Musicalafdeling Ballet van Vlaanderen
kan naar Sint-Mariaburg verhuizen...

Ontroerende Tovenaar van Oz

Een dikke prociat voor allen die de musical “De Tovenaar van Oz” tot een
cultureel hoogtepunt van 2003 maakten.
1200 toeschouwers waren publiek bedacht hen tel- heel het gebeuren. Wekenin de wolken. De leerlin- kens met een minuten- lang werd elke rol tot in
gen van de VBSM ontroer- lange ovatie.
de kleinste details voorbeden en vermaakten hen Aanleiding tot de opvoe- reid. De kinderen leefden
tijdens vier uitverkochte ring was het zilveren jubi- zich intenser in het spel in
voorstellingen. Met verbluf- leum van de Ouderwerk- naarmate de voorbereidinfend acteertalent bracht de groep.
Martine gen vorderden. Ze onderMariaburgse schooljeugd Ceulemans, directrice van vonden aan de lijve hoe
eind januari-begin februari de dynamische school, belangrijk samenwerken is
in de Ekerse Theaterzaal bewerkte de bekende om tot resultaat te komen.
de musical “De Tovenaar musical voor 120 jonge Ook het oudercomité en
van Oz”. Het dankbare acteurs. Zij coördineerde alle leerkrachten werden

actief betrokken bij het
avontuur. Zij zorgden voor
kostumering en decors,
terwijl juffrouw Lutgarde de
choreograe voor haar
rekening nam. De leerlingen van het zesde leerjaar speelden de hoofdrollen. Zij zullen hun basisschool nooit vergeten.
Later kunnen ze zelfs aan
hun kleinkinderen vertellen
dat de beroemde actrice
Dora van der Groen kwam
kijken en de school lof toezwaaide voor de prachtige
presentatie van deze musical.
Jammer dat cultuurminister Van Grembergen juist
nu besloten heeft de musicalafdeling van het Ballet
van Vlaanderen af te
schaffen. Er meldde zich
in Sint-Mariaburg immers
veel vers talent aan. De
opvolging van topacteurs
als Dora van der Groen,
Ivonne Lex, Luc Philips,
Anton
Peeters,
Wies
Andersen, Fanny Winkler,
Free Waeles, Karen van
Parijs en Gène Bervoets,
die in de wijk woonden of
nog verblijven, lijkt verzekerd.
ME

EDITORIAAL
Vreugde en verdriet

Vanmorgen kreeg ik het blijde nieuws dat bij mijn
nichtje een zoontje is geboren. Vanavond volgde
een telefoontje dat mijn tante overleden is. Leven en
dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat
werd nog maar eens duidelijk. Ook in dit nummer
77 van de Gazet komt deze waarheid tot uiting.
We zijn blij veel vreugdevolle gebeurtenissen in de
wijk te mogen melden. Maar droevig nieuws is er
ook. Als de zon schijnt, valt er tevens schaduw.
Maar na elke nacht volgt gelukkig weer een dag.
Leven en dood, licht en schaduw, vreugde en verdriet inspireren sinds mensenheugenis kunstenaars.
Op de volgende bladzijden komen er heel wat aan
bod, levenskunstenaars maar ook pure poëten en
andere bevlogen artiesten. Misschien kan de scheppingskracht die deze mensen bezielt – en dat kunstzinnige typeert Sint-Mariaburg toch al meer dan
een eeuw – ons allen een houvast geven om oorlogsdreiging, terrorisme, racisme en andere grote
kwalen van deze tijd te overwinnen. De voorzitter
van de Wijkwerking Mariaburg, Marc Elseviers, kan
daarin het voortouw nemen nu hij tot secretaris van
de Cultuurraad voor het District Ekeren is verkozen.
2003 werd ook uitgeroepen tot “Jaar van de gehandicapten”. Aan ieder van ons scheelt er wel iets.
Ergens zijn we allen een beetje gehandicapt. Dit
inzicht moet ons inspireren tot meer respect en blijvende zorg voor mekaar.
Tenslotte nog hartelijk dank aan onze trouwe adverteerders en de talrijke sponsors die door hun nanceële steun het verschijnen van deze editie weer mogelijk maakten. Hopelijk beleeft u er een beetje vreugde
aan, ook al stemmen bepaalde toestanden verdrietig.
LVB

Bangelijke oorlogstaferelen gaven de wijk Irak-allures
Hallucinante spookbeelden doemden in januarifebruari op bij wie WO II
meemaakte, of recenter
van gruwelijke Vietnambeelden wakker lag. Zowel
vanuit de lucht als via het
treinspoor werden uit
Duitsland over Sint-Mariaaburgs grondgebied Amerikaanse Apache-heli’s en
andere oorlogstuigen naar
de Antwerpse
haven
gebracht. Zonder het te
willen werden we zo
betrokken bij een oorlog
die de Verenigde Staten al
maanden plannen om de
Iraakse oliebronnen onder
controle te krijgen.
De Texaanse oliebaronnen
die aan de touwtjes van het
poesjenellenspel trekken,
met cowboy Bush in de
hoofdrol, schaamden zich
niet om in Sint-Mariaburg

de vredige rust te komen
verstoren met helikoptergeronk en urenlange
treintransporten. Meteen
konden we ons inbeelden
hoe erg het kan worden
voor de honderdduizenden
soldaten die als kanonnenvlees de woestijn worden
ingejaagd en voor de miljoenen gewone Iraki’s, die
al jaren door hun president Saddam Hoessein uitgebuit worden. Door het
embargo dat sedert de
laatste golfoorlog tegen de
dictator werd ingesteld, blijven de gewone mensen
verstoken van medicamenten omdat daarvan “chemische wapens” zouden
gemaakt worden. Of van
couveuses omdat de
elektronica ervan zou
gebruikt worden voor
raketten. Of van andere

technische hulpmiddelen
waarvan nucleaire wapens
zouden geproduceerd worden… Om nog maar te
zwijgen van de viermaal
meer kankergevallen die
sedert 1998, na de Amerikaanse bombardementen,
geregistreerd werden. Of
van de zwaar misvormde
baby’s. Hun aantal zou al
driemaal hoger liggen dan
in Hiroshima.
“Zwaarden omsmeden tot
ploegijzers” is voor ons
meer dan een poëtisch bijbelcitaat. Het is de grondwet voor een humane
samenleving: een maatschappij waar geïnvesteerd wordt in onderwijs,
milieu, gezonde landbouw
en veeteelt, hygiëne,
geneeskunde en verzorging, degelijke en verantwoorde
huisvesting,

sport en cultuur, samenwerkingsontwikkeling. Met
de miljarden dollars die
nu verkwist worden aan
biologische, chemische en

nucleaire massavernietigingswapens kan het leven
van
miljarden
derde
wereld-bewoners humaner
worden.Daarhebbendebeto-

gers voor de vrede op 16
februari in alle werelddelen
aandacht voor gevraagd
met hun slogans “Peace,
no war!”
LVB

Terwijl Amerikaanse helikopters ons luchtruim verstoorden, bolden over de
spoorweg camions voor de oorlog in Irak.
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BM’s in de media

BM’s verlieten ons ...

Weer een vertrouwde guur weg
Joanna Sevenans
Ekeren 20/11/1925 – Brasschaat 10/1/2003
Op 77-jarige leeftijd overleed in Home Salvé “Tante Jeanne”, Joanna
Sevenans, weduwe van Assène Stefanoff. Vele dorpsgenoten namen
van haar afscheid tijdens de uitvaartdienst in de kerk van de Heilige
Familie te Rustoord. Zij was graag gezien in de wijk: samen met haar
zussen Maria en Paula riep zij bij vele inwoners herinneringen op aan
de orissante beenhouwerij van vader Pierre Sevenans op de Kapelsesteenweg.
Zoon Marc Stefanoff met echtgenote Mia en de kinderen alsook dochter
Sabine schreven een heel mooie tekst op het doodsprentje: “De laatste
maanden waren zwaar voor je, mama. Je was eigenlijk niet ziek, maar
je besefte maar al te goed dat je niet meer kon, wat je nog allemaal
wilde doen. ’t Werd je stilletjesaan allemaal te veel, alles vroeg zo’n grote
inspanning van je. Toch bleef je altijd even kranig en ’t liefst met zo weinig
mogelijk hulp van anderen. Je wou echt geen last zijn voor ons…
Jouw moed, jouw sterkte, je eenvoud, je dienstbaarheid, je oprechtheid,
je lach… zijn iets om nooit te vergeten.”

Journalist-auteur en PR-man met groot hart

Jos Cels
Schaffen 29/8/1923 – Brasschaat 19/1/2003
In nr. 63 van september 1999 brachten we een uitgebreid interview
met Jos Cels, die in de Zwemdoklei nabij het voetbalplein van KVKM
woonde. De echtgenoot van mevrouw Mia Stassen verdiende als succesrijk auteur van 36 boeken beslist de aandacht van onze lezers. We
wisten dat hij problemen met de gezondheid had, maar toch bedroeft
het heengaan van deze boeiende, innemende guur ons. Het was
altijd prettig met hem een babbeltje te slaan als we voorbij zijn woning
etsten. Al heel jong begon hij te schrijven. Daarin kon hij zich ten volle
uitleven. Als journalist was hij o.m. verbonden aan Het Laatste Nieuws,
Het Volk en Knack Magazine. Maar vooral als auteur van opmerkelijke
boeken kwam hij in de belangstelling. De zaak Van Laere, Het proces
Pepermans, De Roof van de Rechtvaardige Rechters, Het geboortedecit in België, Het sportpaleis, V-bommen op Antwerpen, Mensen
redden mensen, Anderhalve eeuw dovenonderwijs in Antwerpen. Dit
zijn enkele titels van werken die nog steeds kunnen boeien.
Na zijn journalistieke carrière werd Jos PR-man bij de brouwerij Maes.
Hij werd in de Kroonorde geridderd, was voorzitter of bestuurslid
van Rotary Boom-Rupel, Personnel Managers Club, de Santen, enz.
Tevens toonde hij zijn groot hart door zijn engagement voor mindervaliden. Hij was beheerder van het Technisch Instituut Louise Marie en
van het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum. Een groot hart had Jos
ook voor zijn lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen, die met hem
veel gelukkige momenten mochten beleven.

