
In de nood kent men 
zijn vrienden

We hebben de eindejaarsfeesten met een goed 
gevoel overleefd. Onze oproep om lid te worden 
van de “Vrienden van het Nieuw Kwartier” is niet in 
dovemansoren terecht gekomen. Integendeel, we 
kregen een ruime respons. De vele donoren die hun 
symptahie voor ons blad door een milde gift concreti-
seerden, zijn hierbij van harte bedankt. De Gazet van 
het Nieuw Kwartier gaat nog niet op de fles. Vitaler 
dan ooit blijft ons medewerkersteam het Mariaburgs 
nieuws bij u brengen. Ook het Districtsbestuur van 
Ekeren volgde inmiddels het goede voorbeeld van 
Kapellen en bevordert eveneens het overlevingspro-
ces van de wijkkrant. Bedankt! 
Nieuwe “Vrienden van het Nieuw Kwartier” blijven 
welkom! Overschrijven kan op het rekeningnummer 
van Wijkwerking Mariaburg vzw 979-0804545-32 
met vermelding “Vrienden van het Nieuw Kwartier”. 
We beginnen aan de lente. Er komt meer licht en 
leven in de natuur. Misschien een moment om met 
een fris lentegevoel blij te zijn. Niet blijven kankeren 
over kommer en kwel, al zijn we uiteraard niet blind 
voor zaken die veel beter zouden kunnen in onze 
omgeving. Het is soms goed de dingen eens uit 
een andere hoek te bekijken. In ons documentatie-
centrum exposeren we drie luchtfoto’s van de wijk. 
Daarbij valt meest op hoe ontzettend groen Sint-
Mariaburg vanuit de lucht is. Wie door onze straten 
wandelt, zal dat misschien niet opmerken. Toch kan 
men dan trots zijn over de vele mooie tuinen en over 
de prachtige restauraties en renovaties die overal 
aan oude huizen gebeuren. Velen vinden het ‘goed 
wonen’ in hun buurt. Meer en meer straatfeesten 
bevorderen het gezellig samenleven. Dat zijn tekens 
van levenskracht, lichtbakens in een periode waarin 
gruwelijkheden als het Dutrouxproces ons via de 
media overspoelen.             LVB  

EDITORIAAL

Dit zijn de voorvaderen van tv-vedette Hugo Matthijsen: Jos (1926), 
Stan (1898), Jef (1875) en Jaak (1849). Zij leefden op de hoeve in de 

Schriek.

Concreet:
Waar? Buurthuis Nieuw Kwartier, Schriek 
360, 2180 Sint-Mariaburg/Ekeren
Wanneer? Zondag 18 april van 10 tot 18 
uur
Inkom? Gratis

De zesde wandeling «Van 
Kerkhof tot de Glazen 
Villa» lokte – spijts de 
minder gunstige weersom-
standigheden – meer dan 
70 deelnemers aan. Anne-
mie Havermans leidde 
het gezelschap rond op 
de begraafplaats en wist 
hen heel wat boeiende 
anecdotes te vertellen. 
Ludo Van Bouwel wan-
delde door de omliggende 
straten Alfredlei, Frilinglei, 
Louislei, Antoinettalei en 
Kapelsesteenweg. Hij 
verklaarde de oorsprong 
van de straatnamen en 
vertelde hoe dit stuk 
Sint-Mariaburg ontstond. 
Vooral echter werd geke-
ken naar de vele moder-
nistische woningen die dit 
gebied kenmerken.
Zo heeft de WWM thans 
zes cultuurhistorische 
wandelingen beschikbaar. 
Groepen kunnen altijd 
een geleide wandeling 
aanvragen met eindpunt 
in ons Documentatiecen-
trum aan de Schriek 360, 

waar een drankje en een 
gebakje én een tentoon-
stelling over de straten 
waarin gewandeld werd,  
het programma afsluit.
De zes mogelijkheden:
Wandeling 1: Ontstaan 
van het Nieuw Kwartier 
anno 1896
Wandeling 2: Uitbreiding 
rond de nieuwe parochie-
kerk vanaf 1911
Wandeling 3: De voorge-
schiedenis rond de Kater-
heidemolen (1774)
Wandeling 4: Recreatie-
oord: Zwemdok, Katte-
kensberg, Rustoord
Wandeling 5: De Sterre, 
op zoek naar het verdwe-
nen verleden
Wandeling 6: Van Kerkhof 
tot Glazen Villa, Moder-
nisme rond de begraaf-
plaats
Groepen van 25-30 perso-
nen betalen 150 euro voor 
een rondleiding met een 
consumptie bij de aan-
komst. Info bij Ludo Van 
Bouwel, tel. 03/605.73.61, 
gsm 0476/592278

Cultuurhistorische
wandelingen

Het Heemkundig Docu-
mentatiecentrum, Schriek 
360, is elke dinsdagvoor-
middag (behalve tijdens de 
schoolvakanties) open van 
10 tot 12 uur en vrij toegan-
kelijk voor het publiek.
U bent er altijd welkom voor 
een babbel of om plans, foto’s, 
documenten, boeken, enz. in 
te kijken. U mag ook vrienden 
en kennissen meebrengen. 
Bij een kop koffie of thee 
kan er dan gezellig gepraat 
worden over de tentoonge-
stelde foto’s of over actuele 
gebeurtenissen in de wijk.
We herhalen nogmaals onze 
oproep:
Werp bij verhuis of overlijden 
nooit oude papieren of foto’s 
weg, maar geef een seintje 
aan het Heemkundig Docu-
mentatiecentrum – tel. 03/
605.73.61 gsm 0476/592278 
– en we komen kijken of uw 
“erfgoed” nuttig kan zijn om 
de geschiedenis van de wijk 
te reconstrueren.

Elke dinsdag opendeur

In heel het land staat op zondag 
18 april ERFGOEDDAG in het 
teken van de familie. Ook het 
Heemkundig Documentatie-
centrum van de Wijkwerking 
Mariaburg speelt daarop in. Na 
de recente succesrijke tentoon-
stellingen “De Sterre, op zoek 
naar het verdwenen verleden” 
en “Van het Kerkhof tot de Glazen Villa” wordt het 
publiek nu verwacht voor een nieuwe expositie over 
de families die anno 1896 in het Nieuw Kwartier 
woonden.
In het uitverkocht jubileumboek “Metamorfose”  alsook 
in het jaarboek XIV (1996) van de Ekerse Heemkring 
staan al deze families vermeld. Uiteraard worden 
slechts van enkele families, die thans nog nakomelin-
gen in de wijk hebben wonen, foto’s, schilderijen en 
andere bijzondere relieken getoond. Tevens kunnen de 
bezoekers via doodsprentjes en oude nummers van de 
“Gazet van Sint-Mariaburg” iets van de sfeer van weleer 
proeven.
Erfgoed
’t Zit in de familie, thema van de Erfgoeddag 2004, vormt 
de ideale aanleiding om het begrip ‘erfgoed’ duidelijk te 
maken. Erfgoed is wat we erven van onze voorouders/
familie. Of anders geformuleerd: het familiaal erfgoed 
maakt ons tot wat we zijn. Het heden, ons actueel leven, 
kan voor een groot deel begrepen en verklaard worden 
vanuit het verleden. Onmiskenbaar zijn we getekend 
door hetgeen onze voorouders beleefd en aan ons 
doorgegeven hebben.
In musea en archieven vinden we daarvan heel wat 
terug. Familiekunde of genealogie wordt wereldwijd 
beoefend en ook in Sint-Mariaburg zijn heel wat mensen 
met hun stamboom bezig. Enkelen daarvan komen op 
onze tentoonstelling uitgebreid aan bod. In de toekomst 
kunnen nog anderen volgen. 



Mensen 2
 BM’s verlieten ons

Wijkwerking rouwt om overleden medewerkers
IDIR MECIBAH EN FRANS SMOLDERS

Maria Baete
14/7/1926 – 10/12/2003
De weduwe van Alfons 
Van Beemen ging na een 
slepende ziekte zacht 
heen in het Sint-Vincen-
tiusrusthuis. Jarenlang 
woonde ze met haar 
echtgenoot, beroepsmili-
tair Alfons Van Beemen, 
en haar kinderen nabij de 
kerk in de Nijverheidslei. 
Zo maakte ze zich ver-
dienstelijk als kosteres 
van de parochiekerk. Heel 
haar leven zette ze zich 
als diep-christelijke vrouw 
in voor de gemeenschap: 
bij de kajotsters, de vrou-
wengilde en andere paro-
chiale verenigingen. Haar 
innerlijke sterkte en haar 
opgewekt karakter maak-
ten haar onvergetelijk.
Yvonne Wouters
1/5/1910 – 17/12/2003
Juffrouw Wouters uit de 
Boskapellei is op hoge 
leeftijd rustig heengegaan 
in het AZ Jan Palfijn te 
Merksem. Vele parochi-
anen missen haar ver-
trouwd beeld als ze op 

weg was naar de kerk, 
waar ze trouw de diensten 
bijwoonde. 

Maria Denecker
25/2/1901 – 31/12/2003
De weduwe van Joan-
nes Van Eeckelen was 
de achtste honderdja-
rige van de wijk. Ze was 
geboren en gehuwd in 
Stalhille, maar verhuisde 
nadien naar Antwerpen-
Dam en Ekeren om in de 
Lodewijk Andersonstraat 
te belanden. Haar man 
werkte immers als sein-
gever bij de NMBS. Hij 
overleed dertig jaar gele-
den. De laatste 15 jaar 
van haar leven verbleef 
Maria in Rustoord Salvé. 
Ook haar zoon François 
woont daar. In de kapel 
van Home Salvé werd in 
intieme kring met klein-
dochter Christiane en ach-
terkleinzoon Pascal een 
uitvaartdienst gehouden, 
waarna de asverstrooiing 
plaatsvond op het kerkhof 
van Brasschaat-Rustoord.

Anit Van den Broeck        
24/9/1954 – 27/1/2004
De echtgenote van Jos 
Derden woonde in de 
Nijverheidslei en werkte 
in het Sterrenhuis te Bras-
schaat. Zij overleed veel 
te jong in AZ Klina. Veel 
familie, vrienden en ken-
nissen kwamen van haar 
afscheid nemen tijdens de 
uitvaartliturgie in de paro-
chiekerk op 31 januari.

Maria Van hoegaerden
28/10/1913 – 9/2/2004
De weduwe van Basil 
Pirijns was lid van K.B.G. 
en Ziekenzorg. Ze was 
geboren in Sint-Maria-
burg, woonde eerst in 
de Schriek en nadien in 
de Karel De Wintstraat 
9. In de buurt was ze 
een behulpzame, graag 
geziene vrouw. Ze werd 
negentig jaar en overleed 
in “Heropbeuring De Mick” 
te Brasschaat.

Gerard Oors
11/3/1926 – 10/2/2004
De echtgenoot van 
mevrouw Angèle Vleugels 
overleed in het RVT Chris-
tine te Ekeren. Hij was lid 
van K.B.G. en Fotoclub 
Dika Kapellen.  Voordien 
woonde het echtpaar in de 
Maria Theresialei. Hij was 
werkzaam als beroepsmi-
litair en stapte nadien over 
naar de privésector. 

