor hun dagelijks brood. Echtgenote 
Marguerite, geboren in Rupelmonde, bediende steeds vriendelijk de 
klanten.  Zij overleed in het AZ. Sint-Elisabeth op 87-jarige leeftijd.

Angèle Cortoos
(2/7/1922 – 14/3/2009)

Enkele jaren nadat haar broer Theo in de parochiekerk begraven 
was, overleed ook Angèle Cortoos. De familie  woonde geruime tijd 
in de Oudstrijderslei, nadien in de Alfons De Schutterstraat. Op haar  
levensavond verbleef ze aan de Driehoekstraat in Ekeren.  



Stel dat we over verschillende generaties heen konden opzoeken in 
de telefoongids wie bij de handelaars en winkeliers voorkwam. We  
zouden namen terugvinden van Stan Moerbeek, Gerard Moerbeek, 
Simonne Moerbeek, Dirk Moerbeek, Guy Moerbeek.
Het verhaal begint meer dan een eeuw geleden wanneer twee broers 
Moerbeek uit Roosendaal zich in Sint Mariaburg vestigen en er als 
aannemer en schrijnwerker enkele huizen zetten aan de “onbewaakte 
overweg”, nu Weerstandersstraat. De oudere generaties kunnen we 
ons alleen maar herinneren. Bij de jongere generaties kunnen we 
ook enkele vragen gaan stellen en dat hebben we dan ook gedaan 
bij Guy Moerbeek in het ouderlijk huis aan de Willy Staeslei. Zijn 
grootmoeder hield op dit adres al een winkel in kruidenierswaren 
toen grootvader vrij jong stierf.
Er waren drie kinderen Moerbeek: Gerard die later de zaak “Dixie” 
op de Kapelsesteenweg had, Stan die eigenlijk scheepsbouwinge-
nieur was, maar de zaak van zijn moeder voortzette, en zus Simonne 
die in Duitsland ging wonen na haar huwelijk met een professor. Ge-
rard Moerbeek begon op de Kapelsesteenweg in een smal pand het 
“Bazarke” waar postzegels, sigaren en allerhande papierwaren ver-
kocht werden. Grootmoeder begon nog een handelszaak in stoffen op de 
Kapelsesteenweg ter hoogte van de molen en Stan nam dus samen 
met zijn vrouw en 3 kinderen, Myriam, Guy en Nicole, de drukke zaak 
in de Willy Staeslei op zich. De moeder van Guy zei toen al: “Tijd om te 
eten? Wij werken met een boterham in de zak van onze voorschoot.”
De familiestamboom gaat erg ver terug tot in 1200 en werd door 
nonkel Fernand Moerbeek nauwkeurig opgevolgd. Toen de zonen 
van Guy geboren werden, vulde hij zorgvuldig de namen in man-
nelijke lijn aan.
Een hele mooie uitspraak die Guy zich van zijn vader herinnert is: 
“Mijn moeder deed haar financiële zaken met een sigarenkistje, wij 
hebben een kassa, maar jullie zullen werken met scanners en compu-
ters.” Guy Moerbeek en zijn vrouw Diane waren inderdaad één van 
de eersten in de wijde omgeving die een scanner en een computer in 
de zaak hadden. Guy had dan ook op aanraden van zijn vader com-
putercursus gevolgd in Sint-Jozef te Merksem toen er nog bijna ner-
gens over informatica gesproken werd. Voor Guy en Diane zijn hun 
gezin en hun kinderen heel belangrijk. Na een drukke dagtaak bleef 
er dan ook niet veel tijd over voor verenigingen en clubs, hoewel er 
altijd wel interesse voor sport geweest is, vooral voor tennis en voet-
bal. Veel oudere Mariaburgers die alleen wonen, kennen Guy ook als 
een echte hulp in nood. Hij schrok er niet voor terug om op zijn vrije 
zondag de elektriciteit te gaan herstellen bij een eenzame buur die 
in de problemen zat. En dit vat ook samen wat voor Guy heel belang-
rijk is in het leven: “je hart volgen”. En geluk is niet noodzakelijk verre 
reizen maken of uitgaan elk weekend. Wanneer de zaak laat sluit en 
er moet nog opgeruimd worden en de papieren moeten nog in orde 
worden gebracht, dan is een eenvoudig moment van rust waarde-
voller dan een druk uitgaansleven.

Gazet van het Nieuw Kwartier 3

Wie in Sint-Mariaburg 
kent de naam Moerbeek niet? 

KMO

Alex Verwerft en boezemvriend bakker Maes 

 Mariaburg Shopping
Nu er op de Kapelsesteenweg tal van nieuwe handelszaken ope-
nen, is het misschien goed te herinneren dat van zomer 1978 tot 
winter 1982 negentien nummers verschenen van “Mariaburg Shop-
ping”, verenigingsblad van de Mariaburgse Middenstand. Voorzitter  
Edward Bedeer en redactieadres Hendrik Vermeyen, Van de Weyn-
gaertlei 17. Alle nummers liggen ter inzage in het Heemkundig  
Documentatiecentrum, buurthuis ’t Nieuw Kwartier, Schriek 360. 
Elke dinsdag open tussen 10 en 12 uur. (LVB)

 Keukenbedrijf met nieuwe vestiging
Op de hoek van de Floris Verbraekenlei en de Kapelsesteenweg 490, 
naast de Kaartse Beek nog net op Brasschaats grondgebied, opende 
Keukens Verlo een nieuwe vestiging. Het Kempense bedrijf maakt 
keuken- en badkamermeubels op maat. Eigenaars Karina en Staf 
Verlo begonnen hun onderneming  16 jaar geleden in Turnhout. Het 
bedrijf groeide sterk en het verplaatste de hoofdzetel naar Kasterlee. 
In 2001 opende een tweede vestiging in Boechout. Nu is er dus ook 
een in Sint-Mariaburg. “We hadden al langer klanten in deze buurt,” 
zegt Staf. “Als je een driehoek zou maken tussen Kasterlee, Boechout en 
Brasschaat omlijn je het kerngebied waar we actief zijn.” Verlo Keukens 
is een middelgrote onderneming met 25 werknemers. De opening 
vond dan wel begin februari plaats, een feestelijke receptie kwam 
er eind mei. (BVdV)

 Einde Keizershof
Sinds begin mei is het definitief gedaan met Taverne Keizershof aan 
de Willy Staeslei. Ronny Bauwens en Martine Dreesen baatten de 
taverne 17 jaar met veel liefde voor het vak uit. Het Keizershof was 
al jaren gekend als een uitstekende biljartzaal, maar het koppel 
wil meer tijd maken voor hun kleinkind Joycy. Een uitloper van de 
vroeger gerbuikerszaal is al met de grond gelijk gemaakt. Wat de 
nieuwe bestemming van het pand wordt, is niet bekend. Ronny is 
sinds maart aan de slag bij De Lijn als buschauffeur.’ (BVdV)

 Deuren en ramen van Belisol 
Op de hoek van de Rochuslei en de Kapelsesteenweg opende het 
Belgische ramen- en deurenbedrijf Belisol een nieuwe vestiging. 
“We hadden nog geen vestiging in Noord-Antwerpen”, zegt ver-
tegenwoordiger Carl Maes, “maar aan klanten ontbrak het hier 
niet. Daarom zullen de 8 medewerkers die onze vestiging aan de  
Herentalsebaan in Wommelgem bemannen, ook paraat staan in de 
showroom van Sint-Mariaburg.”