We vergeten nooit de spannende cyclo-bal-matchen
die we in de tweede helft van de jaren ‘50 mochten
volgen. Deze zeldzame tak van de wielersport werd in
de zaal van Café Prins Albert door Mariaburgse atleten
als Romain Verest, Jef Steenaert, Harm Danhof, Jos
Robyns, Tony Moons e.a. op hoog niveau beoefend.
De teams verdedigden toen de kleuren van Brasschaat
Cyclo Bal Club. In 1952 was ze gesticht door de heer
Delausney. Nadien veranderde ze van naam in Brabo
Cyclo-bal Club. In november 2002 meldde GVA dat ze
wegens haar vijftigjarig bestaan de titel “Koninklijke” verwierf. Thans worden de wedstrijden gespeeld in Sportzaal Joma aan de Maantjessteenweg in Merksem. Naast
voorzitter Freddy Michielssen is Etienne De Koning (53)
als speler-secretaris-penningmeester één van de steunpilaren van de club.Etienne is een échte Mariaburger.
Hij bracht het grootste deel van zijn jeugd door in de
Schriek, waar zijn ouders nabij de voormalige gemeentelijke jongensschool wonen.
LVB

Brouwer Jos Hermans van
de duiven naar de paarden

Het prachtigste duivenhok (juister: duivenvilla) stond
destijds achter de woning op de hoek Vredelei-Kapelsesteenweg. Jos Hermans, brouwer uit Mortsel, had er
gebouwd en kwam er met zijn echtgenote en drie kinderen Denise, Simonne en Jo wonen. Hij was een vermaard duivenliefhebber. Vooral om zijn rode duiven was
hij beroemd. “Ik had die gekregen van mijn nonkel, ook
een Jos Hermans, burgemeester van Mortsel. Ik werd er
bekend mee, zelfs tot in Nederland, Indonesië en China.
Mariaburg was destijds een echt duivencentrum. Daar
heb ik een grote tijd beleefd op de halve fond,” verklaart
hij in GVA.
Toen de kinderen het huis uit waren, verkocht Jos zijn
eigendom en ging met zijn echtgenote aan de Frilinglei
160 wonen. Na haar overlijden verhuisde hij naar Wuustwezel, waar deze kranige 97er inwoont bij zoon Jo, die
er als vermaard ex-ruiter en internationaal paardentrainer Stoeterij Huikven runt.
LVB

Walter Baplue hoofdman

Een échte dame, immer attent

Joanna Wouters
Ekeren 24/11/1914 – Brasschaat 19/1/2003
Mevrouw Van den Bosch, bij veel ingezetenen bekend als “Jeanne Wouters”,
overleed vrij onverwacht aan de gevolgen van een longontsteking. Kort voordien reed ze nog met haar wagen door de straten van de wijk. Zo bleef ze onder
de mensen van Sint-Mariaburg komen, waar ze bijna 90 jaar leefde.
Ze was een échte Mariaburgse. Haar moeder Henriëtte Verrijcke huwde in 1910
met Adrien Wouters. Grootvader Verrijcke had in Antwerpen een sigarenwinkel
en kwam zich in de Villa les Roses aan de toenmalige Gezondheidslei (nu
Frans Standaertlei) vestigen. Het echtpaar Wouters-Verrijcke kreeg twee dochters Jeanne en Maria.
Dat ze heel geliefd was, bleek uit de uitvaartliturgie in de parochiekerk. Mensen
van alle leeftijdsgroepen woonden de dienst bij. Daarbij veel leden van de
K.B.G. die met de vlag present waren, en van het voormalige Sint-Ceciliakoor
waarbij ze zong. De pastoor prees haar als een échte dame, iemand die met
iedereen begaan was en actief betrokken bij het parochiaal leven. We leerden
haar kennen als een jne buurvrouw, eerst toen ze in het landhuis van architect
Braem op de hoek van Schepersveldlei en Gerarduslei woonde, later toen ze
haar intrek nam in de ouderlijke woning aan de Lodewijk Andersonstraat 27.
Tien jaar geleden overleed haar echtgenoot Henri Van den Bosch. Ze hield nog veel contact met haar zus Maria
die met Albert Van Biesen huwde en in Rotterdam woont.
AMH

Dankbetuiging
Uw vele troostende woorden van genegenheid en
deelneming, de vele attenties waren ons een grote
steun bij het overlijden van
ons moeder Jeanne (Nini)
Wo u t e r s - D i e p e n d a e l e
(90), nu bijna één jaar geleden.
Eenzelfde steun en troost
mochten we vanuit de
Mariaburgse
gemeenschap ervaren bij het overlijden van Herman Telders,
echtgenoot van Myrèse
Wouters, in januari van dit
jaar. Herman was amper
55 jaar.
Marc Wouters

Met Etienne De Koning werd
Brabo Cyclo-bal Club Koninklijk

Van de Weyngaertlei 46,
2180 Ekeren
Myrèse Telders-Wouters
Brederodestraat 44, 2018
Antwerpen

Al jaren is Walter Baplue lid van Kunstkring Caerde en
voorzitter Bob Clinckx prees hem op de vernissage van
de laatste groepstentoonstelling nog wegens zijn enorme
inzet voor de vereniging. Zo’n actieve mensen zijn overal
welkom en het verbaasde ons dan ook niet te lezen
dat bij de Ridderlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren hoofdman Louis Vos opgevolgd werd door Walter Baplue. De
Sint-Jorisgilde is de oudste vereniging van Ekeren. Ze
bestaat 500 jaar.
LVB

Johan Vanonckelen over asbest

Op 12 februari stond Johan Vanonckelen, jaren medewerker aan onze krant en busser van het eerste uur,
in kleur op blz.11 van GVA. Als woordvoerder van de
douane legde hij uit hoe het asbest aangepakt wordt
in het Douanecentrum aan het Kattendijkdok. “De sanering gebeurt klinisch en wordt streng medisch gecontroleerd,” stelt hij de kantoorbedienden gerust, die op
enkele meters van de werkzaamheden hun job uitoefenen. Het asbest wordt op twee manieren aangepakt in
het zeven verdiepingen tellende gebouw. Vooral op de
twee onderste verdiepingen is het karwei ingrijpend. De
binnenkant van de kantoren werd hermetisch afgesloten.
LVB

Keizerin Josée kreeg een Bruintje

Josée Daems uit De Schepersveldlei is voor onze lezers
geen onbekende. Meermaals drukten we van haar gelegenheidsgedichten af. Ze haalde de frontpagina van
Apart omdat ze uit handen van Prins Bob een Bruintje
mocht ontvangen. Deze onderscheiding wordt jaarlijks
toegekend aan een persoon die zich bijzonder heeft
ingezet voor het carnaval in Ekeren. De jury verkoos
unaniem keizerin Josée tot laureate. Met haar echtgenoot Jos vormde ze in 1988 voor het eerst het prinsenpaar van de Ekerse Bierpruvers. Ook in 1997 werden ze
verkozen. In 1998 trokken ze de kar toen de Bierpruvers
in een diep dal geraakt waren.
LVB
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Oswald Doossche doet
deur van Antverpia dicht

Het gemeentebestuur van Brasschaat voorziet voor 2003 een investering van 3.068.000 euro voor de herinrichting van het voormalig Antverpiagebouw tot dienstencentrum en tekenacademie. De plannen van
architect Frank Vissers zijn goedgekeurd en in het najaar starten normaliter de werkzaamheden.
Inmiddels wordt het indrukwekkende kantoorgebouw
uit 1901 door één man
bevolkt: Oswald Doossche
(54). Deze sportieve wielertoerist uit de Schagendreef in Brasschaat-Kaart
doet er letterlijk de deur
dicht, maar zal binnen
afzienbare tijd ook guurlijk de deur sluiten voor
Antverpia.
“Op 1 november 1967
kwam ik in dienst bij de
afdeling Brand. Eugène
Streitz was mijn chef. Ik
heb twintig jaar op die afdeling gewerkt,” vertelt hij. “In
1986 ben ik me gaan bezig
houden met de eigendom-

vijf jaar alleen in het
immense gebouw. Hij
werkt er de lopende dossiers af. Ooit had Antverpia 400 à 500 gebouwen
in eigendom. Nu zijn het er
nog acht en verder 22 stukken grond, o.m. in Reet,
Stavelot, Nijlen, Merksem,
Balen, Berendrecht en de
Puihoek.
“Als de gemeente Brasschaat aan de bouwwerken begint, pak ik alle dossiers mee naar huis en zal
daar verder werken. Hoe
lang nog, weet ik niet. Ik
heb er al 35 dienstjaren
opzitten. Antverpia vult een
groot stuk van mijn levens-

pia in dienst. De vader
van Oswald, was op 13
februari 1921 geboren en
ging eind 1936 op “de
Bank” werken. Hij vormde
met Jacques Matthijsen,
Aloïs Van Pul, Mia Bakelants, Alice Kennes en Isa
Jacobs het boekhoudingteam van de afdeling
Leven. Hij overleed echter
veel te vroeg op 15 maart
1970, amper 49 jaar oud.
Uit zijn huwelijk met Adriana van Lier werden zeven
kinderen geboren.
Oswald mocht de familietraditie voortzetten en blijft
als laatste man op post
tot hij de deur denitief zal
sluiten aan de Sint-Antoniuslei.
LVB

