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Tal van tentoonstellingen en activiteiten in de wijk

Sint-Mariaburg en 850 jaar
Ekeren, 175 jaar Brasschaat

Erfgoeddag
Tijdens het weekend van 
16-17 april wordt in het 
buurthuis Nieuw Kwartier 
door het “Heemkundig 
Documentatiecentrum 
van de Wijkwerking Maria-
burg” een spraakmakende 
tentoonstelling gepre-
senteerd onder de titel 
“GEVAAR”. Dat is in heel 
het land het motto van 
de Erfgoeddag. Honderd-
duizenden zullen overal 
musea en documentatie-
centra bezoeken. 
In het welbekende lokaal 
aan de Schriek 360 
worden de bezoekers 
geconfronteerd met drie 
thema’s, die het GEVAAR 
in onze wijk oproepen:
Vooreerst krijgt men de 
historiek van het vrijwillig 
brandweercorps van Sint-
Mariaburg, dat vanaf 1906 
tot 1945  heel wat branden 
bluste, zelfs in naburige 
wijken. 
Verder wordt de rampza-
lige periode van de V1- 
en V2-raketten in beeld 
gebracht met een volledig 
overzicht van alle bommen 
die op ons grondgebied 
vielen en de slachtoffers 
die deze moordtuigen 
teweeg brachten.

Tenslotte wordt de trein-
ramp van september 1990 
via een reeks aangrijpende 
foto’s en krantenartikels 
alsook een tv-reportage 
opgeroepen, rampenplan 
4 met de evacuatie van de 
Ekerse helft van de wijk: 
een dreigende catastrofe 
die door een totale inzet 
van brandweer- en poli-
tiecorpsen en vakkundige 
experts van het BASF-
brandweerteam kon afge-
wend worden. Amper 15 
jaar na de feiten spreekt 
het unieke beeldmateri-
aal van persagentschap 
Wouters & Fasseur nog 
sterk aan.
Het gevaar blijft. Dagelijks 
kan het ons bedreigen: 
noodweer, milieuveront-
reiniging, verkeerschaos, 
energieproblemen, 
onverdraagzaamheid en 
geweld binnen kleine en 
grote entiteiten. Deze 
Erfgoeddag-tentoonstel-
ling wil allen ervan bewust 
maken hoe kwetsbaar we 
zijn en welke grote verant-
woordelijkheid we dragen 
om samen aan een 
gelukkige samenleving te 
werken, eerder dan een 
door angst en bedreiging 
gedomineerde koude Kaf-

kamaatschappij. Vooral 
echter klinkt als positieve 
boodschap dat bij elke 
ramp telkens weer enorm 
veel mensen tot hulp 
bereid zijn. De betrokken-
heid en het meeleven van 
velen bewijzen dat men 
– ondanks alles – kan 
blijven geloven in een 
betere toekomst voor het 
mensdom.
Griezelen op Katerheide
22 maart wordt in heel 
het land de “Nacht van 
de geschiedenis” gehou-
den. Het Davidsfonds van 
Brasschaat vroeg aan het 
Heemkundig Documenta-
tiecentrum van de Wijk-
werking Mariaburg om die 
dinsdagavond een speci-
aal evenement te brengen. 
Wij opteerden ervoor om 
twee belangrijke feesten 
met elkaar te verbinden: 
de viering van 850 jaar 
Ekeren en 175 jaar Bras-
schaat. Onze wijk speelt 
daarin een cruciale rol, 
meer bepaald het grond-
gebied van Katerheide. 
In de donkere uithoek van 
de Heerlijkheid Ekeren 
– sinds 1830 grensgebied 
van de gemeente Bras-
schaat – leefden in het 
laatste decennium van de 
negentiende eeuw de dor-
pelingen tussen Galge- 
en Meulenberghoeve in 
moeilijke omstandighe-
den. Overleven was niet 
eenvoudig op de schrale 
bodem onder de wieken 
van de oeroude molen. 
De naburige dennenbos-
sen leverden masten-
toppen en sprokkelhout 
op als brandstof. Vlees 
van kippen, konijnen, 
een varken of rund en 
wat schapen vulden bij 
feestdagen de magen. 
Verse melk van de koe 
bleek een rijkdom voor de 
bleke, zwakke stedelingen 
die naar het platteland 