Op 28 mei was er een openingsreceptie voor de medewerkers en de 
grootste klanten. Belisol plaatst 800 ramen per dag en is actief in 
Nederland, België en Frankrijk.’ (BVdV)

 Nieuwe eigenaar in 
 Appellation Controlée 
Vanaf 20 juni heeft Rudi De Bie de reeds 30 jaar bestaande speciaal-
zaak in wijnen, champagnes, sterke dranken en rookwaren overge-
nomen. Het ligt in zijn bedoeling om de reeds sterke punten van de 
zaak verder te verbeteren met respect voor hetgeen in het verleden 
door de vorige eigenares werd opgebouwd. Vooral de wijnen, cham-
pagnes en sterke dranken gaan extra aandacht krijgen via speciale 
acties en de mogelijkheid tot proeven voor aankoop, ook tijdens de 
weekdagen. De bestaande openingsuren worden gehandhaafd 
met één belangrijk verschil echter: de opening van de zaak iedere  
zondag tussen 12 en 17u. Dit om klanten de gelegenheid te verschaf-
fen dranken te proeven vooraleer tot een aankoop over te gaan. 
Vooraleer men op bezoek gaat bij familie of vrienden, kan men dan 
ook cadeaus aankopen. Er zal binnenkort een vernieuwde website 
gelanceerd worden (www.appellationcontrolée.be) met de moge-
lijkheid om het assortiment producten te raadplegen én eventuele 
bestellingen te plaatsen, welke dan aan huis geleverd worden zon-
der meerkost. (LVB)

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

Dinsdag tot Donderdag: 8.30u - 17.00u
Vrijdag: 8.00u - 17.00u

Zaterdag: 8.00u - 15.00u
Maandag gesloten

ANDRA

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

kapsalon

www.andra.lwed.net

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

A
K

Beste Lezer,

Dank aan diegenen die hebben gereageerd op onze vraag 
naar koop- of huurpanden.  
Enkele zijn reeds verkocht of verhuurd. 
Ik wens jullie een zonnige, aangename zomer! 

Met vriendelijk groeten,

Gerda Cassauwers
Molenweg 1A,  
2930 Brasschaat
T : 03/664.49.03
F : 03/665.42.41
info@expatimmo.be
www.expatimmo.be

Zelf uw reis boeken is NIET altijd goedkoper.
Vraag vrijblijvend reisadvies.
Wij helpen u met de glimlach.

 
Agent voor:  

Cruises, Anders dan Anders, Escape, Thomas Cook,  
Jet air, Best tours en nog veel meer.

Korte, vlieg, auto, bus, cruise, exotisch, city, tickets, last 
minute vakanties, ...  

voor alles kan u bij ons terecht.
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De vader van Guy stierf vrij jong door een hartaderbreuk, maar was 
een stille levensgenieter die veel interesse had voor reïncarnatie, 
yoga en hypnose. Hij volgde lang yogales bij de heer Asmann van 
het Sint-Michielscollege en bereikte het hoogste niveau in deze  
discipline. Zijn broer Gerard Moerbeek volgde hem ook hierin.
En wat de cirkel rond maakt in dit verhaal van generaties is dat de 
zoon van Guy, Randy Moerbeek, geboren werd op dezelfde dag als 
zijn grootvader Stan, toen die pas gestorven was. (LV)

Grootmoeder Moerbeek in haar winkel 

Vader en moeder Stan Moerbeek

Guy en Diane Moerbeek
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AFSCHEID

Eind juni valt de parochie Onze-Lieve-
Vrouw van Gedurige Bijstand zonder 
pastoor. De bisschop van Antwerpen 
heeft Jan Blyweert toestemming  
gegeven om op 75 jaar van zijn  
pensioen te gaan genieten. Hij was 
meer dan 32 jaar pastor (= herder) 
in Sint-Mariaburg. Een record, want 
voorgangers Van Rosendaal en  
Bogaerts waren 29 jaar op post. 
Jan Blyweert was vanaf 28 november 
1976 de zesde pastoor van deze paro-

chie. Over zijn inhaling stond dit pittig verhaal in de Gazet van Antwerpen: “Te 
laat – Om de enorme drukte naar aanleiding van de aanstelling van de nieuwe 
pastoor in veilige banen te leiden, had de kerkfabriek een beroep gedaan op de 
Ekerse politie. Alle verkeer om en rond de kerk werd stilgelegd. Een agent heeft wel 
bijzonder stipt zijn plicht vervuld, want toen de nieuwe pastoor met zijn wagen 
naar de pastorie wilde rijden, werd hij eveneens tot staan gebracht. Hij kreeg niet 
de kans zich kenbaar te maken, want de plichtbewuste agent liet er geen twijfel 
over bestaan: ‘Doorrijden’ riep hij, en de pastoor reed door. Via Kapellen kwam de 
pastoor, een beetje van streek, dan toch in Sint-Mariaburg aan. Intussen stond men 
in de pastorie te ijsberen.”
De parochiekerk zat die zondag overvol en het regende pijpenstelen toen de 
fanfare Antverpia en afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen de nieuwe 
herder aan de pastorie gingen afhalen. De plechtige eucharistieviering werd 
opgedragen door Jan Blyweert in concelebratie met streekvicaris deken Van der 
Auwera, onderpastoor Hugo Verhulst en de getuigen, E.H. Heuten, pastoor van 
Sint-Hubertus Berchem en E.H. Vloeberghs, pastoor van Sint-Jozef Hoogboom.
Tijdens de feestzitting in Elcks Thuys werd het woord gevoerd door Dr. Wouters, 
voorzitter van de kerkfabriek; door mevrouw Cornelis (voorzitster KAV) namens 
de verenigingen; door Rit Van Damme namens de jeugd; door de h. Meeusen 