Jeanneke Denissen
21/5/1916 – 27/2/2004
De weduwe van Gilbert 
Vereecke overleed in 
het R.V.T. St.-Jozef te 
Brasschaat. Zij was lid 
van de K.B.G. en een 
bekende figuur in de wijk. 
Samen met haar echtge-
noot volgde ze actief het 
leven in Sint-Mariaburg. 
Als sterke, wilskrachtige 
vrouw met veel doorzet-
tingsvermogen zorgde 
ze voor haar gezin. De 
kinderen en kleinkin-
deren schreven op het 
doodsprentje: “Bedankt 
voor wie je was en wat je 
voor ons betekende.”

Idir Mecibah stond altijd klaar om de ini-
tiatieven van de WWM te steunen. Meer-
maals ontving hij groepen bezoekers in 
zijn atelier aan de Molenweg, gaf demon-
straties van smeedkunst tijdens de Mari-
aburgse Feesten of het Van Dijckjaar, 
nam deel aan tentoonstellingen van 
Caerde en schonk vaak kleine smeed-
werkjes als prijs voor onze Puzzelpret. 
Zijn grote openheid, zijn vermogen tot 
vlotte communicatie en zijn enthousiaste 
gedrevenheid blijven ons altijd bij. We 
hebben hem aan het werk gezien als 
hoefsmid op de manege, als kunstsmid 
in zijn atelier en als ontwerper in zijn 
woning. Als leraar aan de Academie voor 
Schone Kunsten in Antwerpen en aan 
de Middenstandsopleiding in Mechelen 
genoot hij grote achting. Graag hadden 
we hem nog eens een bezoek gebracht 
in “zijn” treinstation te Dilbeek, waar hij 
zijn nieuw atelier aan het inrichten was. 
Maar ook voor hem gold: “Eenmaal dat je 
je eigen dood hebt aanvaard, ben je écht 
vrij om te leven” (Saul Alinsky).

De ruimte ontbreekt hier om al zijn onder-
scheidingen en selecties, zijn tentoon-
stellingen en de publicaties over hem te 
vermelden. Toch zal hij blijven voortleven 
door zijn oeuvre dat wereldwijd verspreid 
is, zowel zijn krachtige ijzersculpturen 
als zijn verfijnde interieurobjecten. Bij 
de grote 
massa zijn 
vooral het 
Vredes-
beeld te 
Deurne en 
de meube-
len van Kul-
derzipken 
bekend. 
Maar hij 
heeft zoveel 
meer kunst-
schatten 
gecreëerd. 
Onverge-
telijk blijft 
ook de ten-

toonstelling van 1996 in het Bourlahuis 
te Antwerpen, die hij samen met zijn 
broers Manu en Omar Van Meervelde 
presenteerde. Zoals iedereen weet uit de 
vele artikels, die over hen verschenen, 
hadden zij een Algerijnse vader Saïd 
Mecibah en een Belgische moeder Ray-
monda Van Meervelde. Vandaar de twee 
verschillende familienamen.    
De WWM leeft innig mee met de 
familie. We hopen dat één van zijn 
werken een ereplaats krijgt in Sint-
Mariaburg, zodat hij voor altijd bij 
ons blijft.

Frans Smolders was een ver-
trouwde figuur in de wijk. Geboor-
tig van Wuustwezel kwam hij door 
zijn huwelijk met Lisette Lambelé 
in Sint-Mariaburg terecht. Tijdens 
zijn loopbaan was hij hoofdbriga-
dier van de Antwerpse politie. Hij 
hielp tevens zijn echtgenote in de 
zaak aan de Kapelsesteenweg. 
Frans had een ruime belangstel-
ling. Meermaals bezocht hij ons 
documentatiecentrum, omdat hij 
zelf ook sterk geïnteresseerd was 
in de familiekunde. Hij was zeer 
belezen, lid van het Ernest Claes 
Genootschap en van de Vlaamse 
Volksbeweging. 

Hij werd onwel op straat en over-
leed na enkele weken verblijf in 
het AZ Klina te Brasschaat. In 
de parochiekerk kwamen vele 
familieleden en vrienden afscheid 
nemen van deze overtuigde Vla-
ming. Qua fysionomie vertoonde 
hij enige gelijkenis met Anton 
Van Wilderode, wiens tekst op de 
doodsbrief hem raak typeert:

Altijd geduldig, niet terzijgeweken
bescheidenheid die tot zijn wezen 
hoorde,
en het vermogen om met weinig woor-
den
wat hem bezielde, krachtg uit te spre-
ken.
LVB

Mariaburgers in de pers

Sinterklaascadeau van Jos Peeters
Onze buurman in de Schriek, Jos 
Peeters (59) kwam in diverse kranten 
omdat hij zijn kleinzoon Brian (12) met 
een origineel sinterklaascadeau bedacht: 
voor 2.602,88 euro kocht hij een 
afgedankte, maar nog perfect rijdende 
brandweerwagen Dodge 1981 van de 
gemeente Kapellen. “Waarschijnlijk ben 
ik geestesgestoord,” verklaarde Jos aan 
GVA-reporter Christophe Matthijssens. 

“Ik ging ooit naar een veiling van de 
Strangers voor één rijkswachtuniform. 
Ik ben buitengegaan met vier kostuums 
en enkele schilderijen. Ik heb zelfs een 
bestelwagen moeten laten komen om 
alles in te laden.” Zo’n rijkswachtuniform 
is trouwens de blikvanger van zijn 
slotenmakerij ABB Express Repair, 
naaste buur van ’t Nieuw Kwartier.

Marcel Peeters biedt kerkuilen onderdak
Op 20 februari brachten 
diverse dagbladen een 
fotoreportage van Marcel 
Peeters uit de Floris Ver-
braekenlei. Hij installeerde 
namens Natuurpunt Ant-
werpen-Noord een nest-
kast voor kerkuilen in de 
17de eeuwse toren van de 
Sint-Jan-de-Doperkerk. 
Dit sedert 1994 
gerestaureerd 
gebouw van het 
verdwenen polder-
dorp Oosterweel is 
eigendom van het 
Havenbedrijf en 
staat op de terrei-
nen van het petro-
chemisch bedrijf 
Atofina. Marcel 
knutselde de nest-
kast in elkaar en om 
het de uil gemak-
kelijk te maken 
werd de torendeur 
opengezet en 
voorzien van een 
watervaste deur 
met daarin een S-
vormige inlooppijp. 
Van daaruit kan de 
kerkuil gemakkelijk 

zijn nestkast bereiken. 
Samen  met Kathleen 
Quick en coördinator Fons 
Vervoort stelde Marcel 
alles op: “Er is in de omge-
ving een kerkuil gesig-
naleerd. We hopen dat 
hij van deze broedplaats 
zal gebruik maken, want 
er is een enorm tekort 

aan broedplaatsen voor 
kerkuilen. Voedsel vinden 
ze genoeg in de onge-
repte groene zones van 
het havengebied,” aldus 
Vervoort die het beheer 
heeft over een twintigtal 
nestkasten ten noorden 
van Antwerpen. 

Marcel Peeters installeerde een speciale nestkast voor 
kerkuilen op de toren van Oosterweel.

Tijdens de Mariaburgse Feesten zorgde Idir 
Mecibah voor animo

Frans Smolders

De donkerste winterdagen zorgden voor veel verdriet in Sint-Mariaburg. Heel 
wat families werden getroffen door het heengaan van een dierbare persoon. 
Ook de WWM vernam met verbijstering het bericht dat op 8 december de inter-
nationaal vermaarde kunstsmid-meubelontwerper-vormgever Idir Mecibah 
overleed en twee dagen voor Kerstmis oud-hoofdbrigadier Frans Smolders, 
busser van onze krant.

Volg de actualiteit in de wijk 
op

www.mariaburg.be



Cultuur 3
Vier Zamu Awards voor

Tom de Admiraal

“Admiral Freebee kaapt 
vier Zamu Awards weg”. 
Met dat blijde nieuws 
werden we op woensdag 
18 februari door onze 

radiowekker uitgenodigd 
om vrolijk aan de dag te 
beginnen. Onze dorpsge-
noot Tom Van Laere werd 
meteen de grote winnaar 

van de tiende Zamu Music 
Awards, de belangrijkste 
Vlaamse muziekprijzen. 
De debuutplaat leverde 
hem de trofeeën op voor 
het beste album, de beste 
song (Rags ’n run), beste 
pop/rock en beste auteur/
componist.
De WWM is trots dat Tom, 
die op de uitgeregende 
Mariaburgse Feesten van 
1998 voor eigen publiek 
reeds zijn grote kwalitei-
ten toonde, nu algemene 
erkenning geniet en als 
een vaste waarde in 
het muziekcircuit wordt 
beschouwd. Uitkijken naar 
zijn volgende cd en zijn 
internationale doorbraak!
LVB

Staande ovatie voor Heilig Hart-koor
Eén toeschouwer viel in zwijm en diende 
door het rescueteam afgevoerd, maar 
de  overigen bedankten met een staande 
ovatie het 36-koppig gemengd Heilig 
Hart-koor na afloop van het gesmaakte 
tweede Kerstconcert in de kerk van 
Sint-Mariaburg. Dirigent Lieven Gonis-
sen, soliste Monique Van Noten, orgelist 
Ivan Leire en dwarsfluitisten Kristien Van 
Loocke en Karla De Hoog brachten een 
uitvoering van hoog niveau, gloedvol 
gepresenteerd door Marleen Luyten. In 
het eerste deel werd een kerstevoca-
tie gebracht met 17 liederen in diverse  
talen en twee muzikale intermezzi. Na de 
pauze speelde Ivan Leire eerst op orgel, 
waarna drie Franse gezangen en vier 
oud-Vlaamse kerstliederen het enthousi-
asme bij de toehoorders aanwakkerden. 
Prachtig was vervolgens een stuk uit de 
Messias van Hândel met als orgelpunt 
het aangrijpende “When I am lead in 

earth” uit Dido and Aeneas van Purcell.
De Mariaburgse melomanen genoten 
met volle teugen van een bijzonder 
geslaagd concert, enkele weken na het 
optreden van het Tilburgs Mannenkoor 
“Hart van Brabant”. Het is voor ieder-
een duidelijk dat inzake akoestiek de 
parochiekerk van O.L.Vr. van Gedurige 
Bijstand tot de beste van de omgeving 
behoort. Hopelijk zullen nog vele concer-
ten volgen die meteen kunnen helpen om 
de renovatiekosten van het neo-gotische 
kerkgebouw te dekken. 