Helena en Raymond. Jan
werd schrijnwerker en verhuisde naar Ekeren-Donk.
Helena, die één van de
eerste welpenleidsters was
in Sint-Mariaburg, huwde
met Jozef Buysschaert.
Pierre Doossche maakte
bij Antverpia ook deel uit
van het vrijwillig brandweercorps. Hij was er luitenant. Jef Volant was de
commandant, Frans VerIn afwachting dat de bouwwerken in Antverpia
heyen onderluitenant. Met
beginnen, handelt Oswald Doossche de lopende
zijn rijzige gestalte, zijn
zaken af in het gebouw, waar hij tevens voor de
donkere ogen en zwart
verwarming en de verlichting zorgt.
snorretje maakte hij indruk
en als jonge knapen keken
we met ontzag naar hem
op. Hij behoorde – wat
in die tijd
veel voorkwam – tot
de tabakspruimers.
Zo zagen
we
hem
regelmatig
een sjiek
uitspuwen.
Op het kantoor had hij
zelfs een
speekbak
naast zich
s t a a n ,
waarin hij
d
e
gekauwde
tabak kon
spugen.
Zijn zoon
De leden van de boekhouding afdeling Leven op een feestje van Raymond
als
Antverpia. Tweede van rechts is Raymond Doossche. Rechts naast trad
t w e e d e Trots poseren de Mariaburgse pompiers voor het Antverpiagebouw. De derde
hem zit Isa Jacobs, links Mia Bakelants, Alice Kennes, Aloïs Van Pul Doossche
van links op de eerste rij is Luitenant Pierre Doossche
en Jacques Matthijsen.
bij Antvermen. Daar werk ik nu nog verhaal.”
voor, al bestaat Antverpia
onder die naam niet meer. 100 jaar Doossche
De afdeling Brand is over- Oswald vertegenwoordigt
gegaan in De Poperingse de derde generatie Doossmet kantoren in Gent, die sches bij Antverpia.
op zijn beurt is opgeno- Zijn grootvader Pierre
men in de Nederlandse (Ekeren
7/3/1886
- Nadat het gemeentebestuur een hoorzitting over de de Gezondheidslei en aan de Carolinalei-Jacobuslei
groep OHRA. De afdeling 4/4/1962) kwam in 1902 heraanleg van beide straten organiseerde en nadien werden op het plan ingetekend.
Leven is samen met Nor- in dienst bij Antverpia. Het een enquête hield bij de bewoners van de Sint-Anto- * Het beeld ter herdenking van “honderd jaar Sint-Mariwich Union, Commercial gebouw was er amper een niuslei bleef het verschillende maanden stil over de aburg” is door vandalen beschadigd, en bevindt zich nu
Union en General Accident jaar in gebruik. Als heraanleg van de straten. Eind november verschenen in het gemeentemagazijn.
overgegaan in Delta Lloyd 65-jarige ging hij met pen- er gele aanplakbiljetten, waaruit we konden opmaken * De brievenbus aan ’t kaartenhuis is verplaatst en hangt
Life. OHRA en Delta zitten sioen in 1951. Hij had er 49 dat er nu een denitief plan opgemaakt was, want we nu aan een paaltje bij de buurtbus.
dan weer in de Europese jaren dienst opzitten. We konden onze eventuele bezwaren indienen. Ondertus- * Vanaf 1 maart is de aannemer begonnen met de
groep AVIVA, de zevende herinneren ons nog leven- sen zijn volgende zaken duidelijk geworden, na overleg werken in de buurt van het kaartenhuisje. Het kaartengrootste
verzeke- dig hoe hij te voet van de met de gemeentelijke info-ambtenaar en de planologi- huisje werd als eerste afgebroken. De terminus van de
ringsgroep ter wereld. De Bank naar zijn huis stapte. sche dienst.
Brasschaatse buurtbus is verplaatst naar de hoek JacoBank van Sint-Mariaburg Hij woonde in de Nijver- * Er wordt gekozen voor een straatverhardering van buslei-de Vroente.
hield reeds op 15 septem- heidslei en was getrouwd asfalt, de kasseien verdwijnen dus.
Wij pogen de geïnteresseerde straat- en buurtbewoners
ber 1994 op te bestaan.”
met Adriana Moerbeek. Ze * De door de bewoners gevraagde verkeersvertra- op de hoogte te houden via www.mariaburg.be
Op 8 maart zit Oswald al kregen drie kinderen Jan, gende middelen en veilige oversteekplaatsen oa. aan HM

Heraanleg St-Antoniuslei en
Carolinalei gestart
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70 jaar geleden begon
Drukkerij Verbeke

Aan de Leopoldlei 61 runnen Edmond en Christiane Wouters met
hun zoon Patrick “Drukkerij Verbeke”, een echt familiebedrijf dat
in 2003 zeventig jaar bestaat.
Gazet: Waarom heet de
drukkerij Verbeke, terwijl
jullie familienaam Wouters
is?
Christiane:
De
zaak
behoudt de oorspronkelijke
naam, zoals hij op 8
november 1933 in het
Handelsregister van Antwerpen werd ingeschreven. Mijn grootvader Frans
Verbeke, die voordien bij
Gazet van Antwerpen en
Drukkerij Van Wesenbeeck
had gewerkt, begon aan
het Van de Weyngaertplei
3 een klein drukkerijtje,
eerst op een slaapkamer,
nadien in de woonkamer
en vervolgens in de
veranda. Hij kon een stuk
grond bijkopen en er een
atelier bouwen. Tot in 1968
werd daar gedrukt.
Gazet : Hoe zijn jullie in de
zaak gekomen?
Christiane: Het echtpaar
Frans Verbeke-Julia Van
Kraay had één dochter Wilhelmina. Zij leerde Nicolas Carlier kennen, een
Waalse man die zijn broersoldaat kwam bezoeken,
toen die tijdens de mobilisatie hier in de buurt
ondergebracht was. Ik ben
hun dochter. Mijn ouders
hebben in de Schepersveldlei gewoond en zijn
nadien naar Wallonië verhuisd.
In de jaren ’60
ben ik grootvader komen
helpen in de drukkerij. Ik
volgde een opleiding aan
de drukkersschool van de
Cadixstraat. In 1968 ben
ik getrouwd met Edmond
Wouters, “de Mon” zoals
de mensen hem kennen.
Hij is afkomstig van Westmalle en ook drukker van
opleiding. Zo is hij mee in
de zaak gekomen.
Gazet: Vertel eens wat
over het werk van grootvader.
Mon: Zoals je op de foto’s
bij de ingang kunt zien,
hielp grootmoeder ook ink
mee in de drukkerij. Ze
hadden een grote drukmachine gekocht die op
de Wereldtentoonstelling

van 1930 gestaan had. Elk
onderdeeltje ervan was
genummerd, en zo werd
de machine terug ineengestoken aan het kerkplein.
Toen de activiteiten daar
stopten, hebben we de
zware machine op rollen
gezet en naar ons atelier
in de Leopoldlei geduwd.
Dat gebeurde begin 1969.
De machine heeft hier nog
dienst gedaan tot 1987.
Dan hebben we ze weggeschonken aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I
in Brussel. Daar staat ze
nog geëxposeerd en kan
men dit stukje Mariaburgse
industriële
archeologie
bewonderen. De mannen
die haar kwamen halen,
hebben hun werk gehad
om ze te demonteren en
te transporteren!
Christiane: Ik herinner me
nog dat grootvader zijn
drukwerk te voet of met
de tram wegbracht naar
de opdrachtgevers. Hij had
wel een auto, maar
gebruikte die niet voor
beroepsdoeleinden.
De
pakken drukwerk werden
samen gehouden met een
stevig lint dat men voor
rolluiken gebruikt (blaffetuurlint nvdr). Als de
oplage te groot was, werd
het werk meegegeven met
vrachtvervoerder Voet uit
de Schriek. Grootvader
moest veel afches drukken voor notarissen. Ook
heel wat bureeldrukwerk
en natuurlijk doodsbrieven
en doodsprentjes. Hij was
van
Ekeren-Donk
afkomstig en overleed in
1971, enkele dagen voor
de geboorte van onze
tweede zoon. Grootmoeder stamde uit Berchem.
Ze waren in 1918 gehuwd.
In 1985 is grootmoeder
gestorven.
Gazet: En nu is er een telg
van de vierde generatie in
het bedrijf?
Christiane: Mon en ik
kregen twee zonen. Philippe is in 1970 geboren
en werd na accountantstu-

dies boekhouder. Een jaar
later kregen we Patrick. Hij
bleek door de drukkersmicrobe besmet. Na studies
aan het SISA in Antwerpen,
kwam hij in 1991 mee in de
zaak. Hij zetelt elk jaar ook
in de jury, als de eindexamens worden afgenomen
van de kandidaat-drukkers
in de Cadixstraat.
Patrick: Ik heb een heel
andere vorming gekregen
dan mijn ouders. De
druktechnieken evolueren
enorm snel. Begin de jaren
’80 installeerden zij een
linotypezetmachine en in
1987 een offsetmachine.
Wij hebben niet meer met
lood leren werken. Alles
gebeurt nu met de computer. Dat is een heel andere
benadering van het vak. Ik
heb de naam een “strenge”
te zijn in de examencommissie, maar voor mij moet
drukwerk “af” zijn. Met half
werk is de klant niet tevreden. Vandaar is de opleiding erg belangrijk. Soms
krijgen leerlingen al punten
omdat ze van goede wil
zijn. Dat volstaat voor mij
niet. Ze moeten hun vak
kennen.
Gazet: Inmiddels zitten
jullie bijna 35 jaar aan de
Leopoldlei. Hoe zie je de
toekomst?
Mon: Men heeft wel eens
gezegd dat met de pc
iedereen zijn eigen drukwerk zou maken en dat
kranten en tijdschriften
zouden moeten wijken
voor het internet. Ik denk
dat drukwerk altijd zal blijven bestaan. We hebben
momenteel veel werk en
dat zal hopelijk zo blijven.
Of er ooit een vijfde generatie de zaak zal voortzetten, valt af te wachten. We
hebben twee kleinkinderen. Eén ervan toont wel
veel interesse in de druktechniek.
Gazet: Bedankt voor de
interessante uitleg en nog
veel succes!
LVB

