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GRATIS VERSPREIDING IN SINT-MARIABURG EN OMGEVING - AFGIFTEKANTOOR 2950 KAPELLEN CENTRUM - DRIEMAANDELIJKS - WIJKWERKING MARIABURG V.Z.W.

IN DE BAN
VAN DE FIETS

Velen zijn de voorbije weken met belgerinkel naar de winkel gefietst. Moeder aarde zal er hopelijk wel bij varen. De
komende maanden blijft de “velo” of “bike” het leven beheersen in Sint-Mariaburg en wijde omgeving. Daarom in
dit zomernummer extra aandacht voor het rijke Mariaburgse wielerleven.
Zaterdag 3 en zondag 4 juli eist de Tour alle
aandacht op. Van de grens in Putte tot
aan het kruispunt KapelsesteenwegBredabaan aan de Kleine Barreel zal
het dat weekend zwart zien van de
duizenden wielerfans, zodat van
enige normale mobiliteit – in zoverre
dat begrip nog bestaat in Vlaanderen geen sprake zal zijn. De eerste rit van de 97e Ronde van Frankrijk,
Rotterdam-Brussel, komt over onze wegen en dat zal heel de wereld
op tv kunnen zien.
In het schooltje
van Safi
Zullen
de renners
zelfdanken
rondleerkrachten
15.45 uurenbijkinderen
ons in een mum van tijd
Sint-Mariaburg
met
deze
tekst
op
het bord.
voorbij flitsen, dan zal overal
onderweg voor voldoende animo
gezorgd worden. Ook de reclamekaravaan die rond 14.15 uur
passeert, is beslist het bekijken waard. Het District Ekeren voorziet
zondag animatie op de parking van Delhaize. De Wijkwerking
Mariaburg pakt uit met “den Toer van Frans” op het pleintje aan
Vrijwilligerslei en Sint-Antoniuslei. Alles daarover op blz. 7.

Dirk Bauwens
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat
Tel.: 03-665 05 83 - bauwens@argenta.be
CBFA nr. 60702

WONING

HOSPILALISATIE

AUTO

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING
Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

Verse mosselen

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten

Een maand later, op zaterdag 7 en zondag 8 augustus is de “Velo Classic”
aan zijn twaalfde editie toe. Duizenden recreanten en wielertoeristen
genieten dan weer met volle teugen van het natuurschoon in de
Noorderkempen en van enkele uurtjes heerlijk samen met familie,
vrienden en kennissen op de pedalen trappen. Het parcours verloopt
over rustige wegen en is perfect met pijlen aangeduid. Bij aankomst
krijgen de deelnemers een verrassingspakket. Inschrijving kost zoals
vorige jaren 2,5 euro. De opbrengst komt integraal ten goede van het
liefdadig doel, de “Zelfhulpgroep voor MS-patiënten Brasschaat en
Noorderkempen”.
“Inschrijven voor de Velo Classic kan zowel op het terrein van
Voetbalclub KVK Mariaburg aan de Zwemdoklei 1, als bij Jos De
Jongh, Kwade Weide in industriepark Bosduin te Kalmthout. Zowel
zaterdag als zondag kunnen deelnemers vanaf 8 uur ’s morgens
inschrijven. We hebben nog een derde vertrekpunt dit jaar vanuit de
Bakkersmolen in Wildert. Wie daar wil vertrekken, moet wel inschrijven
in de Bosduin”, vertelt Georges Demont, mede-inrichter en zelf
fervent fietser. Hij verduidelijkt dat de volgende ritten mogelijk zijn:
• de Kidstour van 14 km met verkortingsmogelijkheid en gratis ijsje
in het Peerdsbos, enkel met vertrek vanuit Mariaburg
• familieritten van 30, 40, 45 en 50 km vanuit alle startplaatsen
• ritten voor sportievelingen en wielertoeristen van 60 en 70 km
vanuit Mariaburg en Bosduin
Met het inrichten van de ‘Velo Classic’ schreef initiatiefnemer Frans
Bedeer de Mariaburgse wielergeschiedenis verder. In 1953 nam
hij zelf met een licentie van de Belgische Wielerbond deel aan
koersen. In 1968 bracht hij nieuw leven in het Mariaburgs wielerwereldje door van april tot augustus onder het motto “vriendschap
en gezonde sport” wekelijks ritten te organiseren met een trip naar
Scherpenheuvel als hoogtepunt. Daaruit groeiden de “Mariaburgse
Wielertoeristen”, een club die bij Patrick Claeskens werd gesticht. Zij
fietsten elke zondag 70 à 80 km en ondernamen in de vakantie grote
tochten in de Vogezen en de Pyreneeën. Ook anderen bleven in SintMariaburg fietstochten organiseren. Dienstencentrum Antverpia
biedt nu nog regelmatig ontspannende ritten aan.

In de maanden juli en augustus kunnen liefhebbers ook deelnemen
aan een fietszoektocht van 21 km, uitgestippeld door de Fair Trade trekkersgroep langs allerlei Kapelse locaties die op een of andere manier
iets te maken hebben met duurzaamheid. Start- en eindpunt aan het
station van Kapellen. De rit passeert ook bij Chocolatier Le Maître in
het industriegebied aan de Vloeiende. Clement Ickx richtte het bedrijf
in 1998 op en maakt met de beste – fair trade – grondstoffen pralines
en andere chocoladeproducten. Kapellen is goed op weg om aan de zes
criteria te voldoen die vereist zijn om als Fair Trade gemeente erkend te
worden. Al fietsend kan men zich daarvan vergewissen en symbolisch
meetrappen voor een beter leefmilieu.
Bij Toerisme Brasschaat, www.brasschaat.be of op www.noordertuin.
be vindt men alle info over Happen en Trappen, een culinaire fietstocht
door de Noordertuin van Antwerpen t/m 31 augustus. (lvb)

WIJKWERKING MARIABURG vzw
Rekeningnummer: 979-0804545-32
Bezoek ons op www.mariaburg.be
Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave van
Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in herfst, winter, lente en zomer.
Werkten mee aan dit nummer: Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Hans De
Bakker-Stad Antwerpen, Willy De Laet, Dries Desmet, Marc Elseviers,
Fred Jorissen, Jo & Ludo Van Bouwel, Guy Van Look, 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.