leo dierickx
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als afgevaardigde van de parochie St-Hubertus en tenslotte door onderpastoor 
Hugo Verhulst die zijn speech met “Welkom Jan” begon. Namens de burgerlijke 
overheid spraken de burgemeesters van Ekeren en Brasschaat, Frans Palinckx 
en Lode Bertels. Beiden wensten dat Sint-Mariaburg met zijn 7000 inwoners 
eens volledig als één entiteit tot hun grondgebied zou behoren. Een utopische 
wens blijkt nu. 
De parochianen hebben hem, toen hij 20 en 25 jaar in dienst was te Sint-Ma-
riaburg, gevierd. Ook bij zijn afscheid heeft het parochieteam een receptie in 
Elcks Thuys en een feestmaal georganiseerd. De parochie Zilverenhoek, waar-
voor Jan Blyweert vanaf 1997 eveneens verantwoordelijk was, plant voor begin 
juli een afscheidsviering. Drie jaar geleden  verklaarde hij aan een delegatie van 
de WWM: “Over mijn gezondheid mag ik niet klagen. Op aandringen van 
Mgr. Vandenberghe heb ik aanvaard om nog verder voor de pastoraal te blijven 
zorgen, toen ik als 70-jarige mijn ontslag aanbood. Zolang ik het fysiek aankan, 
wil ik ten dienste blijven van de parochie. Maar 75 jaar lijkt me in deze tijd toch wel 
een limiet.”
Hoewel pastoor Blijweert enkele malen met ernstige gezondheidsproblemen 
diende af te rekenen, bleef hij toch steeds een positieve ingesteldheid behouden: 
“Ik wil de waarden van het verleden met het goede van het heden combineren 
om zo naar een betere toekomst te gaan. Als we daar allen samen aan werken, 
ieder met zijn eigenschappen en gebreken, wacht er ons een mooie toekomst.”  
Bewonderenswaardige woorden in een periode van toenemende secularisatie 
en versnelde ontkerkelijking. Steeds bleef hij met overtuiging de liturgische 
vieringen extra verzorgen. Ook als hij met pensioen is, zal hij nog wel in Sint-
Mariaburg opduiken. Hij verhuist immers naar een appartement in de naburige 
wijk Donk/Brasschaat. “Pater Fornoville is 95 jaar en zet zich nog regelmatig in 
voor de vieringen in de Zilverenhoek. Ook ik blijf uiteraard beschikbaar om - als  
men mij vraagt – hier en daar in te springen voor huwelijken, begrafenissen en  
eucharistievieringen. Maar als gepensioneerde wil ik de vrijheid hebben om ook nog 
wat te genieten van mijn eigen leven. Geen vast dienstverband meer,” besluit de 
pastoor.
Wat de concrete gevolgen voor de parochie zullen zijn, blijft een vraagteken. Bij 
gebrek aan roepingen in Vlaanderen kan het bisdom momenteel geen pastoor 
benoemen. De Kerk bij ons wordt geconfronteerd met toestanden die men in 
Frankrijk al decennia kent, waar één priester voor soms 10 of meer parochies 
moet instaan. Leken gaan er voor in gebedsdiensten en om de zoveel weken 
komt de priester een eucharistieviering verzorgen. (LVB)

“Ik ben een rasechte Ekerenaar. Geboren en getogen in Ekeren. Ik was de 
tweede oudste in een gezin van acht kinderen. Ik had zes broers en één 
zusje. Sport en kunst stonden steeds hoog in het vaandel en dat neem je 
als kind natuurlijk mee. 

Ik had doodgraag in de theaterwereld mijn toekomst gemaakt, maar in die 
tijd was dit niet zo evident. Mijn droom om leerkracht lichamelijke opvoe-
ding te worden, werd afgeblazen na een sportongeval. Uiteindelijk ging 
mijn keuze naar de opleiding van onderwijzer. In 1975 studeerde ik af in de 
normaalschool van Lier.” Zo schetst Martine Ceulemans haar jeugd. 

In de jaren ’70 was er geen groot aanbod van vacante plaatsen.  Zij begon 
haar onderwijsloopbaan als interim. Ze werkte in heel wat scholen, in vele 
klasjes in het Antwerpse, bij de verschillende netten. “Januari 1979 kreeg ik 
het aanbod om hier in Sint-Mariaburg aan de slag te gaan in het zesde leer-
jaar ter vervanging van mevrouw Yvonne Peeters”, herinnert ze zich. “Toen 
was dit nog een meisjesschool. Dit zou echter niet lang duren. Twee jaar 
later werd de school gemengd en even later werd de jongensschool van de 
Schriek bij ons gevoegd.  Toen de heer Marcel Jonckers met pensioen ging, 
droegen de leerkrachten van de school mij voor om de plaats van directie 
in te nemen. Geen sinecure, ik was op dat moment de jongste onderwijzer 
van het team. De overtuigingskracht van de collega’s heeft het gehaald en 
september 1988 werd ik aangesteld als directie.” 

Haar eerste opdracht naast het schoolmanagement was het opstarten van 
een bouwdossier. Vernieuwing van de voorbouw en renovatie van de refterblok. 
In ’96 waren de werken voltooid en werden de nieuwe gebouwen plechtig 
ingehuldigd met een luisterrijk openingsfeest en een barbecue. 

“Als men mij naar hoogtepunten uit mijn carrière vraagt, vind ik dat heel 
moeilijk. Elke dag was voor mij een bijzondere dag met leuke en rijke  
momenten, af en toe ook met probleempjes maar ook daaruit leer je. De 
lachende kindersnoetjes, dankbare blikken, vragende kinderogen,… dat

zijn dingen die je bijblijven. Geregeld een lach en een traan, relativeren en 
je gevoel voor humor sterk houden. 

Natuurlijk zijn er wel heel wat speciale evenementen geweest, die komen 
ook nog jaarlijks terug.  Ik denk daarbij aan onze barbecue, de zeeklassen, 
fietsdagen, het grootoudersfeest, de kwis, Sinterklaas, de kerstsfeeravond, 
de kerstvieringen, personeelsfeesten, carnaval, sneeuwklassen, Paasfeest, 
het Zonnefeest enz… Te veel om op te noemen.  Natuurlijk mag ik onze 
musicals niet vergeten, steeds een onvergetelijke belevenis voor onze  
kinderen. Vorig jaar voerden wij “De Wonderspiegel” op. Deze musical heb 
ik zelf geschreven. Hierin zaten heel wat elementen in verweven, waarden 
van het leven, menselijke relaties en ook een dosis humor.”

Hoe ziet Martine de toekomst?
“Ik heb steeds mogen rekenen op de steun van mijn ouders, mijn man, mijn 
kinderen en de collega’s waarvoor ik hen een warm hart toedraag. Nu ga 
ik een andere koers varen. Ik wil tijd maken voor de kleinkinderen en nog 
heel veel dingen doen waarvoor ik weinig de tijd had. De zee- en sneeuw-
klassers zie ik volgend jaar zeker terug want samen met mijn echtgenoot 
heb ik mij laten overhalen (was niet zo moeilijk hoor)  om mee te gaan als 
kookouders.”

In september start de nieuwe directeur, de heer Erwin Vanheybeeck. 

“De maanden juli en augustus worden voor ons beiden een periode van 
hard werken om de job door te geven. Langs deze weg wens ik de nieuwe 
directeur heel veel succes en genoegdoening in zijn nieuwe taak”, besluit 
Martine die ook alle mensen wil  bedanken voor het vertrouwen dat ze 
in de school en in haar gesteld hebben: “Dank voor de hartelijkheid en 
de vriendschap, … voor alles. Voor alle kinderen, een dikke knuffel en 
bedankt voor alle leuke, fijne momenten die mij heel gelukkig gemaakt 
hebben. Ik heb een prachtige tijd achter de rug. Ik heb genoten van mijn 
onderwijzer en directie zijn en ga nu … verder genieten!”