Waarom tijdens de wintermaanden geen 
concertencyclus gebracht met optredens 
van zangkoren, muzikale ensembles, 
organisten zoals dat in Antwerpse kerken 
gebeurt? We heben heel wat lokaal talent 
terzake en er is zeker een trouw publiek 
aanwezig.
 LVB

Wie weet er meer over José Morrisson?
Mevrouw Wirth-Joppen schreef ons:
Na de eerste wereldoorlog woonde de 
familie José Morrisson in de Marialei 
(Willy Staeslei) 92. José was eerste tenor 
aan de Koninklijke Opera te Antwerpen. 
Hij is beroemd geworden met de opera 
“Het land van de glimlach”.  Er waren 
twee zonen, de oudste François, de jong-
ste Jimmy. Ze waren lid van de “Vlaamse 
Kring” en “Melodia”. Met Carnaval was 
er gewoonlijk in Elcks Thuys (later ciné 
Rio) een verkleed bal. Moeder en zonen 
waren steeds op de vieringen. François 
droeg altijd mooie toneelkostuums. Er 
werden prijzen gegeven voor de mooiste 
kostuums en verklede groepen. Er werd 
ooit een groep piccolo’s – naar model 
van de Century op de Keyserlei in rode 
satijnen jasjes met koperen knopen en 
gallons – verkozen. Het jaar daarop 
waren ze verkleed in lichtmatroosjes. 
Ook in Hotel de la Chapelle werden fees-
ten gegeven van Melodia. Ooit werd een 
bal gegeven boven in het Grand Hotel op 
de Kapelsesteenweg met een balboekje. 
Enig onderzoek in het Museum voor 

Vlaams Cultuurleven heeft ons geleerd 
dat José (Joseph) Morrisson de jongste 
zoon was van de beroemde heldentenor 
Louis Morrisson (echte naam Moyson), 
geboren 11/5/1888 en overleden op 31/
1/1934. Louis woonde in Antwerpen aan 
de Constitutiestraat 101, was gehuwd 
met Josephina Lauwerijs en werd op 
2/2/1934 begraven in de Sint-Willibror-
duskerk. Hij volgde aan het Lemmens-
instituut lessen bij Edgar Tinel, was lid 
van het koor van de Vlaamse Opera 
en trad in 1907 een eerste maal op als 
solist. Hij verbleef nadien in Amsterdam, 
Antwerpen en Parijs. Na 1930 werd hij 
ziek en overleed op 46-jarige leeftijd.
Zijn zoon François was eveneens een 
bekende bariton aan de Kon. Vlaamse 
Opera. Over zijn zoon José (Joseph) 
worden in de biografie spijtig genoeg 
geen details vermeld…
Daarom deze oproep: wie weet er 
meer van? Wie kan ons foto’s of 
andere documenten in verband met 
José Morrisson bezorgen?           LVB

De ontroerende schoonheid
van de Gregoriaanse zang

Valentijn: rode hartvormige prali-
nes, rode bloemen en ‘s avonds 
een concert over de ... liefde, 
verdraagzaamheid, over wat 
mensen verbindt. Aan de Caro-
lus Borromeuskerk bewonder ik 
in het maanlicht de door Rubens 
ontworpen gevel, stap met vrien-
den de monumentale deur door, 
en loop de heel oude trap op. We 
zoeken een plekje tussen het 
publiek en de opgestelde koren, 
eerder dicht  bij het Gregoriaans 
koor uit Grimbergen. 
Uit de hele wereld kwamen ze 
tesamen om muziek en liederen 
uit verschillende religieuze tra-
dities te brengen, een muzikale 
ontmoeting tussen verschillende 
godsdiensten; Sjamanisme, 
Boedisme en Hindoeisme, 
Jodendom, de Islam en de 
Russisch-Orthodoxe traditie, 
het Katholieke Christendom en 
de Moedergodin verering en de 
Vrijzinnigheid. Jan Govaerts is 
dirigent, componist en inspirator 
van dit gebeuren in samenwer-
king met Atheneum Antwerpen, 
Humanistisch Verbond, Wiba 
(Werkgroep Interlevensbeschou-
welijke Dialoog Antwerpen), 
Stad Antwerpen en Europese 
Gemeenschap.
Men vertelde het scheppingsver-
haal telkens vanuit een andere 
mythologie geïllustreerd door 
Arabieren met trommeltjes, een 
Islamitsch meisje dat zo mooi 
zong, de gedachten die vrij zijn, 
en het voor mij allermooiste de 
Gregoriaanse zang. Het Grego-
riaans heeft zijn zeer specifieke 
muzikale regels, het is een 
volstrekt eigen muzikale taal van 
een enorme rust en schoonheid. 
Deze sprekende muziek kent jou 
beter dan je jezelf kent, biedt 

een antwoord op al je vragen, 
meedeinend en verinnerlijkend 
met de klanken 
begrijp je alle oneindigheid 
en eindigheid. Het is muziek 
van ontroerende schoonheid, 
die je een diepgaande dartele 
religieuze binding laat maken. 
Herkenbaar.              IW

Moergestels Gregoriaans Koor 
te gast op Beloken Pasen
De eucharistieviering van zondag 
18 april wordt om 11.30u.  in de 
parochiekerk van Sint-Maria-
burg, Van de Weyngaertplein, 
opgeluisterd door het Gregori-
aans Koor  uit Moergestel. 
De bakermat van dit koor ligt in 
Frankrijk. Medio juni 1983 luis-
terden twaalf mannen uit Moer-
gestel in het Romaans kerkje 
van Verpel (Franse Ardennen) 
de zondagsmis op. Normaliter 
zou dat gelegenheidskoor 
slechts éénmaal optreden. Maar 
het enthousiasme dat bij deze 
mannen van het eerste uur was 
opgekomen, stimuleerde hen 
om verder te gaan. Twintig jaar 
later blijkt zowel de liefde en 
waardering voor de eeuwenoude 
liturgische zang als de hechte 
vriendschapsbanden zijn werk 
goed gedaan te hebben. Het 
koor telt thans 16 leden die niet 
enkel uit Moergestel, maar ook 
uit Oosterwijk, Haaren, Tilburg 
en Goirle komen. Onder de 
bezielende leiding van dirigent 
Cas van Houtert richten de 
koorleden zich op kwaliteit, maar 
verliezen daarbij de gezelligheid 
niet uit het oog. De echtgeno-
tes van de koorleden worden 
uitdrukkelijk betrokken bij de 
vriendenclub.  

Doelstellingen
Het MGK is niet aan een 
bepaalde parochie gebonden. 
De leden hebben zich tot doel 
gesteld de Gregoriaanse zang 
als rijk cultureel erfgoed te 
behouden en uit te dragen. Dat 
gebeurt op tal van plaatsen waar 
het koor welkom is. Telkens weer 
blijken veel mensen gechar-
meerd door de spiritualiteit die 
van de Gregoriaanse zang uit-
gaat. Niet alleen oudere mensen 
genieten van het rustgevend en 
sfeerscheppend Gregoriaans. 
Ook jongeren blijken vaak onder 
de indruk van de schoonheid van 
deze muziek. De afgelopen jaren 
werden missen gezongen in 
Frankrijk, Luxemburg, Duitsland 
en België. Voor vele Mariabu-
gers zal het een genoegen zijn 
deze Gregoriaanse gezangen 
te beluisteren. Destijds voerde 
het eigen Sint-Ceciliakoor toch 
ook prachtige Gregoriaanse 
missen uit.

CD Mysterium Fidei
Ter gelegenheid van het twin-
tigjarig bestaan heeft het MGK 
een cd uitgebracht onder de titel 
“Mysterium Fidei” (mysterie van 
het geloof). De cd begint met een 
aantal lofliederen. Nadien wordt 
de muziekliefhebber meegeno-
men naar diverse hoogtepunten 
in het kerkelijk jaar. Daarbij gaat 
het om ‘parels’ van de Gregori-
aanse muziek als een Introïtus, 
Alleluia, Graduale en Offertorium 
uit diverse missen. Tot slot is 
ook een volledige Requiemmis 
opgenomen.
Belangstellenden kunnen deze 
cd kopen aan de prijs van 10 
euro na de mis                    JR

De Katerheidemolen staat 
te koop. De gemeente 
Brasschaat wenst de 
molenromp die dateert van 
1774 te gelde te maken 
teneinde andere projecten 
te kunnen financieren. 
Iedereen beseft dat de 
restauratie en renovatie 
van het Antverpiagebouw 
tot Dienstencentrum en 
Academie veel meer gaat 
kosten dan oorspronkelijk 
gedacht.
Of er veel kooplustigen 
zullen opdagen voor één 
van de oudste bouwwer-
ken uit de wijk, valt af te 
wachten. Naar verluidt 
wordt een vraagprijs van 
500.000 euro voorop 
gesteld.  
In sommige middens 
ontstond paniek omdat 
gevreesd werd dat een 

bouwpromotor de Kater-
heidemolen zou kopen om 
hem plat te smijten en op 
de vrijgekomen grond een 
appartementenblok neer te 
poten. Normaliter kan dat 
niet, vermits het gemeen-
tebestuur van Brasschaat 
ons verzekerde dat in de 
verkoopacte een clausule 
wordt opgenomen dat de 
molen niet mag gesloopt 
worden. Waarom hebben 
we met de Mariaburgse 
actiegroep anders in 1967 
massaal betoogd om 
de Katerheidemolen te 
redden? Op 1 december 
1983 werd de gerestau-
reerde molen annex cafe-
taria als cultureel centrum 
door de gemeente Bras-
schaat aan de Mariabur-
gers beschikbaar gesteld.
Eigenlijk is het een wonder 

dat de molen, onze trots, 
nog bestaat. In “De Ant-
werpenaar” schrijft Wim 
D’hooge over de Ekerse 
windmolens. De molen 
van het Witven, samen 
met de Katerheidemolen 
een banmolen voor de 
Ekerse bevolking, werd in 
1920 gesloopt.  Eind ach-
tiende eeuw kwamen er 
twee molen bij: in Ertbrand 
(Putte) en op de Breda-
baan voorbij Brasschaat. 
In de negentiende eeuw 
werden er nog drie opge-
trokken: aan het groot-
Hagelkruis en in de Kloos-
terstraat te Ekeren en aan 
de Oude Bergsebaan in 
Zilverenhoek. Allemaal 
zijn ze verdwenen. Alleen 
Sint-Mariaburg heeft nog 
een romp zonder kap, 
wieken of gaanderij. LVB

Enige overgebleven Ekerse
windmolen wordt door

Brasschaat te koop gesteld

Mariaburgse kunstenaars stelden hun werk tentoon
Johan Desmet, docent aan de Karel 
De Grote Hogeschool en bewoner van 
het Van de Weyngaertplein, stelde in 
december zijn bijzonder originele skulp-
turen tentoon in het Sint-Jorispand van 
het Elzenveld te Antwerpen. Ernest Van 
Buynder, voorzitter van het Mueum voor 
Hedendaagse Kunst van Antwerpen, gaf 
tijdens de vernissage artistieke toelich-
ting bij zijn originele creaties in diverse 
materialen en kleuren die op deze expo-

sitie te bewonderen vielen. 
Peter Kempenaers van de Maria There-
sialei nam deel aan de groepstentoon-
stelling van het Davidsfonds in het Ekers 
Hof.     
Het kunstwerk “De Literatuurbespeler” 
van Stef van Eyck krijgt een plaats op 
de rotonde aan de Driehoekstraat-Boe-
rendijk. Het werk dat een prijs won als 
“Beeld van de stad” wordt 4 meter hoog. 
LVB

Zonder handen
Vijfmaal kon tv-kijkend Vlaanderen in “Man bijt hond” een muziekgroep aan het werk 
zien die alhier heel wat bekendheid geniet. De Luna’s verzorgden puik het afsluitend 
onderdeel “Zonder handen” van dit populaire programma. Eén van de zangeressen is 
Lutgard Joos, die haar jeugd in de Van de Weyngaertlei doorbracht. De Luna’s traden 
al op tijdens de Mariaburgse Feesten en bij de viering van 100 jaar Sint-Mariaburg.
Ook in “Vox pop” bemerkten we een dorpsgenote. De jonge Laura, bekend van Euro-
song for Kids, vertolkte met veel bravoure een lied.             LVB



Mobiliteit 4
De dagbladen staan vol van dossiers, plans en foto’s in verband 
met de werken aan de singel en aan de ring rond Antwerpen, die 
de komende maanden gewoon verkeer in de buurt van de Sinjoren-
stad onmogelijk zullen maken. Wie voor beroepsdoeleinden dagelijks 
de ring op moet, wordt met allerlei doemscenario’s geconfronteerd. 
Het openbaar vervoer wordt van verschillende kanten als alternatief gepropa-
geerd. Velen rijden nu al van Sint-Mariaburg met de wagen naar de parkings 
nabij de Carrefour/Schoten om dan vlot en snel met tram 3 via de metro naar 
Antwerpen te bollen. Ook de trein zou voor de inwoners van Sint-Mariaburg en 
De Sterre een heel snelle verplaatsing naar de stad kunnen bieden. Maar…
De dienstuurregeling van Lijn 12 in station Sint-Mariaburg baart de Wijkwerking 
grote zorgen. Onze specialist Guy Mahieu laat echter niet af en blijft de minis-
ters met goed gedocumenteerde brieven bestoken. Lees maar mee!