Dat waren nog eens TOURen !!!
Willy De Laet uit de Weerstandersstraat draagt
samen met echtgenote Yvonne al jaren de Gazet
van het Nieuw Kwartier rond in een stuk van SintMariaburg/Ekeren. Hij is een fervent wielerliefhebber
en hoofdredacteur van “De Toerist”, het clubblad van
RABC-wielertoeristen. Hij publiceerde verschillende
werken over de wielersport, waaronder het monumentale boek “Royal Antwerp Bicycle Club 125 jaar”.
Ter gelegenheid van de Tourpassage in Sint-Mariaburg verzamelde hij een aantal pittige Tour-weetjes.

Stomdronken lag
Abdelkader Zaaf
tegen een boom

De eerste
Op 1 juli 1903 werd in de Parijse voorstad Montgeron het startschot gegeven voor de
eerste rit in de eerste Ronde van Frankrijk. De renners hadden een etappe van 467 km
voor de boeg tussen Parijs en Lyon. Maurice Garin won nadat hij 17.45u onderweg was
geweest.
De eerste cols kwamen er in 1906 met de Ballon d’Alsace als openingsberg.
De eerste gele trui werd in de Tour van 1913 ingevoerd en in 1953 zorgde Tourbaas
Jacques Goddet voor de groene trui waardoor de allround sprinter herkenbaar werd in
het peloton. Pas in 1975 werd de bolletjestrui voor de bergkoning gelanceerd. Ook de
witte trui van beste jongere.
In 1926 kwam voor het eerst een Japanner meedoen, al gaf deze Kiso Kawamuro al op
in de eerste rit.
De Tour de France 1929 was de eerste die via de radio kon gevolgd worden, in 1952
deed de tv zijn intrede en in 1955 gebruikten de koerscommissarissen voor het eerst een
fotofinishtoestel. De eerste tijdrit werd in 1934 over 90 km gereden.
Vanaf 1962 werden de landenploegen vervangen door merkenploegen. In 1966 werd
voor het eerst op doping gecontroleerd. In 1967 werd de proloog geïntroduceerd. De
Fransman Bernard Hinault was in 1984 de eerste renner die met klikpedalen reed. Met
Jean-Marie Leblanc kwam in 1989 voor het eerst een ex-renner aan het hoofd van de
Tour.

Abdelkader Zaaf
In 1986 overleed op 69-jarige leeftijd de Algenrijnse oud-renner Abdelkader Zaaf. Hij
haalde in 1951 als rode lantaarn de finish in Parijs. Zijn bekendheid dankte hij vooral aan
de tour van 1950.
Het gebeurde in de 13e etappe. De Noord-Afrikaan reed voorop met de Fransman
Molinières. Ze reden bijna 20 minuten voor het peloton uit. Het was bijzonder heet die
dag. Op zo’n 28 km van de meet begon Zaaf plots te zigzaggen, rolde van zijn fiets en
kwam tot stilstand tegen een boom. Daar viel hij prompt in slaap. Het leek wel of hij zijn
roes uitsliep. Toen hij ontwaakte, reed hij 50 meter het peloton tegemoet, viel opnieuw
en werd weggevoerd.
Achteraf bleek dat beide renners een fles drank hadden aangepakt, wijn die Zaaf
gulzig opdronk. In geen tijd was hij stomdronken. Als moslim was de Algerijn niet gewoon
alcohol te drinken en in combinatie met de hitte was de wijn hem fataal geworden.
Hij moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen, maar verliet dit te voet om zes uur
’s morgens, op zoek naar zijn hotel en naar Tourdirecteur Goddet. Hij vroeg of hij voor
de start van de 14e rit eerst de 28 overblijvende kilometers van de dag voordien mocht
uitrijden. Dat kon uiteraard niet.

Kledij
De rennerskledij maakte het fietsen vroeger extra lastig. Wanneer het regende, staken
de renners een krant of grauw papier onder hun trui. Plastic regenjasjes bestonden nog
niet. Bij warm weer staken ze een bloemkoolblad achteraan onder hun petje, vooral om
de nek niet te verbranden. In de koersbroek zat al een soort zeemvel, maar je moest wel
zorgen dat je bretellen bij had, anders kon het gebeuren dat je broek bij een demarrage
afzakte. Helmen waren van slechte kwaliteit en werden nauwelijks gebruikt. Wel brillen,
al waren dat motorbrillen, waarin aan de zijkant een klein gaatje werd gemaakt tegen
het aandampen.

Het Rondegazetje
In de zestiger jaren van vorige eeuw was het Tourkrantje van dagblad Het Volk enorm
populair. Nog dezelfde avond na iedere etappe verscheen het, telde vier bladzijden,
waarvan minstens één met de rituitslag van die dag. Reeds anderhalf uur na de
aankomst werden pakken gazetjes met een vliegtuigje gedropt op een open plek in
zowat iedere dorp van Vlaanderen. Jongelui boden het dan te koop aan tegen 2,50
Belgische franken en het verkocht als zoete broodjes. (wdl)