Na bijna 33 jaar gaat  
pastoor Blyweert op rust

Martine Ceulemans meer dan 20 jaar directrice VBSM



CAERDENIEUWS 
 Een lens, een pen, een penseel

Op 9 en 10 mei vond in de drie zalen van het CC Antverpia een hoogstaande  
tentoonstelling plaats met werk van Els Moonen (acryl, aquarel en poëzie) en van 
Simonne Mertens (fotografie). Deze twee leerkrachten van Campus Moretus-
Ekeren toonden een uitgebreid oeuvre. Van Caerdevoorzitter Els Moonen uit de 
Sint-Antoniuslei konden we al eerder sterk aquarel- en acrylwerk bewonderen, 
maar nu liet ze ook genieten van sfeervolle gedichten die mooi combineerden 
met de andere kunstwerken. Haar poëzie lag ook in een fraai uitgegeven bundel 
te koop op de expositie.
Simonne Mertens uit Kapellen, in het dagelijks leven leerkracht wetenschappen in 
de derde graad van het Secundair Onderwijs, volgde een opleiding schilderkunst 
aan de tekenacademie. Op gebied van fotografie is ze autodidact, maar won al prij-
zen op diverse wedstrijden. Haar reizen naar verre en minder afgelegen gebieden, 
de natuur en bijzondere aandacht voor eigenaardige details leverden prachtige 
foto’s op. Eerder stelde Simonne al tentoon bij Caerde, o.m. samen met Michel De 
Smet.   

 Groepstentoonstelling
 Op14 en 15 november 2009 vindt van  11 tot 17u de jaarlijkse groepstentoonstel-
ling van alle leden van Caerde plaats in het Antverpiagebouw.  Tevens van de 12 
laureaten van de tweejaarlijkse  wedstrijd voor kinderen tussen 10 en 12 jaar . De 
leden van Caerde tonen werk rond allerlei  thema’s, de resultaten van de kinderen 
hebben alle het thema ‘water’. Voor de zesde keer zullen  wij verrast mogen zijn 
over de boeiende ontmoeting tussen jonge en iets minder jonge kunstenaars!

 WAK
Tijdens de Week voor de Amateurkunsten nam Ivan Janssens uit de Nijver-
heidslei deel aan de groepstentoonstelling “Van harte” in het kerkje van Atten-
hoven. Deze tentoonstelling vond plaats in samenwerking met Transept en het 
gemeentebestuur van Hoevenen. Beelden, foto’s, grafiek, poëzie, schilderijen 
en tekeningen vielen te bekijken. Buiten Ivan stelden ook Chris Back, Christ’l 
Lamot, Denise Groffen, Erik Simons, Guy Janssen, Leona De Roos, Liliane 
Smits, Riet De Backer en Rudi Calluy tentoon.
Ook in de Ruiterhal te Brasschaat werd in het kader van de WAK een tentoon-
stelling ingericht, waaraan Caerdeleden deelnamen.

 Peter Kempenaers in Edegem
Zondag 21 juni organiseerde Kunstcollectief Beeldspraak een stemmig “poëzie-
zomer-moment” in Huis Hellemans, Strijdersstraat 14 te Edegem. Hugo Visser, 
de dichter van de groep, gaf een algemene inleiding over poëzie en haar rol in 
de beeldende kunst, en las voor uit eigen werk. Cellist Peter Devos zorgde voor 
de muzikale noot. Het geheel werd afgesloten met een gezellige tuinreceptie 
temidden van de beelden van Peter Kempenaers uit de Maria Theresialei. 
Mariaburgers Hugo De Bie en Ward De Geest, de andere leden van Beeldspraak, 
stelden eveneens fotowerk tentoon.

 ’t Blad
Van 30 mei tot 7 juni werden de zalen van Antverpia gevuld met werk van ze-
ven kunstenaars, die de Brasschaatse groep ’t Blad vormen. Onder leiding van 
Paul De Beenhouwer werken ze samen in het Oud Atelier Hendrik Luyten.  
Mady Schippers uit de Molenweg die al enorm veel exposeerde en een ruim 
oeuvre in het buitenland heeft hangen, behoorde tot de deelnemers, samen 
met Marcel Janssens, Leo Dom, Colette Dedyn, Gisela Bertels en Michel De Smet. 
Het merendeel zijn oud-leerlingen van de tekenacademie Sint-Michiel, thans 
Academie voor Beeldende Kunsten. Op de vernissage werden ze ingeleid door 
gemeenteraadslid Barbara Ophoff. Chris D’Smith & Band zorgden voor de  
muzikale omlijsting.
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BOEKENNIEUWS
De plot
Wie wil, kan zelf via het internet een boek produceren. Iemand die op deze 
wijze zijn literaire ambities waarmaakt, is Harry Cuypers uit de Caterslei 2. Zijn  
roman “De plot” (154 blz.) leest bijzonder vlot. Het verhaal speelt zich deels op 
het grondgebied van Sint-Mariaburg af, hoewel de verdwijning van het paneel 
“De rechtvaardige rechters” uit de Gentse St.-Baafskathedraal en de speurtocht 
ernaar het centrale thema vormen van deze boeiende roman. Het boek ademt 
de sfeer van het magisch-realisme dat door Hubert Lampo en Johan Daisne zo 
meesterlijk in de Nederlandse literatuur is geïntroduceerd. Een boek om mee te 
nemen op vakantie. Het is verkrijgbaan op www.wwaow.com.

De heidenen
Bij Lannoo verscheen recent het boek “De heidenen” van Ugo Janssens en 
na twee maanden is het reeds aan zijn tweede druk toe. Vroeger bespraken we 
in onze krant zijn “Historische gids voor België” en zijn bestseller “De Oude Belgen”. 
De auteur, die zijn jeugd in Sint-Mariaburg doorbracht (Lage Kaart-Floris 
Verbraekenlei-Carolinalei-Willy Staeslei), nadien als sportjournalist werkte en op 
zijn 33e blind werd, woont thans in Vielsalm. ‘De Oude Belgen’ voerde wekenlang 
de Vlaamse boekentoptien aan en kende al tien herdrukken, ook in het Frans. 
Met dit nieuwe werk van 304 blz. lijkt Ugo Janssens op weg alweer hoog te 
scoren. In 13 hoofdstukken geeft hij de bevindingen van historici weer over 
oersjamanisme, vruchtbaarheidsverering rond de Grote Moeder, Germaanse en  
Keltische riten. Professor Marcel Otte prijst Janssens omdat hij erin geslaagd is 
aan te tonen dat vanaf de oertijd tot het christendom mensen mythe, legenden 
en religies gecreëerd hebben om de mysteries van leven en dood symbolisch uit 
te drukken. Spirituele krachten hebben de mensheid vanaf de oorsprong geleid 
tot  religieuze rituelen, zodat ‘paganisme’ of ‘heidendom’ nooit bestaan heeft 
tenzij in de optiek van andere religies. Geen gemakkelijk boek, maar wel bijzon-
der boeiend voor wie van geschiedenis houdt. “De heidenen” kost 19,95 euro en 
is verkrijgbaar in alle boekhandels, ook bij de ECI-boekenclub.