OCMW-voorzitters in beeld

Op 14 december kwam minister Vogels de eerste steen leggen voor de ombouw
van het oude Klinaziekenhuis tot nieuw zorg- en seniorencentrum van het Brasschaats OCMW, dat aldus op heuglijke wijze zijn zilveren jubileum vierde. Voorzitter
Jo Casaer staat als opdrachtgever op de oorkonde vermeld. Voor een muzikaal intermezzo zorgde Harmonie Antverpia. Sint-Mariaburg was zo uitdrukkelijk present op
de plechtigheid en kijkt hoopvol uit naar het moment dat een gelijkaardig feest zal
plaatsvinden bij de ingebruikname van het gerenoveerde Antverpiagebouw aan de
Sint-Antoniuslei.
“Onze voorzitters krijgen géén BMW’s”. Met die quote stond de Antwerpse OCMWvoorzitter Monica De Coninck op de frontpagina van GVA. Op de binnenbladzijde
lezen we dat onze dorpsgenote uit de Bist vindt dat de nanciële situatie van het
Antwerps OCMW niet toelaat dat de directeurs een auto ter beschikking krijgen (zoals
bij de stadsadministratie gebruikelijk is). De vijf nieuwe directeurs zullen het met een
kilometervergoeding moeten doen

Frans Verbeke en zijn echtgenote in 1949 aan het werk met hun Juliendrukpers, die nog te bewonderen valt in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.

Nostalgie naar de schoolbank

In de loop van de maand maart verschijnt
het boek “Nostalgie naar de schoolbank”.
Robert Vervoort, alom bekend om zijn
publicaties over de Antwerpse Red Star
Line en ook gelegenheidsmedewerker
van onze krant, vertelt hierin de geschiedenis van het Sint-Jozef Instituut op
de Prinshoeveweg te Ekeren-Donk. De
opbrengst komt volledig ten goede van
het bouwfonds van de school.
In dit fraaie werk met kleurenkaft (formaat
25 x 27 cm) schetst de auteur op 142
pagina’s de historiek van de school sinds
het ontstaan in 1895 tot nu. Zusters en
leerkrachten die de voorbije jaren in de
school werkten, haalden voor Robert Ver-

voort hun herinneringen op. Het hele verhaal wordt bovendien geïllustreerd met
150 foto’s. De klasfoto’s van de huidige
kleuters en leerlingen vormen het sluitstuk van dit boek.
U kunt het bestellen door 15 euro (plus 3
euro verzendingskosten) over te schrijven
op rekening nr. 001-3916599-09 van het
Sint-Jozef Instituut, Prinshoeveweg 44 te
2180 Ekeren met vermelding “Schoolkroniek + uw naam”
Vermits tussen Sint-Mariaburg en Ekeren-Donk altijd een nauwe band bestaan
heeft, zal het zeker ook veel van onze
lezers interesseren.
LVB

Ik voel
me rood
jarig bestaan. Het bevat Ekeren om zich via cre-

Een bijzonder mooi drukwerk is het 52 pagina’s
tellend gedichtenbundeltje “Ik voel me rood” dat
vorm gegeven werd door
de Gemeentelijke Academie voor Beeldende
Kunsten van Brasschaat
(Nancie Vereecke en Jo
Van Bouwel). Het is een
uitgave van Jeugd en
seksualiteit vzw, Kon.
Astridlaan 106 B002,
2800 Mechelen ter gelegenheid van hun twintig-

liefdesgedichten van jongeren (10-18 jaar), fraai
geïllustreerd door 14-18jarige leerlingen van de
Academie.
De Gemeentelijke Academie voor Beeldende
Kunsten van Brasschaat
haalde de voorbije maanden
meermaals
het
nieuws. Zo begeleiden
leerkrachten jonge vluchtelingen uit het asielcentrum van Kapellen/

atieve activiteiten meer
thuis te voelen bij ons.
Ook met gehandicapten
van het Sterrenhuis uit
Kapellen
worden
al
enkele jaren projecten
uitgewerkt. Zo blijft de
Academie een grote uitstraling behouden in de
regio en ziet iedereen uit
naar haar komst in het
voormalige Antverpiagebouw aan de Sint-Antoniuslei.
LVB
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Dorpsleven
Beestige informatieavond van
Gemeentebestuur Kapellen

Er zijn vossen. Ik hàd kippen.
Zaal De Haasdam werd
begin december 2002
overrompeld door de wijkbewoners van De Sterre,
Zilverenhoek en Hoogboom. Stoelen moesten
bijgeplaatst worden om de
massa binnen te krijgen in
de nochtans ruime zaal.
Het voltallige bestuur met
waarnemend burgemeester Koen Helsen en de
schepenen gaven toelichting bij een aantal heikele onderwerpen: heraanleg Antwerpsesteenweg,
verkaveling
Welvaart,
manege Bosdreef, opening Blok J, voetbalpleinen
voor KMVK, enz. Nadien
kregen de aanwezigen de
micro.
Rob Van Aerle van de
WWM was de eerste interpellant en hij stelde de
pertinente vraag wat de
bestuurders aan het actuele verkeersprobleem in
Kapellen – nog voor de
herproleringswerken en
de ondertunneling van de

spoorweg beginnen –
willen doen.
Dieren kwamen ook uitgebreid aan bod. Marc De
Groof had een lange
vragenlijst i.v.m. de Sterre
en bekloeg zich over het
feit dat ongedisciplineerde
hondeneigenaars de graspercelen naast het voet- en
etspad, dat midden door
de Sterre loopt, misbruiken als hondenweide. Ook
voor de huizen liggen vaak
hondendrollen, ofschoon
dit wettelijk verboden is.
Een dame uit de Valkenlaan bekloeg zich dan weer
over het beestig gedrag
van sommige jongeren, die
om te kunnen skaten allerlei vandalenstreken uithalen en haar, als ze een
bemerking maakt over dat
wangedrag, scheldwoorden als fascist en nazi toeschreeuwen,
Plaag
Dé uitspraak van de avond
vonden we toch: “Er zijn
vossen. Ik hàd kippen.” Alle

inwoners van betrokken
gebied zagen de afgelopen twee jaar hun neerhof
ongenadig
uitgemoord
door Reinaard. Zelf beleefden we het driemaal. Onze
énige hoop is dat het
slaaphok van onze hennen
stevig genoeg is om de
volgende aanval van de
rosse rover te weerstaan.
Volgens schepen Sabine
Van Dooren is de vos een
beschermde diersoort en
kan er dus niets tegen
ondernomen worden. Zelf
hoorden we een ander
geluid, toen we advies
vroegen aan de Boswachterij van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap administratie Milieu-, Natuur-, Landen Waterbeheer. De boswachter gaf ons de raad de
vos neer te knallen als we
hem zagen. Het noodlot
van de Kalmthoutse ondernemer indachtig die met
een verloren kogel een
onschuldig kind uit de buurt

doodde, hebben we nooit
de vossenjacht geopend.
Laat ons hopen dat de
opgegeten kippen voldoende dioxine bevatten
om Reintje vreedzaam aan
zijn eind te helpen.
Nog een belangrijke stem
op de informatieavond:
directeur Meyvis van de
Vrije Basisschool Zilverenhoek uitte zijn grote
bekommernis om de veiligheid van de honderden
schoolkinderen, eens het
rond punt aan het Klein
Heiken het verkeer vlotter
moet laten verlopen. Het
gemeentebestuur loofde
de inzet van personeel en
ouders omdat ze zoveel
moeite doen om de kinderen te begeleiden bij het verlaten van de school. Wnd.
Burgemeester
Helsen
benadrukte dat veilige
oversteekplaatsen voorzien zijn in het nieuwe ontwerp.
LVB

Werkzaamheden Willy Staeslei

Op maandag 3 februari zijn
de werkzaamheden in de
Willy Staeslei gestart. Het
wegdek en de rioleringen
worden vernieuwd . Dit
was nodig, want de laatste

wegenwerken dateren er
van eind jaren veertig. Aannemer Van As begint aan
het Mariaplein en neemt
eerst het stuk tot aan de
Karel de Wintstraat onder

In de Leopoldlei kan men nu aan weerskanten
parkeren. Het verkeer uit de Willy Staeslei kan via
dit stuk naar de Schriek

handen. Hij heeft beloofd
om op zes weken dit stuk
klaar te hebben zodat de
doorstroming het minste
hinder heeft. Gedurende
deze zes weken krijgt de
Karel de Wintstraat dubbel
richtingsverkeer. Sommigen mensen vinden dit een
goede zaak en hebben al
gevraagd om dit permanent te houden! Dit kan
echter niet.
Nadien gaan de werken
van de Karel de Wintstraat
tot aan de Korte Bist 2.5
maand duren. Gedurende
de volledige periode wordt
de Leopoldlei enkele richting (naar de Schriek) en
dubbel parkeren is toegelaten om de mensen van
de Willy Staeslei de kans te
geven hun wagen aldaar
te parkeren. Het laatste

stuk Korte Bist-Kapelse
Steenweg is gepland voor
de maand juni.
De werkzaamheden in de
Karel
de
Windstraat
kunnen hopelijk starten in
september, zodat tegen de
kerstdagen de buurt volledig opgeknapt zal zijn.
Aan de Brasschaatse kant
krijgt de Simonslei in het
najaar nieuwe riolen. In het
gedeelte tussen Jacobuslei en Lage Kaart komen
twee soorten riolen: één
voor vuil en één voor
proper water. Na deze
werken wordt de straat
geasfalteerd. Ter hoogte
van de straatverbindingen
zijn klinkers voorzien. Aan
weerszijden van de weg
komt een goot.
ME