Bevoorrading
Vroeger konden de renners in de bevoorrading vooral rekenen op kleine taartjes met
krieken of pruimen. Ook een kippenbout ontbrak meestal niet. De organisatie stond
in voor de bevoorrading. Pas vanaf de overschakeling naar merkenteams moesten de
ploegen zelf voor de bevoorrading zorgen. Renners leefden voor een stuk op suikers.
Sommigen hadden meer dan 50 klontjes in de zakken van hun wollen koerstrui zitten.
Loodzwaar bij regen en onvoorstelbaar warm als de zon brandde. Drinken krijgen buiten
de bevoorrading was verboden, dus plunderden de renners vaak cafés of terrasjes Vaak
lesten ze hun dorst met drinkbaar water uit een dorpsfontein. Ex-renner Frans Brands
vertelde me eens: “Het was verschrikkelijk warm, we kwamen door een dorpje en een
aantal van ons stapte af aan een cafeetje. Maar op of achter de toog was maar weinig
te bespeuren dat op drank leek. De bewoners wisten immers wel dat we anders alles
zouden mee grabbelen wat er stond aan flesjes. Dus wij de kelder in en daar dan maar
onze voorraad opgedaan. Dit alles in sneltempo, maar die keer zat Louis Proost nog in
de kelder en toen heeft iemand de deur dicht gedaan en de grendel erop. Proost zat
‘gevangen’ en heeft nadien vele kilometers moeten achtervolgen om weer aansluiting
bij het peloton te krijgen”.
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Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Manu Van Meervelde

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04
Gazet van het Nieuw Kwartier
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Schilder- en decoratiewerken
Gespecialiseerd in oude technieken
o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren
kalk- en zandtechnieken
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MENSEN

GOUDEN EN DIAMANTEN JUBILEA

WWM-bestuurslid overleden

Sander en Maria werden
thuis gefeliciteerd door
oud-leerlingen
Opa Fonkel-Fred Van Kuyck (links)
en Bruno Joossens (rechts).

LIEVE DE BELDER
(7.6.1958 – 5.5.2010)

Sander Joos-Maria Tops
60 jaar gehuwd
In de piekfijn verzorgde woning met mooi tuintje aan de
Van de Weyngaertlei 58 wonen al vele decennia Sander
Joos (86) en Maria Tops (86). Zij huwden op 11 april 1950
in Voortkapel-Westerlo. Sander stamt uit de Polder. Zijn
grootvader was gemeentesecretaris van Oosterweel. Hij
bracht zijn jeugd door in Ekeren, waar hij tijdens zijn lerarenopleidiing de Chiro stichtte. Jarenlang werkte hij
als onderwijzer in de Sint-Jozefschool te Merksem (thans
Joma), waar hij Jean Bosco Safari en acteur Fred Van Kuyck
als bekendste leerlingen had. Maria stamt uit de Kempen.
Haar vader was veekoopman en hield een slagerij in
Voortkapel. Ze bouwden samen hun leven uit op de grens
van Polder en Kempen, in Sint-Mariaburg.
Het gezin Joos werd gezegend met drie dochters: Lieve,
Gerda en Lutgard, die op hun beurt voor 4 kleinkinderen
zorgden. Dochter Lutgard treedt veel op met de bekende
muziekgroep De Luna’s. Sander blijft zich actief als koster en lector inzetten in de parochie. Met familie, buren,
vrienden en kennissen vierden ze hun jubileum in het
Ravenhof te Stabroek. Voordien waren ze ook door het
districtsbestuur van Ekeren ontvangen in feestzaal Kwadraat. (lvb)

“Diep bedroefd treuren we om haar heengaan,
maar we zijn dankbaar voor wie ze was”

Bob Leemans-Rita Bellon 50 jaar getrouwd
Bob Leemans (73), de zoon van glazenmaker Jan Leemans
uit de Veldstraat, was een boom van een vent. Wij keken
als jonge knapen naar hem op en bewonderden hem als
doelverdediger van KVK Mariaburg. Hij speelde geweldige matchen op het plein tussen Charlottalei en Elisalei.
Later promoveerde hij naar Germinal Ekeren. Hij bleef
nadien als terreinverzorger bij die club en zette zich na
de fusie met de club van het Kiel verder in voor Germinal
Beerschot.
Tijdens zijn legerdienst leerde hij in het park van
Brasschaat zijn echtgeote Rita Bellon (71) kennen. Zij
huwden op 4 juni 1960. Ze kregen een dochter en
hebben twee kleindochters.
Interesseert Bob zich vooral voor de sport en houdt hij
zich fit op de fiets, dan is Rita meer geïnteresseerd in
musea en geschiedenis. Zij nam met veel interesse deel
aan onze cultuur-historische wandelingen. (lvb)
Beste lezer,
Wij zijn voor onze klanten nog altijd op zoek naar huur- of
koopwoningen.
Neem gerust vrijblijvend contact.

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

Maurits De Schutter-Amanda De Staelen 50
jaar geleden in huwelijksbootje

Gazet van het Nieuw Kwartier

Ook overleden...
Maria Jacobs
(9.6.1910 – 14.5.2010)

Met vriendelijk groeten,

Op 18 april vierden Maurits De Schutter (78) en Amanda
De Staelen (75) hun gouden huwelijksjubileum. Maurits
was voorzitter van “Jeugd en Ontspanning” te Sint-Mariaburg. “We organiseerden uitstappen en bals in de Prins
Albert. Daar heb ik Amanda leren kennen,” vertelt Maurits. Amanda was de oudste dochter van het gezin De Staelen. Vader was chauffeur van de familie Grisar op kasteel
De Sterre. Zij was lid van de turnkring Antverpia. Als heel
mooi meisje werd ze in de jaren ’50 uitgeroepen tot Miss
Mariaburg. Zij heeft meer dan 25 jaar als mannequin gewerkt in België, Parijs en Düsseldorf. Momenteel is ze nog
ondervoorzitter van de jury voor de Topmodel Contest
Benelux.
Echtgenoot Maurits was onderwijzer in de Schriekschool,
later in Ekeren-Donk.
Het echtpaar kreeg twee dochters en heeft vier kleinkinderen. Hun grootste hobby is figureren in tv-series. Zo waren ze te zien in David, Zone Stad en Familie. (lvb)