kwamen om van hun 
tbc te genezen. Hier lag 
trouwens de kiem van wat 
later de Melkerijen en Lai-
teries zouden worden.
De kinderen van het 
Nieuw Kwartier, die te 
voet naar de dorps-
school in het centrum van 
Ekeren gingen – zonder 
straatlantarens in de 
winter huiveringwekkend 
– werden braaf gehouden 
met een “boeman” als Piet 
Verepas uit de Galgehoef-
sche Straat. Deze zonder-
ling die samen met zijn 
moeder het débacle van 
de Belgische kolonisatie-
poging in Guatemala over-
leefd had, woonde zeer 
primitief in de bocht van 
het wegeltje langs waar 
eeuwenlang het veroor-
deelde geboefte naar de 
galg werd gevoerd. Eens 
de Ekerse vierschaar een 
crimineel tot de doodstraf 
had veroordeeld, werd hij 
opgeknoopt ver van het 

dorpscentrum, in de uit-
hoek van Caerderheyde.
Daar vestigde Antoon Van 
den Weyngaert van de 
Antwerpse volksverzeke-
ringsmaatschappij Ant-
verpia zich. Hij woonde 
eerst in de Molenweg in 
het nu gesloopte Molen-
hof. Hij frequenteerde 
café Antverpia – thans 
woning Cassauwers met 
unieke muurschildering 
van Jules Toutenel – en 
had nauwe contacten met 
Moeder Mie en Krolleke 
Denys van de familie 
Leemans, die woonde 
in de daarover liggende  
Meulenberghoeve.  De 
jonge dochters Carolina 
en Anna inspireerden hem 
om een straat naar deze 
meisjes te noemen. Op 
de gronden van de Gal-
gehoeve, waar de familie 
De Bie-Van den Weyn-
gaert woonde, liet hij zijn 
kasteel De Galg bouwen, 
eigenlijk vlak naast het 

indrukwekkende kantoor-
gebouw van Antverpia en 
op enkele passen van de 
Zwemdok die anno 1900 
een unicum was in Vlaan-
deren.
Deze genesis van Sint-
Mariaburg is zo ontzettend 
belangrijk voor wat de wijk 
nu is, dat het Heemkundig 
Documentatiecentrum ook 
na 22 maart via een digi-
tale wandeling de bevol-
king hiermee wil confron-
teren. Paasmaandag 28 
maart wordt om 14 u in de 
molen de historische evo-
catie vertoond en nadien 
een geleide wandeling 
voorzien door het Kater-
heidegebied. Meer info 
via de affiches en folders. 
In het najaar zal ook voor 
Ziekenzorg in Elcks Thuys 
deze digitale wandeling 
vertoond worden.  Ook 
andere groepen kunnen 
deze wandeling bekijken 
en meemaken.
LVB 

“Pieter Paul Rubens is de beste promoman voor België”, blokletterde Gazet van Antwerpen n.a.v. het feit 
dat in New York een ophefmakende tentoonstelling over onze Antwerpse meester werd geopend. Sint-
Mariaburg wil daarbij niet achterblijven, want Rubens vertoefde vanaf 1626 meermaals op zijn Hof van 
Ursele in Ekeren-Schoonbroek, om te ontsnappen aan een pestepidemie in de stad. 
Via de vlakbij gelegen  Schriek heeft hij zeker ons grondgebied te paard of per koets doorkruist. De Kater-
heidemolen was voor alle inwoners van Ekeren “the place to be”. Daar waren ze immers verplicht voor 
hun dagelijks brood het graan te laten malen. De familie Rubens bezat trouwens heel wat eigendommen 
op het grondgebied van het huidige Sint-Mariaburg. Doch verhinderde jicht PP waarschijnlijk hier veel te 
wandelen. De vochtige polderomgeving zal voor die kwaal niet zo gunstig geweest zijn. 
Op Rubens’ aanwezigheid in onze buurt wordt de aandacht gevestigd met een tentoonstelling in het buurt-
huis “Nieuw Kwartier” tijdens de Week van de Amateurkunsten eind april-begin mei. Leerlingen van de 
Regionale Academie voor Beeldende Kunsten (afdeling Annadreef) hebben op speelse wijze een bezoek 
aan het Rubenshuis creatief verwerkt. Hun scheppingen worden in het buurthuis tentoongesteld tijdens 
de WAK. Tevens kan men er enkele panelen bekijken die Rubens’ Ekerse periode op verrassende wijze 
evoceren, alsook een historisch overzicht van “20 jaar Caerde”, de lokale kunstkring.