WACHTEN OP SCHOMMELS

Rond het kerkplein is er heel wat te doen. In vorig
nummer meldden we de aanleg van nieuwe petanquebanen tegen de zomer van 2003.
Voor de allerkleinsten vroeg WWM-voorzitter Elseviers
aan het stadsbestuur om twee extra schommels te plaatsen. Eerst was er geen plaats en toen dat wel zo bleek te
zijn, was er geen geld. Hoewel Districtsschepen Freddy
Wens op zijn begroting een bedrag voor de schommels
wou voorzien, werd dit door de stad afgewezen. Districtsschepen Sabine Coene is in feite voor deze materie bevoegd. Zij vond als oplossing de schommels, die
op het pleintje aan de Bunt stonden en moesten wijken
voor de HSL-werken, naar Sint-Mariaburg over te plaatsen.
Na lang wachten, maar beter laat dan nooit, verschenen
de nieuwe schommels op het Van de Weyngaertplein.
ME

Opsporing verzocht: “de rebellenclub”

Charles Soffers vroeg of we meer informatie en documentatie kunnen vinden over de Mariaburgse “rebellenclub”.
Die moet voor WO II - rond 1938 - bestaan hebben in de buurt van de kerk. “Ik was er zelf lid van samen met
mijn broer Louis, Leo Denissen, de gebroeders Malcorps, Paul en Gaby Peeters, Gerard Janssens, e.a. De
later beroemd geworden acteur Anton Peeters, die van Ekeren-Donk kwam spelen bij zijn grootmoeder in de
Leopoldlei 72, heeft samen met ons een toneelstuk geregisseerd dat we speelden in de hangar van aannemer
Denissen.”
Weet er iemand meer over de rebellenclub? Bestaan er nog foto’s of documenten van?
Graag contact nemen met het Heemkundig Documentatiecentrum, Ludo Van Bouwel, tel. 03/605.73.61 e-mail:
hippopress@skynet.be .
LVB

Regionale radio’s Park & B.R.O.
brengen de VBSM in de ether
Wie zijn radio op 105,6 fm instelt, hoort de programma’s van Hitradio Park. Op 105,2 MHz kan men Oldiesradio B.R.O. beluisteren. Beide lokale radiozenders –
volledig onafhankelijk zonder bindingen met Brussel of
Vilvoorde - opereren vanuit de Oude Baan 27 in Brasschaat. Een team van 15 medewerkers, waaronder 4
fulltimers brengt 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ontspanning en informatie. Ook Sint-Mariaburg komt geregeld aan bod, zodat luisteraars uit Brasschaat, Schoten,
Kapellen, Ekeren, Merksem, Brecht, Kalmthout, Wuustwezel, Schilde, Deurne, Wijnegem en Stabroek ook vernemen wat er in onze wijk gebeurt.
Redacteur Rik Joossens, die een stuk van zijn leven in
de Sint-Antoniuslei doorbracht, trok op 6 januari naar de
Vrije Basisschool Mariaburg om de leerlingen te volgen
die gingen Driekoningen zingen. Daags nadien klonken
hun liederen in het regionieuws.
Ook voor de musical “De Tovenaar van Oz” werden
hoofdvertolkers voor de opvoering geïnterviewd.
Marc Elseviers, voorzitter WWM, vertolkte eveneens het
standpunt van de Wijkwerking in verband met de pinksterkermis. De bestuursleden van KVKM kwamen aan
het woord in verband met de terreinperikelen. Kortom,
Sint-Mariaburg wordt gehoord op Radio Park en B.R.O.
Meer info is te vinden op www.radiopark.be
LVB

Dorpsleven

Het huis van Stientje “steen des aanstoots”

Edward Bedeer vertelde een merkwaardig verhaal over
de bouwval die de hoek Schriek-Veldstraat (Alfons De
Schutterstraat) ontsiert: “Ik had een renovatievergunning bekomen om het oude huisje van Stientje op te
kalefateren. Toen de bouwpolitie kwam controleren, oordeelde die dat we de woonst niet aan het renoveren
waren, maar wel aan het verbouwen. Daarvoor moesten
we een andere vergunning hebben van Stedenbouw.
De architect diende dus een nieuwe aanvraag in, maar
die werd geweigerd omdat de woning buiten de bouwlijn staat. Die bouwlijn situeert zich op de hoogte van de
huizen nr. 14-16 in de Alfons De Schutterstraat. Daarom
heb ik besloten de bouwwerken te stoppen en alles af
te breken behalve de scheidingsmuren, die mijn eigendom afbakenen. Als ik van de voorziene bouwlijn moet
beginnen, moet de overheid eerst maar tot onteigening
overgaan van het stuk dat ik van de straat moet af blijven.”
LVB

Sfeervolle nieuwjaarsreceptie

Na een week van bijna onophoudende neerslag stopte
op 3 januari ’s middags de regen. Zo kon om 18 uur de
buurt van Vredelei-Floris Verbraekenlei op de oprit bij
de familie Van Looveren een geslaagde nieuwjaarsreceptie bijwonen. Dankzij de warme wijn, de jenever en
de houtvuurtjes was de sfeer direct in orde. 61 personen namen deel, vijf meer dan vorig jaar. Ook een tiental nieuwe bewoners kwamen mee feesten. Els en drie
buurvrouwen maakten de hapjes klaar en de ambiance
was zo groot dat pas rond 2 uur ’s nachts een punt
werd gezet achter het gezellig samenzijn. “Voor herhaling vatbaar,” noemden alle aanwezigen het initiatief!
MVL

De goede sfeer zat er duidelijk in tijdens de
niuewjaarsreceptie van de buurtbewoners VredeleiFloris Verbraekenlei.

Ook Sterzangers helpen melaatsen

Al vele jaren trekken de Driekoningen door de straten
van Sint-Mariaburg om te zingen voor een goed doel.
Op zaterdag 4 januari trotseerden enkele tientallen dapperen de vrieskou om al zingend geld in te zamelen
voor Zuster Madeleine Dieryck, die op de Filippijnen bij
de lepralijders werkt. Zij heeft daar een schooltje voor
de kinderen van het lepracentrum en veel materiaal is
nodig om de kinderen te leren lezen en schrijven. Dank
zij de 579,30 bijeengezongen euro kan daar al wat aan
gedaan worden. Nadien toonden nog enkele parochianen hun goed hart, zodat in het totaal 751,40 euro kon
overgemaakt worden voor het missiewerk van Zuster
Dieryck.
Begrijpelijk dan ook dat Pastoor Jan Blyweert straalde
op de traditionele nieuwjaarsreceptie, die daags nadien
aan alle parochianen werd aangeboden in Elcks Thuys.
Hij dankte alle medewerkers die zich in 2002 enorm
inzetten voor de parochie. Hij drukte de wens uit dat ook
2003 een gezegend jaar mag worden. Daarna werd een
glas geheven op het welzijn van Sint-Mariaburg.
LVB

Hier stond ooit het huis van Stientje, één van de
typische, zeer oude werkmanswoningen van de
Schriek.

NOG MEER BOUWPERIKELEN

Het gerucht doet de ronde dat de voormalige pastorij
aan het kerkplein te koop zou komen. Een bouwpromotor, die wat graag het hoekperceel Nijverheidslei-Van
de Weyngaertplein zou vullen met nieuwe appartementen zoals er reeds opgetrokken zijn aan de Nijverheidslei, zou kandidaat-koper zijn. De omwonenden houden
hun hart vast. De pastorij behoort tot het typische van
een kerkplein. Alle gemeentes doen inspanningen om
de pastorijen te behouden en om te vormen tot culturele centra (vgl. Kapellen)
of in sfeerrijke restaurants (Brasschaat). In Sint-Mariaburg is het probleem natuurlijk dat de gemeente (thans
stad) geen eigenaar is van de pastorij. Antverpia was
in 1940-41 bouwheer en eigenaar tot het gebouw een typisch voorbeeld van de Pierre Backer Overbeekarchitectuur - en de bijhorende grond aan particulieren
werd verkocht.
In het begin van de Bist zijn de ateliers van Constructiewerkhuis De Bruyn gesloopt. Op het grote vrijgekomen stuk grond zouden 11 appartementen neergezet
worden. Buren uit Bist en Willy Staeslei hebben al protest aangetekend tegen dit project, dat de omstaande
villa’s en huizen ink zou kunnen hinderen.
LVB
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Trapgeveltje Vroente
begon af te brokkelen

Achter het Antverpiagebouw staan nog enkele unieke
huisjes met trapgevels uit het begin van de twintigste
eeuw. “Villa’s près du Château Van den Weyngaert”
stond op de
oude postkaart.
Ze zijn samen
met
het
machtige kantoorgebouw
geklasseerd en
voortbestemd
om dienst te
doen als sociale
woningen.
Onlangs werd
één van deze
woningen aan
de
straatzijde
met een roodwit
lint
afgespannen. Reden: er
vielen brokstukken van de nok
op het voetpad
en dat vormde
een reëel gevaar
voor de voorbij- De huizen met trapgeveltjes in de
gangers.
Vroente behoren tot de oudste
De straat – eergebouwen van de wijk.
tijds Sint-Antoniusstraat – kreeg van het Brasschaats gemeentebestuur
in 1947 de naam “de Vroente” om verwarring met de
Sint-Antoniuslei te vermijden. Sint-Antonius was uiteraard de patroonheilige van stichter Antoon Van den
Weyngaert.
De naam Vroente betekent een grote open plek grond,
waar schapen konden grazen. Van “open plek” is geen
sprake meer nu zowel de parking van Antverpia als het
hoekperceel met de Gezondheidslei zo goed als volgebouwd zijn.
LVB

Ongelooijk maar waar: Damiaanactie bestolen!