Honderden hebben hun tranen de vrije loop gelaten tijdens de
aangrijpende afscheidsplechtigheid in het kasteel van Brasschaat.
Echtgenoot Guy Heirman, twee zussen van Lieve, de schoonbroer
en neef, collega’s van Joma en ex-directrice van de VBSM Martine
Ceulemans verwoordden ontroerend mooi welke bijzondere
figuur Lieve De Belder was. Een hart van goud, een vrolijke en
sterke vrouw, een lieve mama, bruisend van creativiteit en altijd
klaar om zich onopvallend belangeloos in te zetten, zowel in haar
familie, de school, de basket, de Wijkwerking. Zo blijft ze in onze
herinnering voortleven.
Nadat we in 1997 in de schuur van Hoeve Matthijsen, gerestaureerd
door Lieve en haar man Guy, de tentoonstelling “Metamorfose –
100 jaar Sint-Mariaburg” organiseerden, bleef ze intens betrokken
bij de activiteiten van de WWM. Ze hielp bij al onze initiatieven:
de kinderspeelgoedbeurs op de Mariaburgse Feesten, de tap van
de Muziek-in-de-wijk op de Antverpiaparking, de knutselstonden
voor kinderen in ons buurthuis, het ronddragen van de Gazet van
het Nieuw Kwartier in haar buurt. Altijd stond ze klaar, ook al werd
haar gezondheid steeds slechter. Voor ons maartnummer liet ze
weten dat ze de gazetjes niet meer kon ronddragen. Begin mei
nam ze dan thuis definitief afscheid van haar gezin en familie.
Met stralende glimlach keek ze van op het projectiescherm in het
kasteel van Brasschaat allen diep in de ogen, die een laatste keer
zich kwamen koesteren aan haar warme genegenheid.
Lieve zullen we nooit vergeten. We missen haar bij elke vergadering.
(lvb)

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 weduwe van Frans Moeyens woonde lange tijd op de
Kapelsesteenweg nabij de ‘glazen villa’. Nadien verhuisde
ze naar een appartement op de hoek Frans StandaertleiNijverheidslei. De laatste tijd verbleef ze in RVT Sint-Vincentius.
De familie was reeds de viering van haar honderdste
verjaardag aan het voorbereiden, maar enkele weken voor het
feest overleed ze. Dochter Lutgart woont met haar echtgenoot
Walter Lauriks in het appartement aan de Frans Standaertlei.
Kleinzoon Bart Moeyens is ook een bekende figuur, omdat hij
vele jaren in het BACOB-kantoor van Mariaburg werkte en nu
bij Dexia in Kapellen.

Johanna Breugelmans
(7.6.1927 – 6.6.2010)

De weduwe van Jerome Calluy woonde vele jaren met de
zonen Luc en Marc op de hoek van Zwemdoklei en Gezondheidslei. Zij was actief betrokken bij het parochieleven,
nam deel aan de activiteiten van hobbyclub en ziekenzorg.
Zoon Luc (kinesist) overleed enkele jaren geleden. Hij was
gehuwd met Arlette Bories, actief lid van kunstkring Caerde.
Zoon Marc huwde met Christel Apers, lerares aan het SintMichielscollege. Zij wonen in de Caterslei. Veel familie,
vrienden en kennissen woonden op zaterdag 12 juni de
plechtige uitvaartliturgie bij in de parochiekerk van SintMariaburg.
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DORPSLEVEN
Solden in het buurthuis Huizen van Gibo Mariaburg Kerkplein krijgt facelift
Een vijftal mensen hebben de voorbije maanden elke
dinsdagvoormiddag hard gewerkt om de schat aan
documentatie die zich in het Buurthuis ’t Nieuw Kwartier
aan de Schriek bevindt, te ordenen en te inventariseren.
Daarbij is veel materiaal opzij gelegd dat ofwel niet
rechtstreeks met Sint-Mariaburg te maken heeft, ofwel
in dubbel of veelvoud beschikbaar is.
Boeken, brochures, plans, postkaarten, oude nummers
van de Gazet van Sinte-Mariaburg, zelfs een kist oude
sigaren van Antverpia, enz.: dat alles ligt klaar om van
eigenaar te veranderen.
We plannen tijdens de Mariaburgse Feesten een ruime
stand waar al dat materiaal voor een prikje te koop zal
aangeboden worden. Wie al eens eerder wil komen
kijken, kan dat nog op dinsdagvoormiddag in juni of
na afspraak met Ludo Van Bouwel op tel. 03/605 73 61,
gsm 0476/592278. Door de verkoop van deze stukken
hopen we de kas van het arme Documentatiecentrum
enigszins te spijzigen.

Politiek nieuws
Tijdens de recente parlementsverkiezingen kwamen
Mariaburgers in beeld. Aan Brasschaatse kant woont
Jan Jambon (NVA) in de Sparrenlaan. In het voetspoor
van Bart De Wever boekte hij een topscore van 61.065
voorkeurstemmen. Aan de Ekerse kant heeft Christophe
Thomas (Open VLD) zijn woning in de uitbreiding aan
de Weerstandersstraat: hij moest het met 3.019 voorkeurstemmen stellen. Voor de senaat haalde Monica
De Coninck (sp.a) van de Bist 21.211 voorkeurstemmen.
Jo Casaer (CD&V), voormalig schepen en thans
gemeenteraadslid van Brasschaat, werd aangesteld
tot voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij
De Voorkempen.

te koop

Op 19 mei stond het in de GVA: het eerste huis van het
unieke woonproject Molenveld aan de Annadreef is
verkocht. Nadien werden nog enkele openwerfdagen
georganiseerd en staat op de Kapelsesteenweg naast
de Katerheidemolen een groot spandoek om kopers
aan te trekken.
Brasschaat verkoopt 20 kwaliteitswoningen, duplexwoningen elk voorzien van een terras en een carport.
De woningen zijn goed geïsoleerd, hebben een hoog
energielabel en voldoen dus aan de energieprestatie-regelgeving. Een uitgekiende thermische isolatie
staat borg voor een maximaal K-peil van 35W/m2K en
een maximale E-waarde van 80. De verwarmingsketel
is een condenserende gaswandketel HR-top met
modulerende brander. Radiatoren zijn uitgerust met
een temperatuurgestuurde regeling per ruimte. De
duplexwoningen variëren van oppervlakte van
104,05m2 tot 150m2 (inclusief terras). De prijzen liggen
tussen 170.710 en 246.100 euro.
Op 27 juni kan het publiek tussen 14 en 18 uur een
afgewerkte woning komen bekijken. Tegen 1 november
moeten de nieuwe klaslokalen klaar zijn en zullen de
schoolkinderen de tijdelijke containers kunnen verlaten
om terug in échte moderne klassen les te krijgen.