Geachte Heer Johan Vande 
Lanotte
Vice-Eerste Minister en Minis-
ter van Begroting en Over-
heidsbedrijven,
Namens de inwoners van 
Sint-Mariaburg is de VZW 
Wijkwerking Mariaburg zo vrij 
de problematiek van lijn 12, 
inzonderheid wat het station 
Sint-Mariaburg betreft, bij u 
aan te kaarten.
De wijk Sint-Mariaburg met 
méér dan 4.000 inwoners 
ligt deels op het grondgebied 
van de gemeente Brasschaat 
en deels op dat van de stad 
Antwerpen. Drievierde van de 
inwoners woont op wandel-
afstand van het treinstation. 
De opstappende reizigers 
zijn voor het grootste deel 
inwoners (dus ook belasting-
betalers) van Groot-Antwer-
pen. De overige klanten zijn 
de inwoners van Brasschaat. 
Ook de inwoners van de wijk 
De Sterre (gemeente Kapel-
len) maken gebruik van het 
station van Sint-Mariaburg, 
omdat het dichter en gemak-
kelijker te bereiken is dan het 
station van Kapellen.

Slechte dienstregeling 
– geen agglomeratiekaart 
– geen algemeen stads-
abonnement NMBS/De Lijn
Op dit ogenblik staat de pro-
blematiek omtrent de mobiliteit 
en de verkeersleefbaarheid in 
en rond Antwerpen overal in 
politiek België met een stip 
genoteerd. De beleidsmensen 
hebben de mond vol over de 
verbetering van het openbaar 
vervoer in en rond Antwerpen 
en breken zich het hoofd 
hoe er iets kan aan gedaan 
worden. Wat stellen we vast? 
In plaats van de trein te pro-
moten of de voor 24 mei 1998 
zéér goede dienstverlening 
te behouden heeft de NMBS 
de voorbije jaren door enkele 
onbegrijpelijke maatregelen 
de mensen van Sint-Maria-
burg uit de trein gejaagd.

Barslechte nieuwe dienstre-
geling vanaf 24 mei 1998
Tot die datum (een zwarte 
bladzijde voor het openbaar 
vervoer in onze wijk) hadden 
we van 6 tot 9 uur en van 15 
tot 18 uur elk half uur een 
rechtstreekse verbinding met 
Antwerpen-Centraal! Vanaf 
24/5/1998 werd het treinaan-
bod aanzienlijk verslechterd: 
de rechtstreekse verbinding 
met Antwerpen-Centraal 
werd afgeschaft en van extra 
treinen tijdens de spits was er 
geen sprake meer. Ondanks 
het feit dat de destijds 
bevoegde regiomanager en 
districtsdirecteur van Ant-
werpen formeel stelden dat 
een stop van de IRn Essen-
Jambes in Sint-Mariaburg 
technisch geen problemen 
meebracht en zij met deze 
stop konden akkoord gaan, 
weigerde ‘Brussel’.

Afschaffing in juni 2002 van 
de agglomeratiekaart en van 
het algemeen stadsabonne-
ment NMBS/De Lijn
Met de invoering in juni 2002 
enerzijds door de NMBS van 
de Key Card en anderzijds 
door De Lijn van een nieuw 
abonnement (de omnipas) 
werden tevens een aantal 
bestaande vervoerbewijzen 
zoals de agglomeratiekaart 
en het algemeen stadsab-
bonement NMBS/De Lijn, die 
een gunstig tarief inhielden, 
van de ene op de andere dag 
afgeschaft. Dit abonnement 
was geldig binnen de agglo-
meratie zowel op de lijnen 
van het stadsnet van De Lijn 
als tussen de NMBS-stations 
die deel uitmaken van de 
agglomeratie. Deze maatregel 
bracht een tariefverhoging 
mee van bijna 80% tot méér 
dan 135%! De Key Card is 
immers niet geldig van Sint-
Mariaburg naar Antwerpen-
Centraal.
Merkwaardi is toch wel dat 
een algemeen stadsabon-
nement NMBS/TEC voor 

Luik en Charleroi niet werd 
afgeschaft…
Mutatis mutandis geldt het-
zelfde voor de Buzzy Pazz 
die in 2001 door De Lijn 
werd ingevoerd, maar waarbij 
tegelijkertijd het algemeen 
stadsabonnement voor de 
jeugd werd afgeschaft. U zult 
wel begrijpen dat de ‘open-
baarvervoergebruiker’ van 
Sint-Mariaburg eerder gebaat 
is met een stadsabonnement 
waarmee hij vlot tram, trein 
en bus kan gebruiken in de 
Antwerpse agglomeratie dan 
met een omnipas om Vlaan-
deren met bus en tram te 
doorkruisen.

Ondermaatse communicatie 
met de NMBS
Over voormelde maatregelen 
hebben we uitvoerig briefwis-
seling gevoerd met o.m. de 
heer Antoine Martens. Ener-
zijds waren zijn antwoorden 
naast de kwestie, anderzijds 
werden onze voorstellen en 
mogelijke oplossingen door 
hem zelfs niet in overweging 
genomen, laat staan beant-
woord. Uiteindelijk werden 
er welgeteld vier P-treinen 
ingezet (één ’s morgens 
richting Antwerpen, en drie ’s 
avonds – twee richting Essen 
en één richting Antwerpen). 
De afschaffing van het alge-
meen stadsabonnement was 
volgens de heer Martens de 
schuld van De Lijn. Volgens 
De Lijn was het de schuld van 
de NMBS.
Verder zou volgens de heer 
Martens het herinvoeren van 
de agglomeratiekaart voor 
een ‘ontoelaatbare verwar-
ring’ zorgen.
Het antwoord van de heer 
Leo Pardon in Gazet van 
Antwerpen van 12 december 
2003 onder de titel ‘Marginaal’ 
n.a.v. de pamflettenactie op 
spoorlijn 12, verbaast ons 
geenszins: het is het typisch 
antwoord van de NMBS: 
“Volgens de NMBS is het 
aantal gedupeerden van de 

nieuwe uurregeling erg klein”. 
Dit kan ook moeilijk anders: 
eerst jaagt men ons uit de 
trein, om daarna doodleuk te 
komen zeggen dat er weinig 
gedupeerden zijn.

Voorstellen
Vele problemen zijn opgelost 
als de IRn Essen-Jambes 
stopt in Sint-Mariaburg. Op die 
manier hebben we elk half uur 
een verbinding naar de stad 
met vele directe aansluitingen 
naar alle hoeken van het land 
en - zonder overstap - een 
degelijke verbinding naar 
Brussel. Men heeft de mond 
vol van stadsnet en voor-
stadsnet. Zonder bijkomend 
rollend materieel en personeel 
alsmede zonder bijkomende 
infrastructuurwerken (de per-
rons werden enkele maanden 
geleden volledig heraan-
gelegd en parkeerplaatsen 
zijn er voldoende) kan dit in 
Sint-Mariaburg avant la lettre 
worden verwezenlijkt.
Het moet mogelijk zijn (als 
minimum minimorum) om in 
de spits, ’s morgens richting 
Antwerpen (de trein uit Essen 
van 6,16u, 7,16u en 8,16u) 
en ’s avonds richting Essen 
(de trein uit Antwerpen-Cen-
traal van 16,14u, 17,14u en 
18,14u) de IR ‘buiten cadans 
te laten rijden’, waardoor een 
stop in Sint-Mariaburg moge-
lijk wordt.
Enkele extra P-treinen zouden 
evenmin een overbodige luxe 
zijn: ’s morgens twee richting 
Antwerpen met vertrek in 
Essen om 6,22u en 8,19u als 
aanvulling van de bestaande 
P-trein van 7,22u en ’s avonds 
één richting Essen met vertrek 
in Berchem om 18,06u als 
aanvulling voor de bestaande 
P-trein van 16,03u en 17,03u.

Besluit
Waar een (politieke) wil is, is 
een weg. Daarom doen we 
een beroep op u, Mijnheer de 
Vice-Eerste Minister, om het 
dossier ‘NMBS Lijn 12 – sta-

tion Sint-Mariaburg’ met de 
nodige aandacht te bekijken. 
Hopelijk hebben we u over-
tuigd van de noodzaak van 
een stop in Sint-Mariaburg 
van de IRn Essen-Jambes 
en/of van de invoering van 
bijkomende P-treinen.
Verder zijn we zo vrij u te 
vragen om er mee voor te 
ijveren de agglomeratiekaart 
of een variant ervan en het 
algemeen stadsabonnement 
NMBS/De Lijn terug in te 
voeren. 

Namens de VZW Wijkwerking 
Mariaburg,
Guy Mahieu  

(Nota van de redactie: we 
hebben de brief enigszins 
ingekort. Kopie werd even-
eens verstuurd aan Minister 
Anciaux, die per kerende 
reageerde en de WWM voor 
een gesprek op zijn kabinet 
uitnodigde. We houden u 
in volgend nummer op de 
hoogte.)

LIJN 12 REDDING VOOR HET VERKEERSINFARCT?