Schatjepetatje 
De Mariaburgse schrijfster Marita De Sterck heeft samen met de Amsterdamse 
illustratrice Ceseli Josephus Jitt een heerlijk hondenboek op de markt gebracht. In 
dit prentenboek “Schatjepetatje” vertellen beide vrouwen een erg herkenbaar  
verhaal voor hondenliefhebbers, maar ook voor ouders met jonge kinderen. Dat 
Marita De Sterck ontzettend productief is, blijkt ook uit het feit dat ze op haar website 
een oproep doet oude volkssprookjes met meisjes en jonge vrouwen door te spelen 
om te helpen bij het samenstellen van haar volgend boek, “Bloei, 60 volksverhalen 
uit de hele wereld” dat in maart 2010 bij Meulenhoff/Manteau uitkomt. Het pren-
tenboek “Schatjepetatje”, uitgegeven door De Eenhoorn in Wielsbeke, telt 32 blz., is 
bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en kost in de boekhandel 14,50 euro. (LVB) 

CULTUUR

The Sunny Side van André Goezu
Van 30 april tot 14 juni was in het klooster “De Noker” te Mechelen een prachtige 
tentoonstelling te bezoeken van de beroemde kunstschilder en graficus André 
Goezu  (1939), die in de eerste helft van de jaren 60’ aan de Caterslei 49 (Villa 
William) woonde en werkte, alvorens in 1968 naar Parijs uit te wijken. Goezu 
werd als joods jongetje geconfronteerd met de holocaust en verbleef zelf een tijd 
in kazerne Dossin, naast het klooster waar hij nu zijn expositie hield. Hij leefde de 
rest van WO II ondergedoken bij een familie in Wuustwezel. Later studeerde hij 
aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij bewaart nog mooie 
herinneringen aan zijn Mariaburgse jaren, vooral aan het pittoreske hoevetje op 
de hoek van Molenweg en de Caterslei.
Over zijn tentoonstelling The Sunny Side zei André Goezu: “Ieder van ons heeft 
zijn eigen levensweg, zijn eigen bestemming. Wij hinkelen steeds tussen hemel en 
aarde, tussen vreugde en verdriet. Ik ben er van overtuigd dat de volwassene zich 
vroeg manifesteert in het kind.” (LVB)

Cultuurmaand Ekeren
In het kader van de cultuurmaand Ekeren vertrokken van cultuurstation Tracé 
twee paardentrams voor een muzikale route. Koetsier Willy Meirsman reed 
met begeleider Wim D’Hooge naar Ekeren-Centrum. Richard en Francois 
en stalmeester Hugo reden met gids Ludo Van Bouwel naar Hof de Bist en de  
bibliotheek aan het Van de Weyngaertplein. Op enkele stopplaatsen kon muziek 
beluisterd worden.

Natuurvoedingswinkel

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT

tel. 03 664 73 85   fax 03 605 18 92

Open Di-Vr 8.30u tot 18 u
Za 9u tot 17u

Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be

De Groene wijzer

Een uurtje voor jezelf
Wie zich eens goed wil laten verwennen,

weg van de dagelijkse stress,
kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie
o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage) 

Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken
Voetmassage

Meditatie in kleine groepjes

Bij vragen of twijfels: neem contact op

CHRISTINA HANSSENS
Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg

Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51
pieters.hanssens@telenet.be

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

Vanaf Pasen terug elke dag open

Mariaburgse jeugd met veel ambitie!
Oude knarren om een balletje te slaan...

of een petanqueballetje te gooien!
Leuke mensen om een pintje mee te pakken.

Graag meer info?
www.smashtc.be
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Verjaardagskalender
14- tot 17-jarige leerlingen van de Academie Noord maakten illustraties voor 
de verjaardagskalender van Bond zonder Naam met als thema “Droom een 
wereld”. Onder begeleiding van de leraars Koen De Roovere, Luc Lingier, Heidi 
Swerts, Rien Van Mechelen en Nancie Vereecke gaven de jongeren Yana Smits, 
Nick Barremans, Elise Luyckx, Kato Bossaerts, Eef Van Meer, Charlotte Van Renterg-
hem, Ruben Nijs, Els Cassauwers, Jindriska Verheyen, Heleen De Vos, Kenny Hoste, 
Anais Leuridan, Elisabeth Greant een persoonlijke interpretatie van hoe zijn of 
haar droomwereld eruit ziet. Het resultaat is een prachtige mix van technieken, 
stijlen en kleuren. De werken werden tentoongesteld in Galerie Tsjeljoeskin van 
de Academie Noord, de Vroente 7. Bij de presentatie werd het woord gevoerd 
door directeur Jo Van Bouwel en Aurelie Hasaert van BzN. De prachtige verjaar-
dagskalender is tegen 6 euro te koop bij Guy en Griet Van Bouwel-Van Buyten, 
Jacobuslei 101 te Sint-Mariaburg/Brasschaat, tel. 03/664.74.91 (LVB)

Els Moonen
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Calunanieuws
Cas Janssens schreef uit Cambodja: Ik ben goed aange-
komen en de container met hulpgoederen is tot op 
de laatste meter goed gevuld vertrokken. Nogmaals 
dank aan jullie allen voor de medewerking. De eerste 
dag heb ik meteen een nieuwe school bezocht vlak 
naast de vuilnisbelt. Het is een school gerund door een  
Cambodjaanse vrouw, die in de top 10 van CNN verkozen 
was als beste project. Ze leidt verscheidene scholen in de 
allerarmste wijken van Phnom Penh. Het staat vast dat de 
honderden kinderen van haar organisatie een belang-
rijk deel van het educatief en recreatief materiaal zullen  
krijgen. De organisatie heet ‘People Development  
Organisation’.
Dan heb ik het enkele dagen rustiger aan gedaan en ben 
met een groep Indonesische studenten enkele histo-
rische bezienswaardigheden gaan bekijken, zoals Killing 
Field museum, het koninklijk paleis en de rivierkant.
De warmte maakt de dag soms heel erg zwaar. Het is het 
warmste seizoen en de moessonregens zijn uitzonderlijk 
vroeg dit jaar. Zeer binnenkort zet ik een blog online dan 
kunnen geïnteresseerden de reis en de ontwikkelingen 
volgen op de blog. (AMH)

Kinderopvang in Katerheidemolen
In het kader van de bouwwerken Gibo Mariaburg heeft de gemeente Brasschaat 
de voorbije weken werken uitgevoerd in en rond de Katerheidemolen ten-
einde daar kinderopvang Het Molentje onderdak te bieden, wanneer de bouw 
van een nieuwe gemeenteschool gecombineerd met duplexwoningen aan de  
Molenweg-Annadreef gaat beginnen.
De privaat-publieke samenwerkingsovereenkomst is getekend door Burgemeester  
Dirk De Kort en Eric Onraedt van Antwerpse Bouwwerken N.V. Wanneer de 
bouwvergunning in orde is, kunnen de werken in augustus aanvangen, zodat in 
het najaar 2010 de leerlingen van de tijdelijke containers naar de nieuwe school-
lokalen kunnen verhuizen. (LVB)