32e VBSM-schoolfeest

Tijdens een informatieavond in de refter van de VBSM
onthulde het districtsbestuur van Ekeren de plannen
voor de heraanleg van speeltuin en sportvelden op het
Van de Weyngaertplein. Deskundige van het Tekenbureau van de stad Antwerpen, Jill Buytaert, lichtte toe
dat het plein in ‘leeftijdszones’ zal opgedeeld worden,
afgescheiden door twee looplijnen. Langs die lijnen
komen betonnen zitmuren. Er zijn afzonderlijke zones
voor kinderen tot 6 jaar, kinderen tussen 6 en 12 jaar
en voor 12-18-jarigen. De kinderen krijgen aangepaste
speeltuigen, de jongeren een klimmuur, een lianenschommel en een schuilhok. Het basketplein wordt
weer in goede staat gebracht. Kostprijs ruim 100.000
euro en streefdatum van de heraanleg: zomer 2011.
Minder gelukkig bleken de petanqueliefhebbers die
zullen moeten spelen op de looplijn in dolomiet,
terwijl zij liever een echt afgebakend veldje wensten,
zelfs twee om ook tornooien te kunnen organiseren.

Eindelijk zebrapaden in de Schriek
Het heeft haast 20 jaar geduurd voor de vraag van de
Wijkwerking om zebrapaden te schilderen op enkele
kruispunten van de overdrukke Schriek, concrete vorm
heeft gekregen. Sedert enkele weken hebben voetgangers iets meer kans veilig aan de andere kant van de straat
te geraken. Dank u, beleidsverantwoordelijken. Beter laat
dan nooit.

Bakker Vossen
gemoderniseerd

Op 29 mei organiseerde het VBSM-team zijn 32e schoolfeest. Ouders en leerkrachten zorgden samen voor een
fantastische dag. Tijdens het Zonnefeest 2010 kon men
terecht in Restautant “Zonnegrill”, was er een optreden
van de kleuters en leerlingen van de lagere school,
werden de prijzen van de aanwezigheidstombola
getrokken en een Play-Back Show met prijs van het
publiek ingericht. Heel de namiddag viel kraampjespret
te beleven, zorgde het Bodega Café met zonneterras voor
het laven van de dorstigen en konden hongerigen terecht
aan de eetstand met broodjes, frieten en hamburgers.
De danslustigen konden tot in de vroege uurtjes hun
beentjes strekken in het Danscafé.

Op 14 juni heropende bakkerij
Vossen de totaal vernieuwde
winkel aan de Sint-Antoniuslei.
Op minder dan een maand tijd
werd de zaak grondig gemoder
gemoderniseerd. Prachtige voorgevel en
zeer ruime winkel maken het nog
aangenamer om bij de immer
attente dames het dagelijks
brood te halen.

Kapelsesteenweg 408 Sint-Mariaburg
Tel 03 605 90 01 fax 03 605 91 00

GRATIS SCHATTING van uw gebouw
OPSTELLEN van nalatenschappen
ADVIES voor handel en particulieren

iba

verleidelijk vastgoed

leo dierickx
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DORPSLEVEN
TURNKRING
ANTVERPIA

HET PROGRAMMA:
Maandag

De minder gunstige weersomstandigheden verhinderden de enthousiaste
Mariaburgse turners niet om zondag
6 juni op een ludieke en sportieve manier naar buiten te treden tijdens de
Opendeurdag en Doe-Mee-Dag van
Turnkring Antverpia. Van 13 tot 17 uur
werden in de turnzaal van de Schriek
358 permanent demonstraties gegeven
van turn- en danslessen. De kraampjes
met volksspelen, het springkasteel en
de drank- en eetgelegenheid zorgden
voor een hartverwarmende namiddag,
enkele malen afgekoeld door een fikse
stortvlaag.
Voor het turnjaar 2010-2011 hervatten
de lessen op maandag 6 september.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-21.30
19.00-20.00
20.00-21.00
20.00-21.30
09.00-10.00
10.00-11.00
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
17.30-18.30
18.30-19.30

Jazz Dans 3e en 4e lj.
Jazz Dans 5e en 6e lj. + 1e middelbaar
Jazz Dans middelbaar (13-18 jaar)
Turnen BBB Dames groep 1
Turnen BBB Dames groep 2
Volleybal gemengd Sporthal St.-Lambertus Ekeren
Turnen volwassenen gemengd
Turnen volwassenen gemengd
Klassiek ballet 1e en 2e lj.
Jazz Dans 1e en 2e lj.
Turnen 1e, 2e en 3e kleuterklas
Turnen meisjes en jongens 1e en 2e lj.
Turnen meisjes en jongen 3e en 4e lj.
Turnen meisjes en jongens 5e en 6e lj.
Tumbling en trampoline gemengd
Klassiek ballet 3e, 4e en 5e lj. zonder ervaring
Klassiek ballet +5e lj. met ervaring

Proficiat NMBS!
Op de perrons van stopplaats Sint-Mariaburg heeft personeel
van Infrabel de oude naamborden vervangen door nieuwe.
Eerder meldden we dat er drie verschillende borden in
gebruik waren met foutieve aanduidingen als “Mariaburg”
en “St. Mariaburg”. Nu heeft men conform de spoorwegboekjes vier borden met de juiste naam “Sint-Mariaburg”
opgehangen. Proficiat! (lvb)

Dienstencentrum Antverpia met druk zomerprogramma

Oost-West K. Mariaburg V.K.
best!
Op 8 en 9 mei rondde de Koninklijke Mariaburg
Voetbal Klub traditioneel het seizoen af met het
Oost-West tornooi. Alle voetballers van groot tot
klein, moeders, vaders en supporters speelden
vriendschappelijk tegen elkaar in ploegen van Oost
(Braschaatse kant) en West (Ekerse kant).
Zaterdagavond vond de uitreiking van de gouden
schoen plaats tijdens de Nacht van Mariaburg.
Laureaat is ditmaal Wim Van Hulst, een product van
de eigen jeugdopleiding. Zondagmiddag bepaalde
de modelvliegshow van de Golden Wings wie
winnaars werden van de vijf hoofdprijzen.