Brug van Mariaburg gesloten
Wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden 
van 27 februari diende het viaduct aan de Schriek 
door de dienst bruggen en wegen gesloten te 
worden. Dit is de eerste keer in haar geschiedenis 
dat dergelijke noodmaatregel diende genomen. De 
brug was door de overvloedige sneeuw eenvou-
digweg onberijdbaar. De chaos  die daarop  volgde 
in de Weerstandersstraat  - nota bene reeds extra 
druk wegens de omleiding door de werken aan de 
brug  van de Veltwijklaan in Ekeren - was compleet.  
Een rit vanuit de Schriek naar de Stationsstraat kon 
gemakkelijk tot een uur oplopen.
Dat dit aan de andere kant weer positieve gevolgen 
had voor de sneeuwpret ter plaatse kan je jezelf 
wel inbeelden. Veel ouders namen een dagje vrij, 
omdat ze toch niet op het werk konden geraken. Het 
sneeuwballengevecht tussen jong en oud eindigde 
onbeslist. Het viaduct over Lijn 12 was door de hel-
lingsgraad een ideale sleepiste. De installatie van 
een skilift wordt tegen het volgende winteroffensief 
overwogen.         GuM



Na lang aftellen was het 
eindelijk zover. Op 3 
februari vertrokken wij in 
de vroege uurtjes, met de 
bus richting Oostenrijk. 
Ondanks de lange trip 
verveelden wij ons geen 
moment. We genoten van 
het landschap, babbelden 
met mekaar, maakten 
kennis met onze mede-
reizigers of keken  naar 
de video. Even voorbij 
Stutgart werd onder luid 
gejuich de eerste sneeuw 
opgemerkt. Een prachtige 
zonsondergang  met in de 
verte de bergen deed ons 
nog meer verlangen naar 
de komende sneeuwklas-
sen. Het was al vrij donker 
toen we in Stanzach 
aankwamen. We stapten 
in een sprookjesdorp 
met zijn typische cha-
lets, omgeven door hoge 
sneeuwmuren. Na een 
lekkere maaltijd en korte 
verkenningstocht werden 
de bedden opgemaakt en 
kropen we lekker onder de 
wol. Het duurde wel even 
voor het volledig stil was, 
maar wat wil je na een 
dag van zoveel indrukken 
en emoties.
De volgende morgen 
zagen wij pas echt hoe 
mooi het in Oostenrijk kan 
zijn. Meteen gingen we 
ons skimateriaal passen 
en probeerden we onze 
eerste onzekere stapjes 
op de latten.
En zo raakten wij stilaan 

vertrouwd met de skisport. 
Dagelijks kregen wij 2 uur 
skiles van Oostenrijkse 
monitors. De taal was 
geen probleem. Zij spra-
ken een beetje Nederlands 
en wij drukten ons uit in 
ons allerbeste Duits. Als 
je zag hoe we al na enkele 
dagen de bergen kwamen 
afgeskied, kan het niet 
anders of wij hadden de 
beste skileraars. Na de 
skiwedstrijd kregen niet 
alleen de snelsten in tijd, 
maar alle klasgenoten 
verdiend een medaille.
Naast het skiën maakten 
we prachtige wandelingen 
en kregen wij dagelijks les 
van onze juf en natuurlijk 
was er af en toe nog even 
tijd over om in de sneeuw 
te ravotten en te rollebol-
len.
Wij genoten met volle 
teugen van de extra acti-
viteiten :  De Tiroleravond, 
de fakkeltocht, het rode-
len, de kwisavond en de 
bonte avond.
Onze Belgische kookou-
ders zetten ons heerlijke 
maaltijden voor en met 
heel veel honger en ple-
zier deden wij de keuken 
eer aan.
Voor we het goed en wel 
beseften, was de heerlijke 
tijd voorbij. Blij om het 
thuisfront terug te zien, 
maar met weemoed in het 
hart, namen we afscheid 
van ons heem, de Oos-
tenrijkers, onze kookou-
ders en de wondermooie 
bergen. Donderdagmor-
gen kwamen we, na tien 
dagen zonder breuken of 
ongevallen, veilig en wel 
terug in Sint-Mariaburg 
aan. Het was een reis 
om nooit te vergeten en 
wij hopen dat nog vele 
kinderen van Sint-Maria-
burg zo’n sneeuwschool 
mogen beleven.

Jeugd 5

Prachtig masker van 
een jonge kunstenaar 
uit de klas van Wilfried 

Van Hasselt

Zaterdag 14 februari 
werd niet alleen Valentijn 
gevierd. In heel Vlaande-
ren werd de Dag van het 
DKO (Deeltijds Kunst-
onderwijs) extra in de 
belangstelling geplaatst. 

Natuurlijk namen ook 
de Kunstacademies van 
Brasschaat aan deze 
feestelijke gebeurtenis 
deel. Tussen 10 en 12 uur 
trok een creatieve optocht 
met honderden leerlingen 
van de Academie voor 
Beeldende Kunsten de 
aandacht van de Bras-
schaatse bevolking. 
Vertrokken werd aan de 
Door Verstraetelei om via 
de Miksebaan, de Heme-
lakkers, de Oude Baan 
en een stukje Bredabaan 
bij het kerkplein aan te 
komen. Daar wachtten 
de leerlingen van de 
Academie voor Muziek 
en Woord het kleurrijk 
verkleed jonge volkje op 

met feestmuziek. Samen 
vormden ze de Acade-
mies voor BEWEGENDE 
Kunsten. Een gemeend 

proficiat aan directies, 
leerkrachten en jongeren!
LVB

Een prachtige stoet van de Kunstacademies

Leerlingen van Catherine Bernaerts met hun 
mobiel kunstwerk.

DEN AKER MET OETSIEPOETSIE

Op zaterdag 21 februari 
organiseerde vzw Den 
Aker, een nieuwe vereni-
ging te Ekeren, het kinder-
spektakel Oetsiepoetsie in 
zaal Elcks Thuys. Hoewel 
het evenement concur-
rentie had van de Gert en 
Samsonshow,  kwamen 
bij  het begin van de kro-

kusvakantie toch zestig 
kinderen kijken naar dit 
boeiende spektakel. De 
animatiegroep Vlinders 
en Co bracht een objec-
tentheater, waarmee ze 
inspelen op de 
verbeelding van de kin-
deren. Na de voorstelling 
zagen we veel 

tevreden gezichten, niet 
alleen van de kinderen 
maar ook bij de begelei-
dende volwassenen.
Het district Ekeren onder-
steunde het project, waar-
door dit aan een zeer 
democratische prijs kon 
aangeboden worden.
Ook de knutselnamidda-
gen van Den Aker in het 
buurthuis trokken heel 
wat kinderen aan en zij 
konden met mooie werk-
jes naar huis.         ME

STERZINGEN 
SPIJTS DE KOU
Minder jongeren dan 
vorige jaren kwamen 
mee sterzingen in de wijk. 
Maar de dapperen die de 
bijtende kou trotseerden, 
brachten toch de mooie 
som van 534,47 euro bij 
elkaar. Zij zongen zich 
warm met hun liederen 
voor het werk van Zuster 
Madeleine Dyrick, die 
op de Philippijnen een 
tehuis voor melaatse kin-
deren leidt.

Gelukkige kinderen genoten van het spektakel 
Oetsiepoetsie in Elcks Thuys.

“OP SNEEUWSCHOOL” MET HET ZESDE LEERJAAR

Superlange Superfantastische Sportdag
 
Op 17 februari 2004 gingen we met de school op sportuitstap. Eerst 
reden de kinderen, leraars en veel ouders allemaal met de bus naar 
het sportcentrum van Herentals. We vertrokken rond 9 u. en kwamen 
rond 10 u. aan. In Herentals gingen we schaatsen tot 11.15.u. Tijdens 
het schaatsen waren er een heel aantal gevallen. Daarna aten we 
ons tussendoortje op en reden we verder naar de Tongelreep in 
Eindhoven. In de bus kregen we een nummer (of letter) op onze hand. 
Als je nummer 1 had, kwam je in groep één, enz. In Eindhoven aten 
we onze boterhammen op en kregen we een rondleiding per groep. 
Iedere groep had een ander toer. In die toer kwamen we aan verschil-
lende onderdelen waar we een korte tijd bleven en schoven we zo tel-
kens door. Dan mocht je overal op waar je tijdens de rondleiding was 
geweest. In de Tongelreep waren er vier keileuke glijbanen …Volgend 
jaar is deze sportdag er weer. Ik verheug me er nu al op!   Maxim

Het pleintje veranderen
 
Ik wil graag spelen met mijn vriendjes op het pleintje voor de kerk, 
maar ik vind dat het wat leeg is. Want er staan alleen maar 4 schom-
mels en een band met kettingen en een afrijs voor kleintjes en een 
petanquebaan en een basketveld. Misschien vindt u dat wel veel…
maar toch is het wel wat leeg als je het bekijkt. En er mocht wat minder 
vervuiling zijn. Want er ligt nog al wat vuiligheid in het zand. Er wordt 
wel gepoetst, maar al snel ligt er nieuw afval en wat honden achter-
laten. Ik heb wat voorstellen. Als dat gaat, leg er eerst dan wat gras 
aan. Eerste voorstel:  de speeltuin die ik op een foto van vroeger zag, 
terugmaken, met een vliegende Hollander, een wipplank, een draai-
molen en een klimrek. Tweede voorstel: als er een speeltuin ergens 
wordt afgebroken, dan kan je de speeltuigen overbrengen naar het 
pleintje. Vooral voor de kleine kinderen zou een speelhuisje veiliger 
zijn. De groten spelen het liefst op een speeltoren of boot.         Jef

Dat de leerlingen van de VBSM prettige dagen beleefden 
in de Oostenrijkse sneeuw, bewijst dit kiekje.
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Raad van Bestuur van Wijkwerking Mariaburg
Op de Algemene Vergadering van de WWM verko-
zen de leden de volgende Raad van Bestuur: Willy 
Bauwens, Marc Elseviers, Anne-Marie Havermans, 
Maria Leenaerts, Guy Mahieu, Ludo Van Bouwel en 
Hans Majean. De volgende functies blijven behou-
den: voorzitter Marc Elseviers, secretaris Anne-Marie 
Havermans, penningmeester Willy Bauwens, verant-
woordelijk uitgever Gazet van het Nieuw Kwartier 
Ludo Van Bouwel.
De zetel van de vereniging blijft gevestigd in de A. De 
Schutterstraat 17, 2180 Ekeren.
LB

Recordverkoop van
de Damiaanactie

Het laatste weekend van 
januari werd de bevolking 
van heel het land opge-
roepen om de Damiaan-
actie te steunen, die al 
veertig jaar ijvert om de 
lepra en de tuberculose uit 
de wereld te bannen.
Ook bij ons werd de actie 
een succes. In de paro-
chiekerk van Sint-Maria-
burg bracht de omhaling 
469,41 euro op. Aan de 
ingang van warenhuis 
Delhaize verkochten de 
vrijwillige medewerkers 
– ook enthousiaste jonge-
ren! – 600 etuis viltstiften, 
wat meer dan 2.500 euro 
opbracht. Het bedrag van 
de overschrijvingen is nog 
niet bekend, maar vele 
inwoners die een omslag 
in de bus kregen, schre-
ven spontaan een fiscaal 
aftrekbare som over.
Schenkt het geen voldoe-
ning te weten dat we met 
onze gemeenschap weer 
een honderdtal zieken uit 
de Derde Wereld kunnen 
genezen? Verlost van 
lepra of tbc kunnen ze als 
waardige mensen in hun 
gezin, dorp, werkgemeen-
schap meetellen. Dit is 
meer dan een druppel op 
een hete plaat. Het is een 
sneeuwbaleffect.
Damiaanactie dankt 
allen die spontaan steun 
hebben gegeven en rekent 
erop ook in 2005 weer te 
mogen aankloppen.
LVB

Frieda verdient 
plaats in de

“Hall of Fame”
Bijna 25 jaar – een kwar-
teeuw – was Frieda Jans-
sens verantwoordelijk 
voor de uitbating van zaal 
“Elcks Thuys” aan het 
kerkplein. Eind december 
2003 heeft ze de fakkel 
doorgegeven aan Johan 
De Vlam.
Namens de WWM willen 
we Frieda hartelijk danken 
voor haar enorme inzet 
om van de praochiezaal 
een plek te maken die 
écht “Elcks Thuys” was.  
Energiek en vrolijk zorgde 
ze ervoor dat alles steeds 
in goede banen liep, of het 
nu een koffietafel was bij 
een uitvaart of een groot 
bal met honderden aan-
wezigen. Om haar niet 
genoeg te loven inzet 
verdient ze een plaats in 
de gallerij der bekende 
Mariaburgers. Kan het 
parochiaal comité dat ver-
antwoordelijk is voor de 
zaal in de inkomhal geen 
gedenkplaat aanbrengen 
met haar naam en de 
dienstjaren? Zo krijgt ze 
ook echt een plaats in de 
“Hall of Fame”. 