Verontruste lezers belden de redactie 
met de noodkreet: “De bomen van de 
Emmalei gaan door de gemeente Bra-
schaat gekapt worden!” Ze zagen de 
prachtige dreef aan de Kattekensberg, 
waar dagelijks vele mensen met honden 
en kleine kinderen komen wandelen 
en genieten van het overgebleven stuk 
natuur, reeds verdwenen.

Er staat inderdaad een bord aan het 
begin van de dreef, waarin het gemeen-
tebestuur meldt dat de Amerikaanse 
eiken die her en der de onderstaande 
planten en struiken het leven benemen, 
in overleg met Bos en Groen zullen 
verwijderd worden, omdat ze schadelijk 
zijn voor het bos. De Brusselse Bossen 
– dat is de officiële naam – bestaan 
grotendeels uit inlandse grove den, plus 
heel wat variëteiten van mossen, gras-
sen en wilde bloemen.LVB

BEUKENDREEF KATEKENSBERG BLIJFT

Bijna 20 jaar     
“Nog drie nummers en de negentiende jaargang 
van de Gazet van het Nieuw Kwartier is voorbij.” We 
schrokken ervan toen WWM-voorzitter Marc Elseviers 
deze woorden sprak tijdens zijn speech op de Nieuw-
jaarsreceptie van de Wijkwerking Mariaburg. Het 
betekent dat we in september een jubileum kunnen 
vieren: de twintigste verjaardag van de Mariaburgse 
wijkkrant.
Zelf was de “Gazet van het Nieuw Kwartier” een 
voortzetting van de in 1940 ter ziele gegane “Gazet 
van Ste Mariaburg”, een weekblad dat vanaf 1896 
op 4 pagina’s (waarvan één bladzijde reclame) werd 
uitgegeven voor Verzekeringsmaatschappij Antverpia 
en Bank van Ste Mariaburg.
Een wijk van circa 7.500 inwoners mag er fier over zijn 
dat viermaal per jaar een eigen persorgaan in de bus 
valt met verslagen van het wel en wee uit de directe 
omgeving.
De redactie broeit enkele ideeën uit om de twintigste 
verjaardag niet ongemerkt te laten voorbijgaan. We 
houden u ervan op de hoogte in onze nummers 86 en 
87.                 LVB 



Mensen 2

 Veel BM’s verlieten ons

 Bekende dorpsfiguren Jef de Smid besloeg paarden
aan buurthuis Nieuw KwartierOud-Mariaburger Marcel Van 

den Eynden uit de Hoogpad-
laan haalt herinneringen op 
aan de jaren ’20 van vorige 
eeuw toen hij als jonge knaap 
in de Schoolstraat (Karel de 
Wintstraat) woonde. Veel 
figuren van toen stonden bij 
iedereen bekend omwille van 
het beroep dat ze uitoefen-
den. Eén van hen was Jef de 
Smid die naast de jongens-
school in de Schriek woonde 
en werkte.
Iedereen die daar voorbij 
kwam, wist meteen welk 
beroep hier werd uitgeoe-
fend. Aan de straat voor de 
smidse stond een stevige 
houten stelling, waarin de 
paarden konden worden 
voorzien van nieuwe hoef-
ijzers. Regelmatig kwamen 
daar paarden om te worden 
beslagen. Vanaf 7 uur ’s och-
tends haalden metsers de 
smeedwerken op voor een 
huis of villa in aanbouw. Eén 
van zijn smeedwerken kan 
men nog bezichtigen in de 
kerk: de grillen voor de doop-
kapel. Jef was als smid ver in 