REEKALFJES BIJ VOC
Marcel Peeters van het Vogel Opvang Centrum Brasschaat kwam de voor-
bije weken meermaals in kranten en op tv omwille van allerlei voorvalletjes met 
vogels en ander klein wild. Zo brachten goedmenende dierenliefhebbers kleine 
reekalfjes binnen die ze in veld en bos zagen liggen. Daarom slaakte Marcel een 
wanhoopskreet en vroeg niet te rap zo’n diertje op te rapen en naar de Floris  
Verbraekenlei te brengen. Meestal laat de moeder immers maar kortstondig 
haar jong alleen liggen om wat voedsel te halen.  
Iedereen kan lid worden van VOC Brasschaat door overschrijving van 10 euro 
op rekening 001-4771232-72 van VOC-Brasschaat. Dan krijgt men per kwartaal  
“De Snaveltjeskrant” in de bus. (LVB)

Vader en zoon Maes in Velttuin
Op 31 mei was het opendeurdag in de Velttuin aan de Frans Hotag-
straat in Stabroek. Daar kon iedereen de prachtige appelgaard met 250 
oude soorten appelen bewonderen. In de heerlijke groene oase waren 
ook enkele Mariaburgers actief. Vader Gerard en zoon Erik Maes uit de 
Gezondheidslei en de Hindedreef verzorgen daar een aantal percelen die 
heerlijke groenten opleveren. Een passionerende hobby, dat biologisch 
tuinieren. Met enorm veel liefde en toewijding en aangemoedigd door 
de dames, bewerken ze de aarde, zaaien en planten, en oogsten ten  
gepaste tijde. De aardbeien smaakten in elk geval heerlijk. Wie ook  
interesse heeft in een Velttuintje, er was nog ruimte beschikbaar in  
Stabroek! www.velt.be (LVB)

DORPSLEVEN

Vader en zoon Maes

ZONDAG 27 SEPTEMBER
MARIABURGSE FEESTEN

WEEKEND 28-29 NOVEMBER
JUBILEUMVIERING IN ANTVERPIA van 
WIJKWERKING MARIABURG, TURNKRING,  
HARMONIE EN ANDERE VERENIGINGEN

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

Herentalsebaan 705, 2160 Wommelgem
Tel: 03 485 58 92
Fax: 03 475 90 83

Alle dagen Open van 7.30u tot 19.30u
Zaterdag van 7.30u tot 16u

JAARGANG 23  nr.: 102  Juni 2009

Zilveren Steinerschool
De Wingerd 
Steinerschool De Wingerd bestaat 25 jaar en dat werd op 
gepaste manier gevierd. Op zaterdag 9 mei 2009 organi-
seerde de Mariaburgse Steinerschool een reünie voor al 
haar oud-leerlingen, hun ouders en de oud-medewerkers. 
Meer dan 200 genodigden zakten zaterdagavond af 
naar hun vroegere school. Er was de expositie “25 jaar  
De Wingerd in beeld” alsook een tentoonstelling van al 
de werkjes van de huidige leerlingen, daarna kon iedereen 
gezellig bijpraten in de retro-lounge.

Op zondag 10 mei 2009 was er een extra feestelijke open-
dag. Zelfs het weggetje dat naar de school leidt werd  
versierd met prachtige, kleine, soms ragfijne knutselwerk-
jes van de leerlingen: dromenvangers, papieren bloemen, 
potloodvlinders, kleurige handen,… Eenmaal op het 
schoolterrein werd er flink genoten van al het moois en 
lekkers dat voorhanden was. De leerlingen gaven per klas 
een mooi beeld van wat zij per leerjaar doen en leren in de 
klas en dit in de vorm van een gedicht. Kortom, het was een 
prachtige dag vol blije gezichten, knappe werkjes en mooie 
herinneringen.(SB)

Missiekring zoekt jonge krachten
Rita Noordman, Kapelsesteenweg 633, tel. 03/664 96 79 en 
Roos Vande Vyvere, Leo Vermandellei 23, tel. 03/664 77 41 
zoeken helpende handen, jeugd en veertigers, om mee te 
helpen aan de volgende missiebrunch. De dertiende editie 
werd weer een groot succes dank zij de enorme inzet van 
vrijwillige medewerkers. Een bijzonder woord van dank 
ging naar Pierre Bullen en echtgenote Georgette, die al die 
jaren de motor waren in de keuken. Hen vervangen zal niet 
gemakkelijk zijn. Daarom deze oproep: jonge krachten die 
’s zaterdags mee de zaal klaar zetten en ’s zondags in de 
keuken helpen, mogen zich nu al melden.

>> NOTEER >>



Gazet van het Nieuw Kwartier 7

K. Mariaburg V.K. met OOST-WEST:

Ben Van Gorp kreeg eerste gouden schoen

Het Oost-West tornooi wordt al jaren ingericht op het 
einde van het voetbalseizoen. Alle voetballers van K.MVK, 
groot en klein, ouders en supporters spelen vriendschap-
pelijk tegen mekaar. De ploegen worden verdeeld in Oost 
(Brasschaatse kant) en West (Ekerse kant). 
Zaterdag om 21 uur werd tijdens de “Nacht van Maria-
burg” de eerste gouden schoen uitgereikt. Als meest 
verdienstelijke speler van het seizoen 2008-09 werd Ben 
Van Gorp uitverkozen. Na alle wedstrijden van de eerste 
ploeg werden door trainer en hulptrainer plus twee 
willekeurig uitgekozen supporters punten gegeven aan 
de drie beste spelers. Optelling van deze punten wees  
Ben Van Gorp uit Ekeren als laureaat aan. Dat hij een 
zeer talentrijk speler is blijkt uit het feit dat hij na twee  
seizoenen in tweede provinciale nu door derde klasser 
Willebroek werd aangeworven. Zijn broer Piet speelt al 
vele jaren bij K.M.V.K.
Tal van nevenactiviteiten als springkasteel, familierestau-
rant, tombola en neerkomen van 5 valschermspringers 
om de hoofdprijzen aan te duiden, maakten van 9 en 10 
mei sportieve hoogdagen aan de Zwemdoklei. (LVB)

Zilver voor Elke Timmermans in het BK Agility te Kapellen

In “Onze Hondenschool Kapellen” werd op 16 en 17 mei het Belgisch kampioenschap 
agility gehouden. De tophonden toonden op een hindernissenparcours hun snelheid 
en wendbaarheid en hun gehoorzaamheid aan hun geleider. Het afgelopen seizoen 
werden de 15 beste resultaten van elke potentiële deelnemer opgeteld. De 80 beste 
honden (verdeeld in de reeksen large, medium en small) mochten naar de finale in  
Kapellen.
Elke Timmermans uit de Bist 39 van de Hondenschool Merksem werd geselecteerd 
voor graad 3. Na drie foutloze parcours behaalde ze met haar bordercollie Barky Lars de 
zilveren medaille. Elke studeert dit jaar af als dierenarts. (MD)