Inmiddels zet Johan De 
Vlam zich enthousiast in 
om de uitbating van Elcks 
Thuys vlot te laten verlo-
pen. Voor al uw feesten 
(van 25 tot max. 300 
personen): Johan De 
Vlam, tel. 03/665.15.23 of 
gsm 0479/94.93.92.  Wie 
een handje wil helpen 
bij de feesten in de zaal, 
bel voorgaande num-
mers of Bob Bulens, 
03/651.68.55.         LVB

In ons Documentatie-
centrum hebben we een 
brochure die n.a.v. de 
«Exposition Bruxelles 
1910» werd uitgegeven 
(gedrukt bij Imp. Van 
Wesenbeeck-Engels). Op 
de voorpagina staat het 
bekende schilderijtje met 
kasteel van Antoon Van 
den Weyngaert en bure-
len van Cie Antverpia. 
Op de achterkant zien we 
een heel stijlvolle adver-
tentie voor de Bank van 
Sinte-Mariaburg Capital 
10.000.000 Fr. 
In een schitterend Frans 
proza wordt de lof gezon-
gen van de wijk met illus-
traties van Boulevard en 
formation (Henrilei), Pont 
du Kattekensberg, Café 
Vieil Anvers agréablement 
situé dans les bois de 
sapins, Grand Hotel St 
Antoine, Hotel Zwemdok 
– Bassin de Natation à 
eau ferrugineuse (super-
ficie 8.000 mètres), Grand 
Hôtel de la Chapelle, en 
Tram à Vapeur partant 
pour la Gare.
Wie het wil, kan de ori-
ginele versie komen 
lezen. Toch laten we – in 
vertaling  - enkele citaten 
volgen om een idee te 
geven hoe Sint-Mariaburg 
aan de expositiebezoe-
kers werd gepresenteerd.
 
Mijnheer Van den Weyn-
gaert ontdekte “Ste Mari-
aburg de schone”; hij was 
het die, ontroerd door de 
grote stilte van dit bomen-
rijke platteland, tot zichzelf 
zei: “Ik ga van dit vredevol 
gebied een Eden maken, 

met geen ander paradijs 
te vergelijken.”
Deze uithoek waarvan 
hij als verliefde dromer 
zo gepassioneerd houdt, 
heeft een ander klimaat, 
een andere hemel.  Het 
is een andere wereld. De 
tint van een bleke leisteen 
– als uitgeveegd – kleurt 
er de immense ruimte. Er 
is geen enkel gerucht te 
horen… het smachtende 
landschap schijnt in diepe 
rust. Het lijkt te slapen, 
niet verpletterd of ver-
slagen, maar voorzichtig 
verpakt in een weldoende 
en zachte vrede.
Momenteel wordt door 
het bos een nieuwe laan 
getrokken die nog meer 
prachtige wandelingen 
zal mogelijk maken. Dit 
netwerk van kunstzinnig 
uitgetekende wegen stoort 
geenszins de aangename 
wilde pracht van het 
gebied. Alles in dit aards-
paradijs straalt rust uit. De 
riante villa’s, een beetje 
overal langs de wegen 
uitgezaaid, in een groen 
kader, aan de zoom van 
het bos, in de schaduw 
van het verleden, harmo-
niëren met de frisheid en 
vrolijkheid van het leven 
rondom.
De natuur presenteert 
er zich nog in zijn impo-
nerende grootsheid. Zo 
heeft men vanop de brug 
over de Kattekensberg 
een uniek uitzicht op een 
puur panorama dat een 
onuitwisbare indruk nalaat 
in de dichtersziel die zalig 
door de betoverende 
omgeving zwerft.

In Ste Mariaburg vindt 
men niet alleen een 
heerlijk natuurkader, 
men heeft er tevens 
alle modern comfort. De 
talrijke en grote hotels 
genieten een onvergelijk-
bare reputatie. Het Grand 
Hotel Ste Antoine, perfect 
onderhouden, telt 30 rijk 
gemeubelde kamers. Zijn 
uitzonderlijke ligging in 
de dennenbossen maakt 
het tot de uitverkoren 
plek voor alle liefhebbers 
van een vakantie op de 
buiten. Ook het Hotel de 
la Chapelle is universeel 
vermaard voor zijn ver-
zorgde keuken, zijn goede 
wijnkelder en zijn onberis-
pelijke bediening. Daarom 
wordt het zo druk bezocht 
door de toeristen. Maar er 
is nog meer. Hotel Zwem-
dok kan er zich op beroe-
pen excellente maaltijden 
en consumpties van 

eerste keus te offreren. 
De talrijke badgasten en 
zwemliefhebbers kunnen 
er genieten van helder 
en steeds vers vernieuwd 
water. Dit openlucht 
zwembad, geïnstalleerd 
volgens de meest recente 
hygiënische voorschriften, 
vormt één van de grootste 
attracties van deze streek. 
Dat is nog niet alles. Een 
stoomtram, die aansluiting 
geeft op alle treinen, rijdt 
rond in dit kokette dorp, 
dat heel binnenkort door 
een elektrische tram zal 
verbonden worden met 
de stad.

Tenslotte wordt nog de lof 
gezongen van de Bank 
met een leger van 80 
werknemers, geleid en 
gedirigeerd door Mijnheer 
Van den Weyngaert. De 
Bank van Ste Maria-
burg en Verzekerings-

1894 – Ste Mariaburg la Jolie – 1910

Laat Carnavalsfestijn in de Gerarduslei
Niemand kon vermoeden dat het canavals-
feest, gepland op 27 februari, zou veranderen 
in een verkleed winterfestival. In plaats van het 
springkasteel dat voorzien was, moest er door 
de organisatie met het nodige improvisatiever-
mogen iets anders worden uitgedokterd. Geen 
probleem hoor: de gratis wafels en het gratis 
drinken voor al wie verkleed kwam, werden door 
jong en oud gewaardeerd. Op de vrolijke carna-
valsmuziek werd de polonaise heruitgevonden, 
blikjes werpen gebeurde met sneeuwballen, en 
de stoelendans werd gewonnen door de jonge 
Hannes Pijl die hiermee een mooie prijs weg-
kaapte. Met een sleewedstrijd  werd de namid-
dagactiviteit afgerond. ‘s Avonds werd nog 
nagepraat in het “ijskaffee”.
Het verkleed winterfestival vond plaats met 
steun van Opsinjoren Antwerpen. GuM
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2003 blijft een onvergete-
lijk jaar voor de Koninklijke 
Mariaburg V.K. De droom 
ging in vervulling: een 
kunstgrasveld kwam in 
de plaats van de zandbak/
modderpoel. Gans de 
infrastructuur kreeg 
meteen een opfrisbeurt: 

kantine, cabines, staan-
plaatsen rond het veld. 
Bovendien kan ongebrei-
deld getraind worden op 
een extra oefenterrein 
met kunstlicht. Opti-
misme troef dus en veel 
gelukkige mensen op de 
nieuwjaarsreceptie aan de 

Zwemdoklei 1A.
Ook sportief verloopt het 
prima. Het fanionteam 
speelt mee aan de top 
en heeft de supporters al 
met heel wat spannende 
matchen verwend. De 
jeugdploegen staan in hun 
reeksen vooraan. Bij het 
afsluiten van dit nummer 
bezette het eerste elftal de 
vierde  plaats op 9 punten 
van de leider Wildert. LVB

KMVK happy new year

Makeba: aangename club
met een familiale sfeer… 

Voor het bestuur van basketbalclub Makeba is het 
een schrale troost dat coach Charel Van de Plas 
in GVA verklaarde dat Makeba tot hiertoe de beste 
groep was die hij getraind had. “Het is een aange-
name club met een familiale sfeer,” aldus de ontslag 
nemende coach die volgend seizoen Fera Bornem 
onder zijn hoede neemt. “Mijn ambitie reikt verder 
dan die van Makeba. Vermits Bornem mij die garan-
ties kan geven, heb ik de beslissing genomen na één 
seizoen van club te veranderen. Ik blijf me dit seizoen 
echter tot de laatste seconde inzetten voor Makeba.”
Voor de Mariaburgse club klonk het nieuws als een 
donderslag bij heldere hemel. Voorzitter Koen Van 
den Heuvel: “Vorige week hadden we nog onze 
waardering uitgesproken voor het werk van Charel. 
We hebben ambitie om te promoveren en kijken uit 
naar versterking. We willen in Noord-Antwerpen de 
jeugd aantrekken om Makeba hogerop te brengen.”
Eind februari bleef Makeba in Tweede Landelijke 
thuis ongeslagen en met een tweede plaats na Kan-
goeroes in de klassering behield de club alle kansen 
op promotie naar Eerste Landelijke.            LVB

Zo vader, zo zoon
Eind februari had Daan De 
Langhe voor Ekeren FC al 
evenveel doelpunten aan-
getekend als in heel vorig 
seizoen 2002/03. De rijzige 
middenvelder kreeg heel 
wat aandacht in de pers en 
verklaarde in De Nieuwe 
Gazet: “Liefst zou ik met 
Ekeren naar eerste provinci-
ale gaan.” De kans is echter 
klein dat de ploeg van de 
Bist promoveert. We zagen 
de jongens van trainer Guy 
Geylen in actie tegen leider 
Tubantia. Ze slaagden er 
wel in op eigen veld gelijk 
te spelen met het team 
van Bogerhout, maar elke 
objectieve toeschouwer zag 
dat “den Tub” speltechnisch 
meer in huis had.
Daan De Langhe heeft de 
ambitie om in eerste te 
spelen. Hij verklaarde zijn 
sterk seizoen als volgt: 
“Afgelopen zomer heb ik met 
vader Hubert veel getraind 
op afwerken. Vanuit alle 
hoeken liet hij me naar de 
goal trappen. Gekoppeld 
aan mijn loopvermogen staat 
dat garant voor doelpunten. 
Vorig jaar scoorde ik twintig 
maal.”
Waar is de tijd dat Hubert De 
Langhe één van de meest 
efficiënte spelers van KMVK 
was? Met zijn haarjuiste 
verre passes en zijn grote 
foulé behoorde hij begin van 
de jaren ’70 tot de uitblinkers 
van de blauwwitten aan de 
Zwemdoklei.        LVB