de omtrek bekend en enorm 
sterk. Dat kwam natuurlijk 
door zijn  beroep. Hij was in 
zijn element als hij aan zijn 
smidsvuur stond. Ik mocht, 
als kleine knaap, regelmatig 
aan de blaasbalg trekken om 
het vuur aan te wakkeren.  Ik 
mag zeker niet vergeten te 
vermelden dat Jef Cornelis-
sen, voor hij de smidse had, 
machinist was op het treintje 
dat van Ekeren-Statie naar 
de Mariaburgse zwemdok 
reed. Hij was in die tijd al 
befaamd, omdat iedereen 
wist dat hij met blote hand, 
zonder materiaal, het treintje 
terug op de rails zette als het 
was ontspoord.
Jef was gehuwd met Stans, 
een zuster van mijn vader. 
Zij was mijn meter. Ze baatte 
in de Schriek de ijzerwinkel 
voor de smidse uit. Van de 
mooiste kolenkachel tot het 
kleinste nageltje of vijsje, 
daarvoor moest heel het dorp 
in die winkel zijn.
Jef en Stans hadden vijf kin-
deren: een flink meisje Marie, 
en vier stevige jongens. Zij 

maakten destijds naam in de 
voetbal en de toneelkunst. 
Georges speelde voetbal bij 
F.C. Kapellen en later zelfs bij 
Antwerp. De jongste, Leon, 
speelde bij Mariaburg V.C. 
en had de bijnaam “Snel” 
omdat hij iedere tegenstrever 
te vlug af was. Verder waren 
er nog Juul en René.
Sint-Mariaburg had destijds 
een eigen vrijwillig brand-
weercorps. De handsirène 
om de pompiers op te 
roepen, stond bij de smid 
in de Schriek. De jongens 
lieten dan onmiddellijk hun 
werk staan en fietsten naar 
de plaats waar moest geblust 
worden. Niemand van het 
vrijwilligerscorps heeft daar 
ooit een cent mee verdiend, 
maar steeds waren ze paraat 
om dringend hulp te bieden 
als ergens brand uitbrak. De 
handsirène was een aantrek-
kelijk speeltuig voor de klein-
zoons…   

Het gezin Cornelissen-Van den Eynden met vooraan v.l.n.r. vader Jef (Josephus), 
jongste zoon Leon, moeder Stans (Theresia Constantia); daarachter v.l.n.r. René, 

Jules, Georges en Mieke (Maria)

Dora van der Groen Wapper van ‘t Stad
Mevrouw Dora van der Groen ontving in het Berchems 
Alpheusdal weer een onderscheiding. Samen met zangeres 
La Esterella en acteur Herbert Flack kreeg de grote theater-
dame uit de Zwaluwlaan de “Wapper van ’t Stad”. Deze onder-
scheiding is bedoeld voor Antwerpenaars die een opzienba-
rende carrière achter de rug hebben.
Er werden ook “Aantwaarpse Awaards” toegekend. De vrijwil-
ligersorganisatie Auxilia, waaraan verschillende Mariaburgers 
meewerken, was één van de laureaten.       LVB

Carola Bakelants
(24/4/1923 – 7/12/2004)

Tot haar onverwacht overlij-
den zette Carola Bakelants 
zich met hart en ziel in voor 
haar echtgenoot Jan Breu-
gelmans. “Wij zullen verder 
voor hem zorgen, wees 
gerust”, schreven de kinde-
ren Eliane en Armand op 
het doodsprentje. Met haar 
tweelingzus Jeanne was ze 
destijds bij de KAJ, maar na 
haar huwelijk wijdde ze zich 
volledig aan haar gezin. Ze 
woonde in de Jacobuslei 
waar ze algemene achting 
genoot, omdat ze zich steeds 
onbaatzuchtig inzette voor de 
anderen.  
Tuur Breugelmans
(15/1/1934 – 24/12/2004)