Vanaf de opendeurdag op 30 juni tot en met 23 augustus kan iedereen deelnemen aan de
Familie Wandel- en Zoektocht door de wijk. Ongeveer 5 km aan de Brasschaatse kant van de
wijk met een rustig wandelstukje door het bos van de Kattekensberg. Deelnemingsboekje
kost 2,5 euro en de prijsuitreiking vindt plaats op maandag 30 augustus om 14 uur in de
cafetaria van DC Antverpia.
Heel wat uitstappen in het verschiet: 14 juli bezoek aan het Paleis op de Meir; 11 augustus
bezoek aan Brouwerij De Koninck; 12 augustus een ganse dag treinreis naar Rijsel of
Amsterdam o.l.v. Els Moonen; 10 september bezoek aan iconencollectie SD Worx; 15 september
bezoek aan centraal station en Kievitwijk.
Creatievelingen kunnen deelnemen aan workshop terrastuintje maken op 13 juli, freaken
met verf op 15 juli en zijdeschilderen op 10 augustus, telkens om 13.30 u.
Fietsers kunnen op 1 juli deelnemen aan tocht van 38 km naar Bakkersmolen; op 15 juli
dagtocht langs de Oost-Antwerpse fortengordel en 29 juli 42 km naar Brecht-Klein Veerle.
Meer info: DC Antverpia, Sint-Antoniuslei 95-97, 03/660 58 00,
e-mail: dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Natuurvoedingswinkel

De Groene wijzer
Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Evi Geentjens wil graag roeien in
Nieuw-Zeeland
Het WK roeien in Nieuw-Zeeland is dit jaar het hoofdobjectief
voor Evi Geentjens uit de Leo Vermandellei. Nu ze haar studies L.O.
beëindigt, kan ze fulltime trainen in dubbeltwee met Jo Hammond.
Deze zou normaliter deze zomer haar naturalisatie tot Belgische moet
rond krijgen, zodat het duo met podiumabities naar het WK kan.
Op het BK skiff lichtgewicht won Evi glansrijk in 7.38.43, een wereldtijd, slechts tien seconden van het wereldrecord verwijderd.

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

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

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg
Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

www.degroenewijzer.be
Dinsdag tot Donderdag: 8.30u - 17.00u
Vrijdag: 8.00u - 17.00u
Zaterdag: 8.00u - 15.00u
Maandag gesloten
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Een uurtje voor jezelf
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Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73 GSM Eric: 0495 41 37 02
Gazet van het Nieuw Kwartier

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
5
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CULTUUR
ANDRÉ DE NYS IN “DE 3 LELIËN”

Prijs
van de
Jonge Lezer
voor
“De Hondeneters”

Ugo
Janssens
met
“Vrouwen”

In Hangar 27 te Antwerpen vond de prijsuitreiking plaats van de “Gouden Uil”
voor het beste Nederlandstalige boek.
In de categorie Jeugdliteratuur werd onze dorpsgenote Marita De Sterck
door het publiek met de Prijs van de Jonge Lezer bekroond voor haar boek
“De Hondeneters”. De inhoud:
Eind 1917, in volle oorlogstijd, loopt Victor weg van huis om zijn herdershond
te zoeken. Uit zijn vaders bureau steelt hij een mes, geld en een pak brieven
van zijn broer, die aan het front zit. Op de armenmarkt hoort Victor dat in deze
hongerwinter elke hond gevaar loopt. Hij kan niet anders dan het pad van de
hondenvangers volgen, langs verraderlijke rivieren en hongerige moerassen.
In de ruige, verarmde Rupelstreek ontmoet Victor het schoonste meisje van de
wereld, brutale straatmadelieven, de vrouw met de baard, en… de hondenslachter van Boom. Een spijkerharde roman over de grote oorlog en de grenzen
van de menselijkheid.

In de Standaardboekhandel, Winkelcentrum Promenade te
Kapellen, handtekende Ugo Janssens op zaterdag 29 mei zijn
nieuwste boek “Vrouwen, 30.000 jaar mysterie”. Meer dan 460
pagina’s telt deze turf over de geschiedenis van de vrouw.
Wordt het na “De oude Belgen” en “De Heidenen” een nieuwe
bestseller van onze Mariaburgse auteur?
Witsand Uitgevers biedt dit baanbrekend werk, gebonden met
hardcover, aan voor 22,50 euro.
Het is geïllustreerd met 32 pagina’s foto’s, afbeeldingen van
artefacten, schetsen, waaronder verschillende exclusief voor
België.
Omdat de werkelijkheid de fantasie overtreft, leest dit boek
als een thriller. Janssens beschrijft hoe in de loop van 300 eeuwen
werd aangekeken tegen de vrouw - of ze nu Jeanne d’Arc
heette, Vestaalse maagd, farao, völva, heks, Marianne, grisette,
sekssymbool, Dolle Mina of tempelprostituee – als godin of
slavin.
De inzichten en analyses in dit boek steunen op archeologische
en antro-pologische bevindingen, visies van historici, theologische standpunten, het oordeel van seksuologen en psychologen en ervaringen van doodgewone vrouwen. en mannen.
Inmiddels werkt Ugo Janssens als een bezetene aan de twee
volgende delen van zijn trilogie “Oculatum”. Deel I, De vrouw
met de Luifelhoed, staat ook al op de lijst van de ECI-Boekenclub. (lvb)