Mariaburgse laureaten in
Brasschaat gehuldigd

Curve Bowls
Als echte amateursporter 
werd Gustaaf De Koninck 
uit de Alfredlei 11 gehul-
digd. Hij werd voor de 
Brasschaat Curve Bowlers  
in 2003 provinciaal kampi-
oen categorie Fours. Bij de 
Fours spelen vier spelers 
tegen vier, twee bollen per 
speler. Daarnaast bestaan 
als speelwijze: Singles (1 
tegen 1, vier bollen per 
speler); Pairs (2 tegen 2, 
drie bollen per speler) en 
Triples (3 tegen 3, twee of 
drie bollen per speler). 
Dinsdagmiddag en vrijdag-
middag van 14 tot 17 uur 
kan men een 25 enthousi-
aste bowlers in actie zien 
aan de Schriek, waar de 
gymzaal naast ons buurt-
huis dan hun sportterrein 
vormt. Meestal zijn het 
senioren die deze sport 
beoefenen. Het was trou-
wens in de turnzaal aan 
de Schriek dat het pro-
vinciaal kampioenschap 
werd georganiseerd. Elke 
vrijdagmiddag is het open-
deur met gratis les voor 
wie interesse heeft.
De club van voorzit-
ter Gustaaf De Koninck 
genoot in 1998 reeds de 
eer België te vertegen-

woordigen op het officiële 
WK “Short Mat” in het 
Schotse plaatsje Dum-
fries.
In feite is het een tradi-
tierijke Angelsaksische 
volkssport met in België 
een 150 beoefenaars, 
aangesloten bij de Belgi-
sche Curve Bowlers.
Bij curvebowls wordt met 
een zwarte kunststofbol 
naar een kleiner, wit bolle-
tje gemikt. Het specifieke 
van de curvende bollen 
is dat het zwaartepunt 
van de bollen niet in het 
midden ligt, maar opzij. Dit 
heeft tot gevolg dat wan-
neer de bol snelheid ver-
liest, het zwaartepunt gaat 
inwerken op de baan van 
de bol. Dit heeft een curve 
tot gevolg. De curvebowl 
wordt naar een kleine 
witte bol (jack) gerold (niet 
geworpen) vanop een rub-
beren voetmatje. De uit-
gangshouding is een lichte 
voorwaartse stand. Eén 
voet moet op het matje 
staan, de andere tussen 
de afrollijnen. Er zijn twee 
manieren om de bal in de 
hand te nemen: de palm-
houding of de klauwhou-
ding. Bij de palmhouding 
ligt de bol in de palm van 

de hand en worden de vin-
gers rond de bol gespreid. 
Bij de klauwhouding wordt 
de bol enkel tussen de vin-
gers geklemd. Deze tech-
niek wordt vooral gebruikt 
wanneer men andere 
bollen wil wegketsen.

Petanque
Derde Mariaburgse laure-
ate was Nicole Bogaerts, 
echtgenote van Gerard 
Fissers, van de Marietta-
lei 30. Voor de Wijnegem 
Petanque Club werd zij 
provinciaal kampioen 
tripletten dames. Op de 
banen van Ponderosa 
Deurne werd ze met haar 
twee ploeggenoten na 
vijf gewonnen matchen 
A.V.V.V.-kampioen. Het 
echtpaar Fissers is al vele 
jaren verknocht aan de 
petanquesport: “Van in de 
jaren ’70 spelen we petan-
que, op dinsdag en zater-
dag competitiematchen, 
op maandag, donderdag 
en zondag oefenen we 
in de club. Bij Wingegem 
zijn meer dan 130 leden 
aangesloten. Petanque is 
een erg populaire sport 
en krijgt ook bij ons altijd 
meer beoefenaars. Velen 
houden het recreatief, 
maar er is ook een intense 
competitie.” Gelukkig 
hebben ze ook nog wat 
tijd om tussendoor in hun 
buurt onze Gazet bij u in 
de bus te laten belanden. 
We zijn fier dat onze bus-
sers ook op sportgebied in 
het nieuws komen!   LVB

De Sportdienst van de gemeente Brasschaat hul-
digde op zaterdag 6 maart de verdienstelijkste 
sportlui, die het voorbije jaar opmerkelijke resul-
taten behaalden op provinciaal, landelijk, nationaal 
en internationaal sportgebied. In de Ruiterhal van 
het Cultuurcentrum mocht kersvers schepen Jef 
Konings ook Mariaburgse atleten feliciteren.
Wat de grootste sport, het voetbal, betreft: de Minie-
men A van de K. Mariaburg V.K. werden gewestelijk 
kampioen in reeks M.

Onze sportieve 
medewerkster 

Nicole 
Bogaerts werd 

samen met 
twee andere 

clubleden van 
Wijnegem 

Petanque Club 
kampioen 

tripletten bij 
A.V.V.V.

BREAK in’t veld
De weergoden waren Atletiekclub Break 
opnieuw goedgezind bij de jaarlijkse 
editie van de Ekerse Veldlopen. Het 
domein Muisbroek (de Ekerse putten) 
zag op 15 februari dan ook zwart van ’t 
volk. Vooral bij de jongeren was dit de 
meest succesvolle editie in de annalen 
van de club. De lokale atleten presteer-
den knap. Zowel bij de scholieren als 
bij de seniors heren waren plaatsen 1 
en 3 voor BREAK: Tom Maes (neef van 
beenhouwer Maes) en Dirk Vermeiren 
tekenden voor de overwinningen. Ver-
dere ereplaatsen waren er voor Lien 
Boeykens (2de bij jongste reeks benja-
mins), Stijn Adriaenssen (3de bij de pupil-
len ‘94), Mattias Raeymaekers (2de bij de 
miniemen ‘92), Tim Henkens (3de bij de 
kadetten), Tom Van de Langenberg (3de 
bij de scholieren), Thomas Mattys (2de in 
de korte cross alle categorieën) en Nick 
Van Peborgh (3de bij de seniors). 
Er was ook een ruime Mariaburgse deel-

name: de families Malone en Declerck 
namen elk met niet minder dan vier 
atleten deel. Jim Declerck liep net binnen 
de top-tien bij de pupillen ‘94, eerstjaars 
Ken en Glenn Declerck bleven daar net 
buiten bij de kadetten. Ook vader Dirk 
liep een behoorlijke wedstrijd en eindigde 
als 25e bij de 40+ers. De broers Malone 
presteren vooral tijdens het zomersei-
zoen, maar zij nemen de eigen veldloop 
altijd mee als voorbereiding. Ook vader 
Malone – van ’s morgens actief in de 
organisatie – pikt aan het eind van de 
dag altijd nog zijn wedstrijdje mee – hij 
werd 31e. Bij de jongeren zagen we ook 
nog Elias Meys (8e bij de benjamins ’95), 
Matthias en Maxim Sterkens en Alexine 
Samoy de clubkleuren verdedigen. En 
bij de scholieren liep Thomas Eelen zijn 
allereerste veldloop. Vader Dirk is nog 
niet aangesloten, maar wie weet…

Breakske
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Een periodieke uitgave van de 
Wijkwerking Mariaburg VZW. 
Aan dit nummer werkten mee: 
Willy Bauwens, Luc Beyers, 
Marcel Doms, Marc Elseviers, 
Annemie Havermans, Fred  en 
Jef Jorissen, Guy Mahieu, Paul 
Pauwels, Marcel Peeters, Jan 
Raeymakers, Maxim Sterkens,  
Jo en Ludo Van Bouwel, Guy 
Van Look, Ingrid Weverbergh.
Aankondigingen voor volgend 
nummer bezorgt u voor 1 mei 
op het redactieadres: Edward 
Caertsstraat 9, 2180 Ekeren.
Verantwoordelijk uitgever: 
Ludo Van Bouwel, Scha-
pendreef 14, 2950 Kapellen, 
tel. 03/605.73.61, fax 03/
605.22.19, gsm 0476/592278, 
e-mail: hippopress@skynet.be 

Jeugdboekenweek in de bib!
Komt dat horen, komt dat 
zien ! 
Van 14 tot 28 maart is het 
weer Jeugdboekenweek in de 
bibliotheek. Thema dit jaar is 
Horen & Zien.
het luisteren naar verhalen 
en het kijken naar de prenten bij 
die verhalen,
het monster onder je bed dat je 
niet ziet maar wel hoort,
wat er wordt doorverteld en niet 
altijd waar is,
kunst in al zijn vormen, kleuren 
en smaken,
wat lijkt en schijnt maar mis-
schien niet is,
muziek en gezang en gefluit en 
geluid,
de kunst van het kijken en luis-
teren,
wat jij ervan maakt.
Bibliotheek Driehoek - Drie-
hoekstraat 43
14 tot 28 maart: Boekenrally
Voor de kinderen tussen 6 en 9 
jaar bevindt het parcours zich in 
de bib.
Voor de kinderen tussen 10 en 
12 in de onmiddellijke omgeving  
(met vetrek- en eindpunt in de 
bib)
Omschrijving : 10 affiches met 
fragmenten/illustraties uit jeugd-
boeken worden in een parcours 
opgehangen. Kinderen gaan op 
pad met een vragenlijst. De ant-

woorden vinden ze in de teksten 
of illustraties op de affiches.
Deelnameformulieren te krij-
gen in bibliotheek Driehoek.
Fiets- en wandelbrochures te 
koop
Het moeten niet altijd de Hoge 
Venen of de Ardennen zijn. Ook 
in Ekeren kan u aangenaam 
wandelen en fietsen. 
Wist u dat Hecerna een oude 
benaming is van Ekeren? Of dat 
de R. Rombaut-wandeling zijn 
naam dankt aan de oud-voorzit-
ter van VTB-Ekeren? Het zijn 
maar een paar van de dingen die 
u te weten komt tijdens het lezen 
van de fiets- en wandelbrochures 
die te koop zijn bij de infodienst 
van het districtshuis. 
Deze brochures dienen in de 
eerste plaats niet als lectuur, 
maar als gids voor fervente fiet-
sers en wandelaars. Zo zijn er 
de Gansrijdersroute en de Kapit-
telroute die fietsers langs en 
door Ekeren leiden. Wandelaars 
komen dan weer aan hun trekken 
met de R. Rombaut-wandeling of 
de Hecerna-wandeling. 
Info
Districtshuis Ekeren, info-
dienst (hoofdgebouw, 1ste 
verdieping), Veltwijcklaan 27, 
tel. 03 543 29 11 of surf naar 
http//www.ekeren.be en klik op 
de wandel- en fietsroutes bij 
Vrije Tijd.