De echtgenoot van Simonne 
Verbruggen was in de buurt 
een graag geziene figuur, 
een werker, altijd met de 
glimlach klaar om te helpen. 
Tuur was een echte Maria-
burger: zijn ouders hadden 
vroeger een slagerij op de 
hoek van de Nijverheidslei 

en de Schriek. Zijn zus woont 
nog in de Zilverenhoek. 
Henri ‘Rik’ De Bie
(23/12/1931 – 30/12/2004)

“Op vier jaar tijd zijn we ons 
Fabienne, ons ma en  nu 
ook jou kwijt”. Dat schreven 
Margo en Mireille op het 
doodsprentje van hun liefste 
pa. Rik werd na het verlies 
van zijn echtgenote Jeanne 
De Jongh ernstig ziek en 
redde het niet. Zijn vele vrien-
den zullen zijn vertrouwde 
figuur missen.
Eddy Schoonvliet
(27/9/1943 – 5/1/2005)

Totaal onverwacht werd 
de echtgenoot van Magda 
Van Kolen in de nacht van 
5 januari aan zijn geliefden 
ontrukt. De buren uit de Van 
de Weyngaertlei reageerden 
geschokt op het nieuws. 
Nadat hij drie jaar geleden 
zijn carrière bij de Noord-
natie beëindigd had, wierp 
hij zich met enthousiasme 
op de renovatie van de villa 
Fens (later Cleynhens) en 
ook de tuin werd helemaal 
heraangelegd. Eddy had 
zijn jeugd in Sint-Mariaburg 
doorgebracht en woonde 
hier graag. Veel te kort heeft 
hij kunnen genieten van de 
verdiende rust in zijn woonst. 
“Eiken worden geveld door 
de bliksem, zo ben je ons 
ontvallen.” Daarmee ein-
digde de prachtige tekst op 
het doodsprentje dat zijn vele 

vrienden, collega’s, buren en 
kennissen met tranen in de 
ogen lazen na de offergang 
in de overvolle parochiekerk.
Martine Daems
5/6/1960-31/1/2005

Ten gevolge van een 
CO-vergiftiging is Martine 
Daems, levensgezel van 
Frank van den Baere, onver-
wacht in haar woning aan de 
Leopoldlei overleden. Zij was 
een gewaardeerde thuisver-
pleegster en zou dit jaar 45 
jaar geworden zijn. Haar kin-
deren Kim, Jeroen en Sofie 
Soons zijn zeer gekend bij de 
Mariaburgse jeugd. Jeroen 
en Sofie zijn leiders bij de 
scouts, waar hun jonge zus 
Kim lid is van de Jins.
Mary Brinkmans
(15/6/1916 – 14/1/2005)

De weduwe van Gustaaf 
Bauwens, moeder van onze 
penningmeester en lay-out-
man Willy Bauwens, over-
leed in het RVT Welvaart 
te Hoogboom-Kapellen. 
Mevrouw Bauwens was 
van Nederlandse origine en 
werkte aanvankelijk als kap-
ster. Zij woonde samen met 
haar gezin in de Gezond-
heidslei alvorens naar Sta-
broek te verhuizen. Zij had 
drie kinderen Willy, Jenny 
en Guido. In de kerk van St-
Jozef te Hoogboom woonden 
kinderen, kleinkinderen en 
vele vrienden de uitvaart-
dienst bij.
Lucienne De Gendt
(18/6/1924 – 12/2/2005)

De weduwe van Josephus 
(Bob) Wuyts was een graag 
geziene figuur in het Maria-
burgs parochiaal leven. Zij 
was sterk betrokken bij de 
lokale activiteiten als lid van 
KBG en Ziekenzorg. Haar 
kinderen René, Jean, Mireille, 
Luc, Daniël en Pascal (†) en 
kleinkinderen hielden ziels-
veel van haar. Zij gaf hen een 
degelijke opvoeding, hoewel 
ze al vroeg weduwe werd. 
Liefdevol en eenvoudig, 
zoals ze altijd leefde, ontsliep 
ze in het U.Z. te Edegem. In 
de parochiekerk vond de uit-
vaartplechtigheid plaats.