SPORT

Zaterdag 1 en zondag 2 augustus zit heel Sint-Mariaburg en wijde omgeving op de fiets. 
Dan wordt het genieten van een deugddoende rit door de prachtige natuur die gelukkig nog 
overvloedig aanwezig is in deze contreien. Van op het voetbalveld van K. Mariaburg V.K. aan 
de Zwemdoklei of van bij Jos De Jongh in het industrieterrein Bosduin aan de Kwaweide te 
Kalmthout vertrekken recreanten voor een trip van 30 km (Recreatierit), 40 km (Motivatierit) 
of 50 km (Bakkersmolenrit - kan tot 45 km verkort worden). Meer geoefende wielertoeristen 
starten vanuit Sint-Mariaburg voor een rit van 60 km (Velo Classic) of  75 km (Velo Classic Pro). 
De perfect met pijlen aangeduide route is uitgestippeld langs  rustige, auto-arme wegen.

Zaterdag wordt gestart vanaf 10 uur, zondag vanaf 8 uur. Tevens wordt voor de tweede keer 
de “Kids Velo Classic” ingericht. Dit is een rit van circa 11 km met een speciale attentie in de 
Melkerij van het Peerdsbos. Deze rit heeft enkel het voetbalterrein van KMVK als vertrekpunt, 
dus niet vanuit de Bosduin.
Zoals alle jaren komt de opbrengst van de Velo Classic ten goede aan de Zelfhulpgroep voor 
MS-patiënten Brasschaat. Deelname in de onkosten bedraagt 2,5 euro. Ook de opbrengst 
van spijs en drank, die aangeboden worden in de Bosduin en op het voetbalplein, komt ten 
goede van de MS-patiënten, die hun werkjaar zorgeloos kunnen tegemoet zien dank zij deze 
sportieve activiteit.

Als de zon van de partij wil zijn – dat was praktisch elk van de tien voorgaande jaren het geval 
– wordt het weer genieten voor jong en oud. Vele Mariaburgse verenigingen en talrijke fami-
lies nemen telkens deel. Elke jaar groeide hun aantal en de kaap van 2000 werd reeds bereikt. 
De Wijkwerking Mariaburg draagt ook zijn steentje bij en zal talrijk aanwezig zijn. Ook OKRA 
bewijst elk jaar dat de senioren goede fietsers zijn. Plezier verzekerd en  bovendien ontvangt 
iedere deelnemer bij aankomst nog een verrassingspakket. Niet te missen dus! (LVB)

BEGIN AUGUSTUS 
ELFDE VELO CLASSIC

Opnieuw 2000 fietsers 
tussen Mariaburg-Bosduin

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

Beenhouwerij - Charcuterie

Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/664 20 73

MAES - ELEGEERT
  Openingsuren:
 Ma. 05.45 - 1230u.
 Di. - Vr. 05.45 - 1230 en 
  13.30 - 18.00u
 Za 06.30 - 16.00u

  Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren

Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox @skynet.be
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Elke Timmermans tijdens het BK in actie met Barky Lars/Fotograaf Konnie Schreus met toelating van het magazine WOEF
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Vanaf 29 juni tot en met 25 augustus organiseert 
het Dienstencentrum een wandelzoektocht door 
de wijk St.-Mariaburg !
Het is de bedoeling er een mooi familie- en/of 
vriendengebeuren van te maken.
De zoektocht bestaat uit twee delen : een vra-
gengedeelte en een fotogedeelte op het parcours 
uit te zoeken.
Deelnemersboekje met de te zoeken foto’s en op 
te lossen vragen zijn vanaf 29 juni te bekomen in 
het cafétaria van het Dienstencentrum tegen de 
prijs  van 2,5 euro.
Iedereen heeft 2 maanden de tijd om de inge-
vulde formulieren terug binnen te brengen (tot 
25 augustus ). Er zijn mooie prijzen te winnen, 
tentoongesteld gedurende de zoektocht in het 
Dienstencentrum. De prijsuitreiking zal gebeu-
ren op 27 augustus tijdens de Opendeur- kijkdag 
van DC. Antverpia.

ALLERLEI

Het vernieuwde Antverpia-gebouw is sedert zijn opening in 2006 
de ontmoetingsplaats bij uitstek geworden voor iedereen uit de 
buurt.
Niet alleen Academie Noord, waar groot en klein artistieke  
opleidingen kan volgen, en de Brasschaatse Cultuurdienst die vele 
kunstenaars de gelegenheid geeft om in drie zalen hun kunnen te 
tonen, brengen een gezonde sfeer in onze wijk. Ook in het OCMW 
Dienstencentrum bruist het van de activiteiten.
Niet enkel het gamma aan dienstverlening - zoals pedicure, ver-
koop huisvuilstickers, PMD-zakken, of ‘s middags een gezonde 
warme maaltijd komen nuttigen - spreekt de buurtbewoners 
blijkbaar aan, maar ook  tal van ontspannings- en ontmoetings-
mogelijkheden!
Het cafétaria, dagelijks open van 13.30u. tot 17u., lokt steeds 
meer bezoekers voor een babbeltje of kaartspel bij pot en pint.  
De petanquespelers in het parkje zijn al zowat een vertrouwd 
sfeerbeeld geworden in de omgeving. Het curve bowlen en tafel-
tennissen trekken ook veel sportieve 60-plussers aan.

Het voorbije voorjaar werden er wandelingen, fietstochtjes, uitstap-
jes georganiseerd zoals :
•	 Bezoek	Poppenschouwburg	Van	Campen	met	de	voorstelling	“	

Een avontuur met de Vliegende Hollander “.
•	 Wandeling	naar	Hoogboom	met	bezoek	aan	/	en	rondleiding	in	

de vroegere Bauwinkazerne, nu Opvangcentrum voor Asielzoe-
kers.

•	 Wandeling	Kattekensberg	/	Rustoord,	met	gids	Luc	Gowie	van	
Breesgata vzw.

•	 Bezoek	aan	de	exclusieve	Tuinbeurs	in	het	Park	van	Brasschaat	
met als afsluiter een glaasje Brouwerij Verlinden-bier in het 
boswachtershuisje...

•	 Fietstocht	naar	de	Drie	Rozen	in	‘s-Gravenwezel	met	bezoek	aan	
het heemkundig museum aldaar.