Vergaderingen seniorenraad Ekeren
De Ekerse seniorenraad heeft 
haar algemene vergaderingen 
op volgende data: 5 april, 7 juni, 
6 september en 8 november. De 
vergaderingen zijn openbaar. 
Personen die wensen gehoord 
te worden op de vergaderingen 
dienen dit minstens 8 dagen 
vooraf schriftelijk aan te vragen. 
Voor meer info: 03 543 29 42.
21ste uitgave jaarboek Heemkring
Begin maart komt de 21ste uit-
gave van het jaarboek uit.  Het 
is wat lijviger dan het vorige boek 
en bevat weer heel wat gege-
vens uit de geschiedenis en het 
verleden van Ekeren, o.a.:
De molen van het Hagelkruis 
- Vagebonden in de 18de eeuw 
- Het beeld van de madonna in 
de St.-Lambertusker, van beeld-
houwer Kerricx - Oorlogvoering 
in 1700 - Familie de Renette-
Villers-Perwin - Verdwenen 
dorpsgezicht - Ferdinand Pau-
wels 100 jaar geleden gestorven 
- Parenteel van Cornelis Van den 
Wyngaert.  Dit is maar een greep 
uit het aanbod van artikels.  Er 
staat nog veel meer in.  Wie zijn 
lidgeld in 2003 betaalde zal het 
boek thuis ontvangen.
Ook andere belangstellenden 
kunnen het boek bestellen.
Meer info: Heemkring Ekeren, 
secretariaat, tel. 03/645.64.72

Verkeersleefbaarheid in Mariaburg
Naar aanleiding van het ver-
keersleefbaarheidsplan voor 
Ekeren bleek dat er circulatie-
maatregelen nodig zijn voor 
Mariaburg. 
Het bureau heeft aan de hand 
van dit plan dan ook voorgesteld 
om:
- eenrichtingsverkeer in te 
voeren in de Leopoldlei tussen 
de Schriek en de Willy Staeslei 
(richting Schriek). Dit zou tevens 
parkeren aan beide zijden moge-
lijk maken.
- eenrichtingsverkeer in te 
voeren in de Korte Bist tussen 
de Schriek en de Willy Staeslei 
en tussen de Willy Staeslei en de 
Bist (richting Willy Staeslei)
- eenrichtingsverkeer in te voeren 
in de Fortuinstraat (richting Bist)
De nodige adviezen werden aan 
de betrokken diensten gevraagd 
en de raadscommissie keurde 
de voorstellen goed. Binnenkort 
zullen deze voorstellen aan de 
districtsraad worden voorgelegd 
voor een definitieve beslissing.
Animatorcursus 
Jeugddienst Ekeren nodigt je uit 
voor een animatorcursus.
Enthousiaste jongeren van zes-
tien 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 speel-
pleintjes te begeleiden. Op een 
leuke en creatieve manier leer 
je spelen organiseren, de leef-
wereld 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 jeugddienst Ekeren, 
Veltwijcklaan 19, tel. 03 541 13 
78, openingsuren: maandag en 
vrijdag : 8.30 - 16.00, woensdag 
: 11.00 - 19.00
Koop die grabbelpas!
De grabbelpassen zijn weer 
terug voor de paasvakantie en 
de jeugddienst van Ekeren heeft 
weer een heel tof programma 
klaarliggen.
De activiteiten omvatten sport, 
spel, creativiteit, knutselen, 
uitstappen, film, theater, circus, 
kortom ; alles wat maar leuk 
kan zijn.
De Grabbelpas voor kinderen 
van 4 t.e.m. 12 jaar kost € 3,80 
(€ 7.50 voor kinderen van buiten 
groot Antwerpen). Voor SWAP 
(13 t.e.m. 18-jarigen) geldt 
dezelfde financiële regeling.
Info en aankoop: jeugddienst 
Ekeren, Veltwijcklaan 19, tel. 
03/541.13.78, 

openingsuren: maandag en vrij-
dag : 8.30 - 16.00, woensdag : 
11.00 - 19.00
Strips in de bib, ook voor vol-
wassenen
Wist u dat de Ekerse bibliotheek 
in haar collectie meer dan 2000 
strips voor volwassenen aan-
biedt? Een ruim aanbod, met 
alle soorten genres : de originele 
strips  van de populaire tv series 
Largo Winch en de Steenforts, 
nostalgie met heruitgaven van 
oude NERO strips en nog veel 
meer …. Met uw lidkaart kan u 
gratis 10 strips ontlenen voor 
een periode van 4 weken en 
dit als extraatje bovenop de 
ontlening van andere materialen 
(boeken, cd’s, cdroms, dvd’s, 
tijdschriften). 
Nog even ter herinnering het 
adres en de openingstijden :
Bibliotheek Ekeren :
Driehoekstraat 43 - tel. 03/
546.79.30
Maandag - Woensdag-Donder-
dag : 13.00-20.00 uur
Dinsdag :  13.00-16.30 
uur
Vrijdag :  8.30-12.30 uur
Zaterdag :     9.00-12.00 uur
Filiaal Mariaburg:
Van De Weyngaertplein 38, tel. 03/664.17.92
dindag: 13 tot 16.30 uur
woensdag: 13 tot 16.30 uur
donderdag: 17 tot 20 uur
zaterdag: 9 tot 12 uur

WIE HEEFT FOTO VAN ARCHITECT SAENEN?
We herhalen onze vraag van 
vorig nummer: wie kan ons een 
foto bezorgen van architect 
Gerard Saenen uit de Caterslei? 
Tijdens onze cultuurhistorische 
wandeling “Van Kerkhof tot 
Glazen Villa” konden we heel wat 
fraai werk van deze Mariaburgse 
architect aanwijzen. Helaas, ont-
breekt zijn portret in ons archief. 

Van Floris Verbraeken en Pierre 
Bakker Overbeek hebben we wel 
een foto. Het kan toch niet dat 
we van een zo belangrijke figuur 
uit onze wijk – we woonden in de 
jaren 1947-1949 recht over hem 
en kunnen ons zijn silhouet nog 
goed herinneren – geen foto in 
het archief hebben.
Kennissen van de families 

Saenen en Roggen worden hier-
mee nogmaals opgeroepen om 
zonder dralen het Heemkundig 
Documentatiecentrum van de 
WWM in staat te stellen het foto-
archief aan te vullen. Teruggave 
van alle foto’s is verzekerd nadat 
we ze ingescand hebben. 
Contacteer Ludo van Bouwel 03/
605.73.61 of gsm 0476/592278.

Roadshow op kerkplein
Na de boeiende reportagereeks 
“ANTWERPEN, twintig wijken, 
twintig werelden”, nadien 
gebundeld in een boek dat bij 
Standaard Uitgeverij werd gepu-
bliceerd, pakt de Gazet van Ant-
werpen binnenkort uit met een 
tweede reeks dergelijke repor-
tages. De eerste wijk die daarin 
aan bod komt is Sint-Mariaburg

Voorziene verschijningsdatum: 
donderdag 22 april. Om de 
reportage die zes uitneembare 
bladzijden beslaat, bij het ruime 
publiek aan te kondigen, organi-
seert GVA roadshows. Op zater-
dag 17 april zal een groot feest 
op het Van de Weyngaertplein 
gebracht worden met wereld-
keuken, kinderanimatie, muziek 

en de ideeënbus (dubbeldekker). 
Nadien volgen gelijkaardige 
shows in Pulhof-Berchem, 
Rozemaai-Schoonbroek, Kro-
nenburg-Confortawijk Deurne, 
Moretusburg-Hoboken, Deurne-
Zuid, Kempisch Dok-Merksem, 
Groenenhoek-Berchem en 
Valaar-Neerland-Wilrijk.       ME

Op den duur: Willem Vermandere in Brasschaat 
Davidsfonds Brasschaat bestaat 
dit jaar 75 jaar en dit wordt uit-
gebreid gevierd.    Op vrijdag 30 
april om 20 u komt Willem Ver-
mandere naar Brasschaat met 

zijn 4-koppige begeleidingsband. 
Hij brengt zijn programma “Op 
den duur” in het AUDITORIUM 
van het SINT-MICHIELSCOL-
LEGE aan de Kapelsesteenweg 

72 te Brasschaat. De kaarten 
kosten € 10 in voorverkoop en 
€ 12 de avond zelf. Voor reser-
vatie: 03/651.51.60 (Willy Cruys-
weegs) of wilcruy@hotmail.com

KNA Berendrecht concerteert in Ekeren
Op 17 april verzorgt de muziek-
vereniging KNA uit Berendrecht 
een spetterend concert met 
prachtige muziek, omkaderd 
door woord en beeld. “Tour 
de Frans” is de titel. Enkele 
belangrijke momenten uit het 

leven van wielrenner Frans 
worden geëvoceerd. Giganti-
sche hoogtepunten en dramati-
sche dieptepunten wisselen af. 
Alle emotities uit de wielersport 
komen aan bod: geluk, verdriet, 
pijn, liefde, vriendschap, jaloe-

zie… Beeld, woord en toneel 
vervangen al jaren de klassieke 
bindteksten op de concerten van 
KNA. Dit jaar werd de prachtige 
concertzaal van de Stedelijke 
Muziekacademie in Ekeren als 
locatie uitgekozen. 

Op elke hoek een herberg
In ons boek “Metamorfose” 
(1997) publiceerden we in 
het hoofdstuk “Op elke 
hoek een herberg” een lijst 
van meer dan 70 tavernes 
en eetgelegenheden, die 
de voorbije eeuw op Mari-
aburgs grondgebied te 

vinden waren. Nochtans 
blijkt deze lange lijst verre 
van volledig.
Zo kregen we van Marcel 
Doms een foto “In den 
Nieuwen Buiten. Estami-
net Jan Leemans”, een 
nog bestaand gebouw 

aan de Schriek 309, niet 
vermeld in onze publi-
catie. Ook niet vermeld: 
op de hoek van Willy 
Staeslei (19) en Karel De 
Wintstraat bevond zich 
Café “Het Groenhuis” van 
Frans Thees-Michiels;  op 
de hoek Geestenstraat 
(Weerstandersstraat) en 
Antverpiastraat baatte 
Felix Caerts Café “In den 
Vierhoek” uit.  
Wie kan er nog namen 
opgeven (en mogelijk 
foto’s bezorgen) van op 
blz. 34-35 niet vermelde 
herbergen?      LVB

Estaminet “In den Nieuwen Buiten” van Jan 
Leemans, thans Schriek nr. 309
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Paasfeest Gezinsbond Ekeren
Op zaterdag 10 april vindt het jaarlijks paasfeest van de Gezins-
bond Ekeren + Luchtbal plaats in de Geesten, Waterstraat te 
Ekeren. Vanaf 15 u. zorgen Swieber en de Swiebelientjes voor de 
show, gaan de kinderen paaseieren zoeken en krijgen ze nadien 
chocomelk met koek. Alle kinderen van 0 tot 11 jaar betalen 4 euro. 
Inschrijven tot 3 april bij: Georges 03/541.64.59, Jos 03/541.32.32, 
Simonne 03/542.13.94 of Fons 03/541.09.00.

Natuurwandeling Kattekensberg
Op zondagen 23 mei en 25 juli wordt 
door VMPA een natuurwandeling aan-
geboden in de omgeving van de Katte-
kensberg. Bijeenkomst aan het vertrek-
punt café Oud-Antwerpen om 14 u.

Herneming Annemie Willemse in ’t Kerkske
Wegens het groot succes van de eerste voorstelling  brengt 
onze dorpsgenote Annemie Willemse op zaterdag 24 april om 
20.30 u. in ’t Kerkske, Kapelsestraat 182 te Kapellen haar één-
vrouwsprogramma “Grote liefde in 10 recepten”. Kaarten 7,5 
euro VVK, 8,5 euro aan de zaal.  Een aanrader voor iedereen!
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