Peke maakt beeld voor Kasterlee
Beeldend kunstenaar Peter Kempenaers uit de Maria Theresialei geniet meer en
meer algemene waardering. Vorig jaar kwam Peke nog in het nieuws met het
beeld dat hij voor Wuustwezel maakte over striptekenaar Karel Biddeloo van de
Rode Ridder en met “De naakte waarheid”, waarmee hij de open kunstwedstrijd
won voor het woon- en zorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout. Dit jaar exposeerde hij in het openluchtmuseum van Hof de Bist (nog tot 30 juni) en heeft hij
een nieuw beeld ontworpen voor de gemeente Kasterlee. Begin oktober krijgt
het beeld een plaats in het tuintje voor het Ligahof in deelgemeente Lichtaart.
Het thema van de wedstrijd die het gemeentebestuur organiseerde naar aanleiding van de zesde editie van “Kasterlee spreukelt”, was: Lichtaart, da’s jeugd,
vreugd en deugd. Het bronzen beeld van Peke stelt een tienermeisje voor dat op
stap gaat in de natuur van Kasterlee.
Sculpturen van Peter Kempenaers zijn o.m. te bewonderen in Kessel, Bornem,
Wouwse Plantage en de Hazeldonk Kapellen. Wanneer krijgt Sint-Mariaburg op
één van zijn pleintjes een creatie van onze lokale beeldhouwer-schilder, destijds
medestichter van Caerde? (lvb)

Een andere medestichter van Caerde, André De Nys , exposeerde van 8 mei
tot 26 juni in de Leopoldstraat 59 te Antwerpen. De titel van deze tentoonstelling “Lijnen trekken naar de toekomst, een inspirerende thuiskomst bij
Franciscus van Assisi” werd door André als volgt in de expobrochure ver
verwoord: “De levensbeschouwing van Sint Franciscus van Assisi staat centraal
in dit tentoonstellingsproject. De manier waarop deze heilige achthonderd
jaar geleden alles met liefde en mededogen een plaats gaf in het leven, is
al jaren mijn inspiratiebron. Ik ben ervan overtuigd dat het ook een vuur
vuurtorenfunctie kan zijn voor onze Westerse samenleving in de 21e eeuw! Die
gedachte wil ik graag met u delen via mijn schilderijen en teksten.”
12 doeken plus het beeld van de hand tegen alle vormen van geweld kwamen bijzonder goed tot hun recht in het rustige, sfeervolle kader van ‘De 3
leliën’, het vroegere Edelweiss. (lvb)
GROEPSTENTOONSTELLING IN ANTVERPIA
Van 1 tot 9 mei vond in Cultureel Centrum Antverpia een groepstentoonstel
groepstentoonstelling plaats met werk van leden van Atelier ’t Blad: Paul De Beenhouwer,
Mady Schippers, Marcel Janssens, Leo Dom, Colette Dedyn, Gisela Bertels en
Michel De Smet. Schepen van cultuur Jef Konings fungeerde als gastspreker
tijdens de vernissage. Chris D’Smith & Band zorgden voor de muzikale omlijsting. (lvb)
LAUREATENEXPO ACADEMIE NOORD
Van 11 t/m 19 september stellen de afgestudeerde leerlingen (+18) van de
Academie Noord hun werk tentoon in het Antverpiagebouw. Maandag tot
vrijdag van 14 tot 22 uur toegankelijk, zaterdag van 10 tot 17 en zondag
van 14 tot 18 uur.

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

Gazet van het Nieuw Kwartier
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DEN TOER VAN FRANS

Brasschaat-Ekeren Sint-Mariaburg Tourt !
Aan het plein Sint-Antoniuslei-Vrijwilligerslei gonst het al enkele weken. De Tour de France passeert op enkele meters,
over de Kapelse Steenweg. De buurtbewoners en de wijkwerking verzamelen hun inspiratie en middelen. De Tour zal een
volksfeest worden !
Onder de rood-wit-blauwe vlag ‘Den Toer van Frans’ zal het plein veranderen in een typisch Provençaals dorpspleintje. Met
een pastis bij de hand petanque spelen, op het terras van René een landwijntje degusteren... La douce France est arrivée !
Onder de platanen wordt intussen door de lokale helden den Toer gereden. Vier fietsen op rollen maken het décor van onze
eigen Toer van Frans. Twee dagen lang mag iedereen zich in het wiel wagen.

Wie wint den ‘toer van Frans’ op rollen en
gaat met de Mariaburgse gele trui naar huis?
Ben jij een tubeverslaafde? Hou je ervan het snot uit je kop te rijden? Gaat jouw hart 100 tellen sneller slaan als je het
gedaver van de rollen hoort? Dan is dit iets voor jou.
Op zaterdag 3 en zondag 4 juli gaan we op zoek naar de snelste man of vrouw van Mariaburg. Per vier wordt er tegen de
klok gereden om de gele trui te mogen aantrekken. De allersnelste deelnemers mogen op zondagmiddag de finale rijden
en winnen fantastische prijzen.
Zaterdag vanaf 15 uur tot 20uur: open reeksen voor mannen, vrouwen en kinderen (tot 14 jaar) waarbij de snelste tijden
bijgehouden worden. Zondag vanaf 9 uur tot 11 uur 30: laatste kans om de snelste tijden van de tabellen te rijden. Zondag
12 uur: finalewedstrijden waarbij de snelste vier het tegen elkaar opnemen met als inzet een aantal prachtige prijzen.

1

RÉSUMÉ:
• SPRINGKASTEEL :
We vingen op dat vanuit de Loire een kasteel onderweg is. Niet zomaar ‘t eerste, ‘t beste : de graaf
du Château Gonflé heeft zijn eigen kasteel ter beschikking gesteld !
Een luchtkasteel om vous tegen te zeggen ! opblaasbare muren, torens, valbruggen, vergeetputten,... Twee dagen lang zal de graaf zijn château lenen aan ons feest ! Komt dat spring, komt dat
spring ! Zaterdag én zondag.
• KINDERGRIME
Madame de kontesse du Plaque-de Plamûre heeft haar persoonlijke grimeuses uit de Dordogne
laten afreizen om alhier een echte Franse grimage toe te voegen aan ons Franse plein. Prinsessen
en piraten, leeuwen en tijgers, clowns en vlinders, spidermannen- en vrouwen : grimé à volonté !
De grime zal de twee dagen aanwezig zijn.