Het laatste weekeinde van
januari zetten duizenden
vrijwilligers zich in heel het
land in om viltstiften te verkopen voor de Damiaanactie. Ook op de parking van
Delhaize boden de medewerkers van Damiaanactie
Kapellen de etuis aan en
velen toonden hun goed

hart en kochten de viltstiften om zo de lepra- en
tuberculosepatiënten
in
Bangladesh en 15 andere
landen van de Derde
Wereld te verzorgen en te
genezen.
Het is onvoorstelbaar,
maar op vrijdag 24 januari
werd rond 18 uur van een

Medewerkers van Damiaanactie verkochten op
twee dagen meer dan 500 etuis viltstiften aan de
ingang van Delhaize.
medewerker een plastic
zak gestolen met opschrift
De Slegte, waarin naast
een boek van de bibliotheek ook zeventig etuis
met de Damiaanactie-viltstiften staken! Zulks betekent een verlies van 280
euro voor het goede doel
plus een zware psychologische klap voor de vrijwilligers, die onbaatzuchtig hun tijd opofferen om
zich in te zetten voor de
Damiaanactie.
Wie toevallig informatie
zou kunnen verschaffen
over deze laffe diefstal,
mag altijd contact opnemen met Ludo Van
Bouwel, naast verantwoordelijk uitgever van deze
krant ook consulent van
Damiaanactie Kapellen,
tel. 03/605.73.61.
Spijts deze tegenslag
konden de medewerkers
van Damiaanactie toch

weer op een zeer positieve
respons van de bevolking
rekenen en werd 9.200
euro ontvangen aan de
ingang van de Delhaize,
waarvan de directie steeds
spontaan meewerkt aan dit
edel initiatief.
Daarbij dienen dan nog de
bedragen van particuliere
stortingen gevoegd, plus
de collectes in de kerken
(500,16 euro in SintMariaburg) en de acties

in de scholen. Vlaanderen
blijft
toonaangevend
inzake leprabestrijding in
het spoor van de heldhaftige pater Damiaan.
Meer info vindt men op
www.damiaanactie.be.
Wie het wenst, kan altijd
nog een bijdrage overschrijven op rekening nr.
000-0000075-75, vanaf 30
euro scaal aftrekbaar.
LVB

Muziek

Onvergetelijk Kerstconcert in de kerk

Zaterdag 14 december 2002 betekende
een echte opsteker voor al wie begaan is
met de 92-jarige neo-gotische parochiekerk van Sint-Mariaburg. Dit prachtige
gebouw, getekend door architect Floris
Verbraeken en dank zij het mecenaat
van bankdirecteur Antoon Van den Weyngaert gerealiseerd, kost thans enorm veel
aan onderhoud en verbruik (verwarming,
electriciteit, enz.)
In deze context is het bijzonder verheugend dat initiatieven genomen worden die
voor een stevige nanciële injectie zorgen
om het kerkgebouw te blijven onderhouden. Het Kerstconcert van het Heilig-Hartkoor kende een weergaloos succes. De
publieke belangstelling was overweldigend en de uitvoering van dergelijk hoog
niveau dat iedereen overtuigd is dat de
Mariaburgse kerk zich best leent voor
kwaliteitsvolle muziekuitvoeringen. Een
opbrengst van 2.513,27 euro of 101.385
oude Belgische franken had niemand verwacht.
Heilig-Hartkoor
Kerkgangers kennen natuurlijk het koor
dat geregeld zondags om 11.30u de
eucharistievieringen in Sint-Mariaburg
meer luister komt geven. Het werd in
1978 in de parochie van Ekeren-Donk
opgericht om de zaterdagavondvieringen
te verzorgen. Onder leiding van dirigent
Lieven Gonissen groeide het op enkele
jaren tijd van zeven zangers tot een volwaardig vierstemmig koor uit, dat thans
een veertigtal leden telt. Het is een “pursang” kerkkoor, dat naast de weekendvieringen ook heel wat huwelijksmissen,
uitvaartdiensten en jubileumvieringen
opluistert. Het repertoire is zuiver religieus. Het behelst het merendeel van
de gekende psalmliederen en meerstemmige gezangen, een tiental polyfone
missen alsook een vijftigtal kerstliederen.
Daaruit werd een selectie gebracht tijdens het Kerstconcert. In het eerste deel
kreeg men als kerstevocatie Süsser die
Glocken klingen, Adeste Fideles, O trautes liebes Jesülein, La Vergine, Wees
gegroet Maria, Er is een roos ontsprongen, Wie schön leuchtet, Transeamus,
Kerstnacht die schone, Susa Nina, En
natus est Emmanuel, Herders Hij is geboren, Gloria in excelsis deo, Still Still Still,
Wiegelied, O Jezuken zoet, Een kind
geboren in Betlehem, Ding dong merrily
on high, Altitudo, Joy to the world en
Stille Nacht. In het tweede deel werd
geopend met Inleiding op en Koraal uit
Cantate BWV 208. Dan volgden twee
Franse kerstliederen, Il est né le divin

enfant en Cantique de Noël. Vier oudVlaamse kerstliederen ontroerden: Lof sij
dat soete kindeken cleyn, Hoe light Gij
hier soo cout, Dies est laetitiae en Een
kindeken is ons geboren. Na twee EngelsAmerikaanse Christmassongs Mary had
a baby en Long time ago in Bethlehem
volgde als nale het Ave Maria van BachGounod.
Kunstenaars
Sopraan Monique Van Noten, die na pianolessen ook een zangstudie bij verschillende academies en privéleraars voltooide, zorgde voor aangrijpende solozang.
Prachtig was ook de begeleiding van uitiste Kristien Van Loocke. Deze Mariaburgse kunstenares (kleindochter Edgar
Meulemans) behaalde de eerste prijs
dwarsuit aan het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium te Antwerpen en
volgde nadien masterclasses in Engeland. Zij was verbonden aan het Jeugd
en Muziekorkest, aan het Orkest van de
Europese Gemeenschap en aan het International Chamber Orchestra van Groznjan. Zij doceert thans aan de academies
van Brasschaat en Essen.
Grote inbreng kwam ook van violist Jan
Bercu en orgeliste Els Biesemans. Twee
muzikanten die hun sporen verdiend
hebben. Bercu studeerde bij Carlo Vanneste en Edith Volckaert aan het Kon.
Conservatorium van Brussel. Hij debuteerde bij het toenmalig BRT-radio-orkest,
maar speelde nadien in Frankrijk, Duitsland, Amerika, Japan, Rusland o.m. met
het wereldberoemde orkest van Caravelli. In 1991 keerde hij terug naar
België als concertmeester en muziekregisseur bij het Musicalorkest van het
Kon. Ballet van Vlaanderen. Hij toerde
ook rond met wereldsterren als Shirley
Bassey en Toots Tielemans. Orgeliste Els
Biesemans studeerde aan de muziekacademie van Ekeren en aan het Lemmensinstituut te Leuven waar ze met grote
onderscheiding het diploma van ‘Meester
in de Muziek’ behaalde. Zij concerteerde
veelvuldig in binnen- en buitenland, werd
tweemaal laureate van de ‘Jong Tenuto’wedstrijd en is actief als pianolerares aan
de Muziekacademie van Boom. Zij begeleidt verschillende koren en solisten en
Sint-Mariaburg was gelukkig haar prachtig orgelspel te mogen bewonderen.
Marleen Luyten trad als verteller op en de
algemene leiding was bij dirigent Lieven
Gonnissen in stevige handen. Een muzikaal hoogtepunt, een avond om nooit te
vergeten en die doet reikhalzen naar een
volgend concert.
LVB

Koninklijke Harmonie Antverpia
met geslaagd aperitiefconcert
Traditioneel begon de Kon.
Harmonie Antverpia het
jaar met een aperitiefconcert in Elcks Thuys. Een
volle zaal genoot van de
heerlijke muziek.

Het Heilig- Hartkoor o.l.v. Lieven Gonnissen met solozangeres Monique Van
Noten.