•	 Dagfietstocht	naar	Essenhoek	met	pick-nick	onderweg...
 Frieda’s Hobbyclub en An’s Workshop worden sterk gewaardeerd 
door de dames. Nieuwe activiteiten sinds begin mei zijn het 
Mandala tekenen onder leiding van Sylvia Kouba en proeflessen 
aquarel gegeven door Els Moonen. Al deze cursussen worden 
gratis aangeboden, alleen wordt een kleine vergoeding gevraagd 
voor het verwerkte materiaal.
Ook cultureel, historisch en muzikaal konden liefhebbers weer hun 
hartje ophalen tijdens de lente:
•	 De	babbelvoordrachten	van	Jan Koeken en René Wuyts over “ 

De Amerikaanse Geschiedenis” en “ Het lied als cultuurdrager “, 
geïllustreerd met foto’s en muziek, werden zeer gewaardeerd.

•	 	Herman Jorens van het Centrum voor Familiekunde bracht 
een lezing rond het opstellen van stambomen.

•	 Het	 licht	klassiek	concert	met	viool	en	cello,	door	Paul Klinck en 
Ann Engels (Fidelio Strijkkwartet) kon ook op veel bijval rekenen.

ANTVERPIANIEUWS

ZOMERACTIVITEIT

DE KRONIEK VAN BARBARA

(lime)RICKSKE een vogelschrikske
Cultuurproject in de voortuinen van Haezeldonck

Het wijkcomité Haezeldonck vzw dat heel actief is in de Kapelse buurt met de 
bloemennamen, tussen Koningin Astridlaan en Bernard De Vadderlaan, heeft de 
voorbije jaren al prachtige initiatieven genomen, zoals het kunstproject ART.ia in 
1999 en de Haezelkrakers in 2004. Deze zomer, vanaf zaterdag 1 augustus tot  
27 september,  loopt een nieuw kunstproject. De bewoners van de 155 huizen 
uit de wijk plus de twee tehuizen voor volwassen gehandicapten – Albe en de 
Vlier -  maken een vogelschrikker in hun tuin en/of schrijven een limerick. Ook  
professionele kunstenaars werden aangesproken om het thema op een persoon-
lijke manier te verwerken. In de voormelde periode zal in de Ark, Lobelialaan 14, 
het babbelcafé Rickske open zijn op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. (LVB)

Kermis
Pinksteren – Sinksen genaamd in de volksmond – is niet alleen de periode 
waar de Heilige Geest geacht wordt in onze harten neder te dalen, 
maar ook het moment waar de jaarlijkse kermis de Sint-Antoniuslei 
van uitzicht verandert.
Naar jaarlijkse gewoonte maken ook Julienne en ikzelf onze wandeling 
tussen de kramen en vertelt mijn buurvrouw over de “goede oude tijd”.
En dan hoor ik verhalen over de periode waar het ene kraam tegen het 
andere stond, waar het drummen was om vooruit te komen.
De opening gebeurde door de Barieba’s en de Show Band van Antver-
pia. Deze laatsten hadden toen heel wat meer moeite dan nu om in en 
voor alle drankgelegenheden “acte de présence” te geven.
Uit mijn prille jeugd herinner ik mij als puber de eerste tochtjes op de 
botsauto’s toen Wim uit onze straat al zijn moed samenraapte en vroeg: 
“Barbara rij je niet eens mee?” Na het eerste ritje en onder het mom van 
de beperkte ruimte in de tweezitter lei Wim zijn rechterhand over mijn 
rechterschouder en … daar bleef het ook bij.
Maar ja, de botsauto’s staan er nu niet meer en Wim is ondertussen 
gelukkig getrouwd en vader van drie kleine boelekes.
En zo komen we aan het begin (of het einde) van de kermis en kijken 
we tegen de onvermijdelijke verkiezingsborden aan, waar iedereen het 
absolute maximum belooft en de uitweg van de crisis kent.
Crisis zal het wel nog niet zijn in Europa als Louis Michel zegge en  
schrijve anderhalf miljoen euro int als afscheidspremie voor zijn job 
als Europees commissaris. Men zou voor minder bovenaan op een of 
andere Europese lijst staan.
Maar ja, zolas mijn grootmoeder altijd zei: “Alleen in helder water zie je 
diepte en dromen komen pas uit als je wakker wordt.” Tot volgende keer,
Barbara

Speeltuin en terras

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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Op 27 augustus 2009 is er naar jaarlijkse gewoonte weer een  
Opendeur/ Kijkdag in Dienstencentrum Antverpia !
Bedoeling is de bezoekers / buurt - en wijkbewoners te informeren 
wat je van een Dienstencentrum zoal mag en kan verwachten...
De leiding en vrijwilligers zullen bij een hapje en een drankje 
weer hun beste beentje voorzetten, om de vele door hen  
georganiseerde activiteiten en initiatieven voor te stellen. ( LC)

100 JAAR KERK
Terwijl de kerktoren op spectaculaire wijze hersteld en opgefrist wordt, is 
alvast een werkgroep gevormd om de viering van “100 jaar kerk” in 2011 
te organiseren. Vertegenwoordigers van het parochieteam, de kerkraad 
en de Wijkwerking Mariaburg zijn al driemaal bijeen gekomen om een 
eeuwfeestprogramma op te stellen. Vermits het een groots jubeljaar moet 
worden, waarbij alle inwoners van de wijk betrokken zijn, doen de ini-
tiatiefnemers een oproep dat vertegenwoordigers van àlle verenigingen, 
scholen en organisaties zich mee zouden engageren om iets onvergetelijks 
te maken van het jubeljaar 2011. Het samenstellen van een up-to-date 
Mariaburgse verenigingengids lijkt dan ook een eerste opdracht voor de 
werkgroep. Er wordt gezocht naar een passend logo om te gebruiken voor 
alle publiciteit en correspondentie. Wie wil meedenken en meewerken, mag 
zich melden bij WWM-voorzitter Marc Elseviers, Alfons De Schutterstraat 17, 
tel. 03/605.67.72, of op het redactieadres (zie blz. 1). (LVB)

Dinsdag 14 april was dan weer een culinaire hoogdag in het Dien-
stencentrum. Voor de democratische prijs van 10 euro kon men 
aan een paasbrunch deelnemen. Een uitgebreid buffet van koude 
en warme gerechten bezorgde de aanwezigen een feestelijk  
genoegen. 
Vrijdagavond 5 juni verbroederden en verzusterden alle vrij-
willige medewerkers van het Dienstencentrum Antverpia tijdens 
hun jaarlijkse barbecue. Centrumleidster Nora Augustijns maakte 
van deze gelegenheid gebruik om op een ludieke manier de 
vrijwilligers (ondertussen reeds een 20-tal... ) te bedanken en te  
loven om hun onbaatzuchtige inzet voor de medemens.
De ophaaldienst met het busje voor minder mobiele mensen  
begint ook bekend te worden. Voor de prijs van 50 eurocent per 
rit kan men opgehaald worden in een straal van 5 km rondom het 
Dienstencentrum om te komen middageten of aan één of andere 
activiteit deel te nemen!

De tafeltennissers beoefenen wekelijks hun favoriete sport 
in een piekfijn uniform. Nora en Lindsey met een aantal vrijwilligers 

die het Dienstencentrum helpen draaien.

Een grote groep bezocht het park van Brasschaat onder leiding van Lus en Lydia.