2

• PETANQUE
Deux Pistes de petanque pour papa, maman, enfant et tout le santeklots. Laat uw ballen knallen!
Pointeren, tireren, cochonetten, moet er nog zand zijn? Nee, merci bien. De Kris heeft voor een camion de
sable et les bils de train gezorgd. J’espère dat hij de ballen niet vergeet... De règlekes du jeu zijn simpel :
om ter dichtste en binnen de lijntjes blijven. En voor de rest: amusez-vous à cent-a-leur.

1: Start van de Grote Prijs van Sint-Mariaburg aan het begin van de Sint-Antoniuslei
2: Lokale renner Guido Verbist won in de jaren 60 verschillende koersen
3. Zijn broer André was in 1961 winnaar van de Scheldeprijs

EEN HISTORISCHE PLEK

• DÉJEUNER SUR L’HERBE
Tartines, croissants, confiture, lait russe, et une pelouse, wat heeft de doorsnee piknikker meer
nodig? In een geblokkeerd tafelkleed zit een pakketje Frans ontbijt. Op de plein ligt een grasmat.
Installez-vous, et profitez-en. De piknikontbijt-pakketten hebben wij voor u klaargemaakt. Dégustere et
amusere (latijn voor : smakelijk !)

Het pleintje waar het programma van “den Toer van Frans” zich afspeelt, is nauw verbonden
met de Mariaburgse wielergeschiedenis. Het hoekgebouw waar nu kantoormachines
verkocht worden, was destijds “Café du Cycle”, voor WO I al rustpunt en pleisterplaats
voor de fietsers die van Antwerpen naar Nederland onderweg waren. Aan café-hotel du
Cycle bevond zich ook de aankomstlijn van de Grote Prijs van Sint-Mariaburg, een profkoers
die van 1930 tot WO II jaarlijks plaatsvond. Via de Sint-Antoniuslei kwamen tienduizenden
wielerliefhebbers aan de Velodroom, de houten wielerbaan in openlucht die van 1923
tot 1927 door de familie Wouters werd uitgebaat en waar historische wielerduels werden
uitgevochten.
Naast café “Den Tramhalt” bevond zich winkel en werkhuis van “Cycles Red Star”. Frans
Paeshuys baatte er met Paula Verbist, dochter van Brouwer Verbist, een fietshandel uit
met eigen merk “Red Star”. Misschien is er wel een link naar de “Red Star Line” die vanuit
Antwerpen zoveel migranten naar de Nieuwe Wereld hielp? Er werkten verschillende
gasten in het atelier, o.m. Jean Moerbeek. We hebben in het Heemkundig Documentatiecentrum drie foto’s van wielrenner Louis De Smet, die succesrijk de kleuren van “Cycles
Red Star” verdedigde.
Anno 2010 wordt de animatie op het pleintje verzorgd door naamgenoot Dries Desmet.

• MONTMARTRE
Ah oewie, Pariiii! De l’art pour de l’art ! Tracé, u weet wel, het kunstcentrum aan spoor Ekeren,
plooit zijn ezels open om met charbon de bois, peinture d’huile et pôtlôde de cleure de chaleur
lokal op canvas te encadreren. Wie ons feest in zijn living wilt hangen: doe een bod ! De nazaten van
Toulouse Lautrec, Cézanne en Monet zetten ons feest in de verf !
ZONDAG
• LA COUR : SAINTE SANITAIRE
Om zeker te zijn dat wat erin gaat ook weer op een gedistingueerde manier aan de natuur wordt
teruggegeven, zal een professionele madame Pypy zich over het porceleinen paleis ontfermen.
• FRITERIE DE VERSAILLES
‘Ceci n’est pas une Frit.’ Lewie Kators zou deze uitspraak gepleegd hebben na het eten van de fritten van
Frituur ‘t Centrum cetadire Frituur chez de Ron. Lewie ging verder : ‘Ceci est une crotte d’or !’ Een gouden
korstje ! Een Mélange van kennis, kunde en goesting. Pompompom frit, mangez et circulez !

Beenhouwerij - Charcuterie

• DEN TOOG
René en zijn bevallige assistentes zullen twee dagen lang de vin, de pastis et la bière blonde laten
vloeien. Sois belge et bois, toi ! Op het terras zal een Franse chanson niet ontbreken, c’est évident !

MAES - ELEGEERT
Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees
Fondue- gourmet- en barbequeschotels

• BAL POPULAIRE
Danse, la Franse!! Ne trompez-pas cette fète! De DJ is een pièce de résitance van Radio centraal.
Hij toerneert alleen de vynil. Chauffeert uw muskles, ça va bouger ! De bal populaire start om
20 heures. costumage: style Allo Allo. Porteurs de baret: bravo!

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

• LIVE PROJECTIE :
Den écran zal de grote Tour vivant etaleren, zodat ge op tv kunt volgen wat er in den toer allemaal
gebeurt. Les fanatiques Venez, venez, ça va circuler!

Ma.
Di. - Vr.
		
Za

• ACCENT GRÂVE
Wil jij een grâve vélo? Laat hem dan grâveren door de flic de policiers. Onze locale gendarmerie zal
zich over uw vehicule de pédales buigen en een onuitwisbaar nummer aanbrengen. minder volé,
meer vélo !

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

• ET LES PRIX DE KOERS ?
Een auto-vakantie naar Frankrijk, parbleu ! De beste coureur op rollen ontvangt bizoenen van de
lokale blondines én een voyage de voiture, aangeboden door ons lokale reisburo. Daarnaast is er
nog ne cornet plein de cadeaux voor de anderen. Participeren is gagneren !
Gazet van het Nieuw Kwartier
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Openingsuren:
05.45 - 1230u.
05.45 - 1230 en
13.30 - 18.00u
06.30 - 16.00u

Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox @skynet.be
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willigerslei - St-Antoniuslei
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