De Kroniek van Barbara
Goesting
Wat hebben de woorden geroezemoes, oelewapper en verdonker-
manen gemeen?
Ze behoren tot de top-10 van de mooiste Nederlandse woorden, 
niet door mij, maar door de eminente luisteraars van Radio 1 (één) 
gekozen.
Het mooiste woord is echter goesting…
Ik kijk in de spiegel, hier achtergelaten door een vorige eveneens 
niet-kapitaalkrachtige huurder, knipoog tegen mezelf: Barbara, vol-
gend weekend wat minder uitspattingen, wat vroeger in je bed, of 
beter gezegd, in je “ledikant”, nog eentje uit de top-10.
Maar ik wijk af van het onderwerp: 
 - goesting dat heb ik om mij culinair te laten gaan en mijn zorgvul-
dig samengesteld caloriearm dieet naar een of andere planeet te 
wensen… 
- goesting dat heb ik om enkele collega’s op het werk eens flink de 
mantel uit te vegen bij hun speurtochten naar het nummer van de 
cups…
- goesting dat heb ik om de eigenaar van de hond, een of andere 
snoodaard in de straat hier, eens met gelijke munt te betalen als zijn 
geliefde viervoeter nog maar eens mijn voortuintje bemest heeft…
Goesting, een woord om over te mijmeren op deze winteravonden 
bij de haard of de houtstoof in dit hard- en software tijdperk.
Maar ja, goesting is kopen zegt mijn grootmoeder en de meeste 
dromen zijn bedrog zingt Marco Borsato.
Tot volgende keer,                 Barbara
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Kunstenaarsdorp trots op
20-jarige kunstkring 

Van bij zijn ontstaan 
is Sint-Mariaburg altijd 
een plek geweest waar 
kunstenaars zich goed 
voelden. De lijst schilders, 
acteurs, musici, dichters 
en schrijvers is lang. In 
ons jubileumboek “Meta-
morfose” hebben we er 
veel voorgesteld, maar 
geregeld duiken namen 
van nog meer creatieve 
inwoners op. Ook nu nog 
werken tal van bekende 
artiesten in onze wijk, 
jongeren en ouderen. Een 
aantal van hen zijn lid van 
Kunstkring Caerde, een 
vereniging die zowat 20 
jaar geleden ontstond met 
André Denys en Peter 
Kempenaers als grondleg-
gers en Lucien Hendrickx 
als voorzitter. Bij de eerste 
bijeenroeping van kandi-
daat-leden kwamen acht 
kunstenaars opdagen. Op 
de tentoonstelling in Elcks 
Thuys op 22-23 november 
1986 lieten al twintig leden 
hun werken bewonderen 
door 1200 bezoekers. 
Sedertdien werd om de 
twee jaar een groeps-
tentoonstelling ingericht, 
terwijl de leden elk eerste 
weekend van de maand in 
de Katerheidemolen hun 
werken konden expose-
ren. Tien jaar stond Hen-
drickx aan het roer van 
de immer uitbreidende 
kunstkring. 
Na het overlijden van Luc 
Hendrickx op 7 novem-
ber 1995 nam toenmalig 
ondervoorzitter Maria Lee-
naerts de scepter over. 
Toen haar echtgenoot 
Jacques Van Kerckhoven 
in 1997 overleed, verkoos 
Maria haar functie door te 
geven. Carl Van Steene 
werd even interim-voor-
zitter. Vanaf 1998 is Bob 
Clinckx de president.
Vele beeldende kunste-
naars uit zeer verschil-
lende disciplines hebben 
de vier voorbije lustra de 
faam van Sint-Mariaburg 
als kunstenaarsdorp mee 
hoog gehouden.
De actieve leden willen ter 
gelegenheid van het twin-
tigjarig bestaan hun ver-
eniging extra in de belang-
stelling brengen van het 
Mariaburgse publiek. 59 
handelszaken hebben zich 
bereid verklaard werken 
van  Caerdeleden in hun 
etalage te exposeren van 
11 tot 30 mei. Bovendien 
zullen nog vijf handels-
zaken via affiches het 
initiatief steunen. Zeven-
tien Caerdeleden hebben 
zich geëngageerd om 
hun werk tentoon te stel-
len: Fons Bijvoets, Arlette 
Bories, Bob Clinckx, Hilde 
Clinckx, Pieter Delléoné, 
Liliane Denayer, Monique 
Dierickx, Myriam Dings, 
Chantal Fagard, Ida Gys-
brechts, Yvan Janssens, 
Peter Kempenaers, Els 
Moonen, Maria Peeters, 
Martha Van Dyck, Jeanne 
Van Heurck en Maria Van 
Loon. Zo wordt Sint-Mari-
aburg één kunstgallerij. 