‘k Zing zo geren een liedeken
Het volkse lied komt niet
of onvoldoende aan bod
op de ofciële en commerciële radio en tv. Daarom
hebben enkele verenigingen de handen in elkaar
geslagen om een gezellige
zangnamiddag te organiseren, waar koor- en
samenzang
elkaar
afwisselen.Onder
het
motto “’k Zing zo geren een
liedeken” richten zeven
Brasschaatse en Kapelse
verenigingen een zangnamiddag in op zondag 23
maart om 14.30u in de Ruiterhal, Cultureel Centrum,

Gemeentepak 10 te Brasschaat.
Met dit initiatief willen
Davidsfonds Brasschaat,
FVV Kapellen, Scheldekoor Antwerpen, Guldensporen Brasschaat, VTBVAB Brasschaat en Kapellen, VVVG Brasschaat en
Kapellen het liedpatrimonium in ere houden en
geleidelijk
overbrengen
naar de jongeren. Gust
Teugels is animator van
dienst, Jan Fossey dirigeert het Scheldekoor en
Lizi Meynendonckx zorgt
met poëzievoordracht voor

afwisseling.
Kaarten in info op tel.
03/6331982. In voorverkoop kosten kaarten 4
euro, in de zaal 5 euro.
Groepen van minstens tien
personen mogen binnen
aan 2,50 euro p/p. Jongeren tot 12 jaar gratis.
Op eenvoudige aanvraag
kan men het repertorium
vooraf bekomen in de Wipstraat 3 te Brasschaat.
Tijdens deze zangnamiddag worden de laureaten
van de Junior Journalistwedstrijd 2003 van het
Davidsfonds gevierd.PM

Admiral Freebee groot talent
Optredens op de ZamuAwards en Saint-Amour,
tweemaal een uitverkochte
A.B.-club, aangekondigd
voor Werchter 2003, interwiews in Zone 03, Knack
Focus, Humo, De Standaard, GVA en De Nieuwe
Gazet, dagelijks gespeeld
op alle Belgische zenders
van Studio Brussel tot
Radio 1, een vrolijke clip op
TMF: dat overkomt Admiral Freebee, alias Tom Van
Laere, momenteel.
Wij hebben de voorbije edities al voldoende beklemtoond welk een talent deze
twen uit de Moretuslei is.
Wij zijn nog altijd trots dat
hij voor enkele jaren als
“Tom Vala” de bezoekers
van de Mariaburgse Feesten met zijn heerlijke

songs, zijn staalsterke performance en vooral zijn
ontroerend-poëtische teksten liet kennis maken.
De “boekskes” staan nu
vol met interviews. Tom
blijft daarin de sympathieke kerel, zoals we hem
al jaren in Sint-Mariaburg
“on the road” zien. Aan
het Sint-Lambertus Instituut in Ekeren deed hij zijn
humaniorastudies.
Freebee – vrij zijn – is voor
Tom Van Laere altijd een
drijfveer geweest. Die vrijheidsdrang vond hij ook
terug in het succesboek
van Jack Kerouac “On the
Road”, waarin het schip
Admiral Freebee vermeld
wordt. Daar haalde hij de
naam van zijn groep.
Tom bekwaamde zich aan

Ook aan de Carnavalstoet
van de Ekerse Bierpruvers
werd deelgenomen door
de Mariaburgse muzikanten.
EJ

de Antwerpse Jazzacademie. Hij zingt zelf zijn
nummers, begeleidt zich
op gitaar en mondharmonica, maar voelt zich de
laatste tijd ook heel gelukkig aan de piano. Als allround muzikant en ongelooijk getalenteerd songwriter-composer scoort hij
met de eerste Admiral
Freebee-cd zeer hoog. Hij
zingt verschillende nummers samen met Gert Bettens en Nathalie Delcoix
van Laïs. Maar het openingsnummer “Get out of
Town” is volledig Mariaburgs gekleurd. Dat brengt
hij samen met zijn muzikale vriend Stijn van Beangoose, met wie hij destijds
als straatzanger op de Meir
voor een “groot publiek”
leerde optreden.
LVB

Ook The Incredible Sucking
Spongies op cd

De Vaganten 35 jaar later met compilatie-cd
Op 7 februari 1967 organiseerde de Mariaburgse jeugdclub Jeli in de feestzaal van
de meisjesschool een “Hootenannyavond”, een ruiker folk- en protestsongs, met
als hoofdvedetten de Antwerpse groep De Vaganten (ex-Dockx Brothers). 130 fans
en muziekliefhebbers woonden toen de geslaagde avond bij. In november 2002 is
een verzamel-cd uitgekomen met 17 liedjes, de “best of” drie afgestofte lp’s en één
single.
Wie destijds genoot van poëtische, ontroerende en sterk aansprekende nummers als
De vagant, Lied van de dorpsidioot, Albufera blues, Brussel, Vrouwen voor de vrede,
Kaïn en Abel, Voor Lily en mij, Galgenlied, Dinska Bronska, Herodes, Heer Halewijn,
De maan, Die tijd nog een keer, De zwerver, Hier is ons vaderland, Morgen en In
december kort voor nieuwjaar mag zeker niet aarzelen deze toffe cd aan te schaffen:
De vaganten, Assekrem Music Company, ASS7021102 CDs, tegen 13 euro verkrijgbaar in de FNAC.
LVB
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Tom Van Laere, Admiral Freebee, bevestigt eens
te meer dat Sint-Mariaburg ook op muziekgebied
altijd uitzonderlijk sterk naar buiten is gekomen.

In 1998 traden ze nog op tijdens
de Mariaburgse Feesten. Nu ligt
van deze dynamische band met
Mariaburgse roots een cd bij de
platenboer. Filip Borms, Jan Peeters, Dirk Van Den Berghe en Dirk
Van Rosendaal oefenden destijds hun muzikale creaties in ons
buurthuis aan de Schriek. Ritmische funk, jazz, surf, rockabily, country en keiharde rock.
Alle genres durfden ze aan. Op
hun cd “Let there be surf” staan
vlotte, instrumentale nummers:
The wedge, Call guys, Humble
bee/baha-ree-bah, Wild goose,
Sad moose, Spongies theme,
Sputniks thema, Collega’s thema
en A night in Tunesia.
LVB
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Allerlei

Promotie voor Ekeren FC?

De jonge club van de Bist blijft voor furore zorgen. Pas
gepromoveerd uit derde provinciale staat ze 8 matchen
voor het einde op de derde plaats in tweede provinciale
A na Vlimmeren en Tubantia. Slagen de jongens van
trainer Guy Geylen er alsnog in naar eerste provinciale
te promoveren? Zelfs als dat niet lukt, hebben ze alle
verwachtingen overtroffen en mogen ze op een prachtig
seizoen terugblikken.
LVB

Nieuwjaarsreceptie K.M.V.K.
In de kantine van K.M.V.K. aan
de Zwemdoklei 1A werd op vrijdag 10 januari een nieuwjaarsreceptie gehouden. Ondervoorzitter Edward Bedeer verontschuldigde voorzitter Jean Ledent, die
omwille van beroepsredenen niet

Uit de krant van 10 mei 1913

Sportnieuws
Een periodieke uitgave van
de Wijkwerking Mariaburg
vzw.
Aan dit nummer werkten
mee: Willy Bauwens, Marc
Elseviers, Anne-Mie Havermans, Erik Janssens, Fred
Jorissen, Hans Majean,
Pieter Moerman, Lieven
Sybers, Ludo Van Bouwel,
Guy Van Look, Marc Van
Looveren, Marc Wouters.
Aankondigingen en artikels
voor volgend nummer
bezorgt u tegen 1 mei op
redactieadres:
Edward
Caertsstraat
9,
2180
Ekeren, tel. 03/664 63 90,
e-mail info@mariaburg.be
Verantwoordelijk uitgever:
Ludo
Van
Bouwel,
Schapendreef 14, 2950
Kapellen, tel. 03/6057361,
fax 03/6052219, e-mail
hippopress@skynet.be

Morgen 1ste Sinksendag om 3 1/2 ure wordt op het terrein
der Ste Mariaburg A.C. de returnmatch gespeeld tegen
Concordia Roosendaal.
Bij hun bezoek te Roosendaal leden onze jongens de
nederlaag en hebben dus te zorgen dat ze onze Roosendaalsche vrienden op ons terrein een klopping toedienen.
Het zal dus de moeite waard zijn deze match te volgen te
meer daar wij vernamen dat Concordia een sterk elftal heeft
saâmgesteld en het vast gedacht heeft opgevat onze wit
blauwe hier eene peutering te geven. Al de voetballiefhebbers van Ste Mariaburg zullen dan ook deze match willen
bijwonen. Inkom 50 en 25 centiemen.
Samenstelling van ons elftal,
Janssens A.Van Dunneghem-Ph. Clément Doossche-Roelants- audez De Raedemaeker-V.d.Poel Van Swae-Van Zutphen-C. Van Dun eghem Reserven: V. Clarenbeeck, Coucogne.
Op de twee Sinksendagen zullen er ter gelegenheid
van Caterheidemolen kermis groote velokoersen ingericht
worden.
Vandaag, morgen en overmorgen dus Zaterdag, Zondag
en Maandag groote koersen op het Hippodroom van Mariaburg. Buiten de gebruikelijke paarden- en hondenkoersen zal er Zondag en Maandag een Ezelskoers ingericht
worden waarvoor de liefhebbers zich gratis kunnen laten
inschrijven op het koersplein tot 3 ure. Prijzen 25 fr., 15 fr.,
10 fr. en 5 fr.

INFO

Het is lente, gooi de
deuren en ramen open!

Met de lente komen de goede
voornemens. U besluit alle
klusjes aan te pakken. Heeft u
te weinig tijd of wordt het werk
u te zwaar? Geen paniek! Bel
de PWA – klus en tuindienst.
Zij helpen u graag.
Wat kan niet?
Werken
waarvoor
een
vakman vereist is of die in
omvang te groot zijn. De klusjesleider neemt hierover de
eindbeslissing.
Hoeveel kost het?
PWA-hulp kost € 7,45/u.
Mensen met een lager inkomen betalen in bepaalde
gevallen € 4,95/u. Voorzie
ook een kleine verplaatsingsvergoeding voor de PWAwerknemers.
Info?
ma en di: 9-12u: Werkwinkel, Kloosterstraat 11, 2180
Ekeren
tel: 03 546 73 14 - fax:
03/546.73.28
do en vr: 9-12u: Stadskantoor, Canadalaan 160, 2030
Luchtbal
tel.: 03 546 76 45
In de namiddag (ma-di-do-vr)
enkel op afspraak.

Beslissingen van het
Distictscollege

* Hoogpadlaan
Het districtscollege keurde
het denitief ontwerp goed
van de verkeersremmende
ingrepen in de Hoogpadlaan.
De uitgaven voor de werken

kon deelnemen aan het feest. Hij
bedankte de trainers, ploegafgevaardigden en alle medewerkers
die zich heel het jaar inzetten
voor het welzijn van de club. Ook
werd overgegaan tot de overhandiging van een cheque ter
waarde van 1000 euro, bedrag
dat door de leden van K.M.V.K.
werd verdiend bij de uitbating van
de kantine tijdens de Velo Classic 2002. Voorzitster Monique
Servaes, vice-voorzitter Romain
Verest en de overige bestuursleden van de M.S.-zelfhulpgroep
Brasschaat waren de voetballers
uiterst dankbaar voor deze mooie
geste.
Goed nieuws bracht ook Luc
Janssens, Schepen van Kapellen: het gemeentebestuur heeft
beslist de voetbalterreinen achter
de kazerne van Hoogboom van
verlichting te voorzien, zodat de
jeugdploegen van K.M.V.K. daar
ook ’s avonds in goede omstandigheden kunnen trainen.
Tot slot van het ofciële gedeelte
zong Edward Bedeer samen met
de jeugdtrainers het toepasselijke
lied: “You never walk alone…”
De stevige vriendschap die deze
enthousiaste mensen verbindt,
is een waarborg voor een succesrijke toekomst van de Maraiburgse voetbalsport.
LVB
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bedragen ongeveer € 43 000
en worden uitbesteed aan nv
Carpentier.
* Pleintje voor Groot en
klein Hagelkruis
Het districtscollege keurde
het denitief ontwerp goed
voor de heraanleg van het
pleintje op het kruispunt van
het Groot Hagelkruis - Klein
Hagelkruis. De uitgaven voor
deze werken zijn ongeveer €
86 000 en worden ook uitbesteed aan nv Carpentier. Het
is nog wachten op een bouwvergunning van het Vlaamse
Gewest voordat de werken
aanvangen.
Het districtsbestuur wenst
ook het kruispunt Groot
Hagelkruis - Transcontinentaalweg te wijzigen. Hiervoor
moeten nog onderhandelingen gestart worden met het
district Antwerpen.
Werken Willy Staeslei
gebeurt in fasen
Sinds 3 februari 2003 startte
aannemer Van As Wegenbouw nv uit Ekeren in
opdracht van het districtsbestuur met de uitvoering van
de riolerings- en bestratingswerken in de Willy Staeslei.
Om de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum
te beperkt gebeurt de uitvoering van de werken in
drie fasen met een doorschuivende werf. Ook de verkeerssituatie zal wijzigen naarmate
de werken vorderen.
Wat gaat er juist gebeu-

ren?
Eerst zal de aannemer de
Willy Staeslei opbreken .
Daarna zal er in elk gedeelte
in een eerste fase nieuwe riolering worden aangelegd.
In een tweede fase begint
de aannemer met de heraanleg van de straat met de
herbruikte kasseien. Het districtsbestuur heeft ook geld
vrijgemaakt voor nieuwe
openbare verlichting .
Begeleidende maartregelen
van de verkeerspolitie
De aannemer en de
verkeerspolitie zorgen ervoor
dat de nodige verkeersborden worden geplaatst om de
gewijzigde situatie duidelijk te
maken. Tevens vindt u in de
omgeving van de werken een
aanduiding van de omlegging
op verschillende plaatsen.
Wijziging huisvuilophaling
in de W. Staeslei
We zetten even alles op een
rijtje.
U biedt alles aan vóór 7.30
uur en u zet gewoon uw huisvuil zoals altijd voor uw deur.
De medewerkers van stadsreiniging brengen vervolgens
uw afval aangeboden in resten/of gft-betaalzakken of in
containers naar het pleintje
aan de E. Caertstraat en naar
de hoeken van de Karel De
Wintstraat, de Leopoldlei en
de Korte Bist. Daar laden ze
alles in de ophaalwagens en
brengen uw containers terug
naar uw huis.
Wij raden u wel aan om uw

containers te kenmerken met
uw huisnummer. Indien u dit
zelf niet doet, zullen de medewerkers zelf een sticker aanbrengen met uw huisnummer
om al de containers gemakkelijk terug aan uw woning te
kunnen plaatsen.
Let wel, de dienst stadsreiniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
het eventueel verdwijnen van
deze containers.
Grofvuil biedt u het best niet
aan tijdens de werkzaamheden. Indien het echt niet
anders kan, maakt u een
afspraak op het volgend telefoonnummer 03 641 66 20.
Op dit nummer kunt u bovendien ook terecht voor nog
extra informatie.
Indien u nog vragen heeft
in verband met deze werken
of de verkeerssituatie kan u
steeds contact opnemen met
Eric Van Gastel, tel. 03 360
30 70, fax 03 326 56 98.

Schrijf je in voor een
animatorcursus

Jeugddienst Ekeren nodigt je
uit voor een animatorcursus.
Enthousiaste jongeren van
zestien en ouder die zin
hebben om samen met leeftijdsgenoten een toffe animatorcursus te volgen zijn van
harte welkom. Op die cursus
krijg je dan kans om je nu
reeds voor te bereiden om
deze zomer kinderen op de
speelpleintjes te begeleiden.
Op een leuke en creatieve

Nooit Thuis

Heemkundig Documentatiecentrum
‘t Nieuw Kwartier
Schriek 396
Open elke woensdagmorgen
tussen 10 en 12u
(juli-augustus gesloten)
Admiral Freebee
12/4 Monty Antwerpen
25/4 Cahier Brouillon Hoogstraten
Tracé‚ Cultuurcafé‚
Veltwijcklaan 222, Ekeren
Woe: 12.30 - 16u
Vrij: 19.30 - 22u
Za en zo: 13.30 - 17u
9-22/5 Tentoonstelling Van
Winkel
10-11/5; 31/5-1/6 Workshop
boetseren
Cultureel Centrum
Auditorium Brasschaat
26/4 om 20.30u
De Queeste, Haarmann
Ticketfoon 03/652.03.68

Kindertheater Droommolen
Katerheidemolen
De Velden van Klaptica
22 en 29/3 om 14 en 16.30u
reserveren
op
tel.
03/664.72.86

Davidsfonds Brasschaat
Vlaamse zangnamiddag
23/3 te 14.30u
Cultuurcentrum Ruiterhal

Zuiderse passie & perfectie
Real Escuela Andaluz
Sportpaleis Antwerpen
27, 28, 29 en 30/3
Tele
Ticket
Service
070-345345
Paassportkamp
Sport- en recreatiecentrum
Vzw Sport Plus Brasschaat
14-18/4 rope-skipping, minitennis, jiu jitsu
en inline skate
info: tel. 03/651.51.51
e-mail: sport@brasschaat.be
Voetbal
FC Ekeren
terrein Bist om 15u
16/3 FC Ekeren-?s Gravenwezel
30/3 FC Ekeren-Brecht
6/4 FC Ekeren-Merksem
27/4 FC Ekeren-St-Jozef Rijkevorsel
K.M.V.K.
terrein Zwemdoklei om 15u
23/3 Mariaburg-Schilde
30/3 Mariaburg-Heibos SV
27/4 Mariaburg - Minderhout

EKEREN

manier leer je spelen organiseren, de leefwereld van
kinderen begrijpen, experimenteren met muziek,... De
cursus vindt plaats in de krokus- en paasvakantie. Voel
je het al kriebelen in je buik
en krijg je zin om te spelen
en nieuwe mensen te ontmoeten? Neem dan ze snel
mogelijk contact op met de
jeugddienst.
Meer info : Jeugddienst Ekeren,
Veltwijcklaan 19, 2180 Ekeren,
tel. 03 541 13 78
Jeugddienst.Ekeren@stad.antwerpen.be

Ekers
voetbaltornooi
viert vijfde editie!
Op donderdag 1 mei viert
het Ekers voetbaltornooi zijn
vijfde editie. Deze jubileumeditie gaat niet onopgemerkt voorbij. Het 1ste elftal
van FC Ekeren en een beloftenteam van de grote broer
GBA spelen een demonstratiewedstrijd.
Ekerse sportclubs en gelegenheidsteams met Ekerse
roots nemen het tegen elkaar
op. De deelnemende teams
spelen de wedstrijden op een
grasveld mààr met de spelregels van zaalvoetbal! De
demonstratiewedstrijd tussen
het 1ste elftal van FC Ekeren
en een beloftenteam van
GBA zal zeker en vast de
moeite waard zijn voor de
voetballiefhebbers! Scheidsrechter Frans Van Den Wyngaert – een oude bekende in
Ekeren – zal de wedstrijd tot

een goed einde brengen.
De ingeschreven teams
spelen hun wedstrijden voordat de demonstratiewedstrijd
van start gaat.
Ekers voetbaltornooi – donderdag 1 mei – terreinen FC
Ekeren in de Bist.
Inschrijvingen: voor 21 april 2003
op het secretariaat van de sportraad Ekeren, Joseph Vandekeybus, Veltwijcklaan 31, 2180
Ekeren, tel: 03 543 29 41, fax:
03 543 29 96, e-mail
joseph.vandekeybus@bz.antwerpen.be

Vernieuwende projecten
gezocht !

Het decreet op lokaal cultuurbeleid voorziet een extra subsidie voor vernieuwende projecten, ter ondersteuning van
het lokale cultuurleven. De
Ekerse districtsraad keurde
hierover een reglement goed
en stelde een beoordelingsommissie samen die haar
moet adviseren over de ingediende cultuurprojecten.
Elke vereniging, kunstenaar,
organisatie of individu kan ten
allen tijde een projectaanvraag
indienen. Dit kan gebeuren via
een aanvraagformulier. Voor alle
verdere informatie kan je steeds
terecht bij de cultuurantenne van
het district :
Paulette Vermeersch - Veltwijcklaan 27 - 2180 Ekeren - tel :
03-543 29 08 - fax : 03-543 29
78
e-mail :
paulette.vermeersch@cs.antwerpen.be.