Het initiatief zal de Mid-
denstand meer aanzien 
geven bij de bevolking. De 
sfeer in de wijk, en zeker 
langs de Kapelsesteen-
weg, kan er alleen maar 
beter bij worden.
WWM heeft altijd Caerde 
gesteund en geeft ook nu 
weer extra uitstraling aan 
de jubilerende kring. In 
buurthuis “Nieuw Kwar-
tier”, Schriek 360, zal tij-
dens de WAK (29-30 april/
8 mei) een uitzonderlijk 
interessante tentoonstel-
ling lopen. 
Caerde nu
‘Bezige bij’ Els Moonen 
gaf een overzicht van de 
Caerde-activiteiten. Deze 
berusten op zes pijlers: 
vooreerst wordt de Mari-
aburgse bevolking om de 
twee jaar met het werk van 
de leden geconfronteerd 
op de Groepstentoonstel-
ling in Elcks Thuys. In de 
Katerheidemolen worden 
heel het jaar door soloten-
toonstellingen gebracht. 
Een achttal leden kunnen 

zo jaarlijks hun recent 
oeuvre laten bewonderen. 

Tweemaal ’s jaars worden 
workshops ingericht 
met het doel de leden in 
groep te laten oefenen 
(model en portret). Het 
jaarlijks diner met gezellig 
samenzijn is bedoeld om 
de vriendschapsbanden 
te verstevigen. De twee-
jaarlijkse wedstrijd voor 
jongeren is toekomstge-
richt en wil de kring ook 
bij een ruimer publiek 
bekend maken. Tenslotte 
zijn er tal van extra’s.  “We 
hebben al tentoonstellin-
gen georganiseerd voor 
onze bevriende kunstkring 
uit Andernach en namen 
al deel aan tentoonstel-
lingen bij hen. Op uitno-
diging stelden onze leden 
ook tentoon in een andere 
omgeving. We namen al 
deel aan kunstmarkten.” 
Els Moonen weet dat 
vele leden zich dit jaar 
extra zullen inzetten voor 
Caerde. Zij is blij dat de 
molen het trefpunt zal 
blijven voor kunstminnend 
Sint-Mariaburg.        LVB

Monique Dierickx tweede in
Kleur in de Etalage-wedstrijd

Door het Cultuurcentrum Kapellen en het Opvangcentrum voor Asielzoekers werd 
in samenwerking met de Kapelse Middenstand een kunstwedstrijd georganiseerd 
onder de titel “Kunst in de Etalage”. Op zondag 30 januari werd in het Opvangcen-
trum aan de Kazerneweg 35 te Hoogboom de prijsuitreiking gehouden. Tijdens een 
gezellige bijeenkomst, muzikaal opgeluisterd door Folkfanfare Passetouttoutes, 
maakte cultuurschepen Sabine Van Dooren de laureaten bekend.
Een gedeelde eerste prijs voor  drie winnaars: 1. Eric Ntamugabumwe; 2. Monique 
Dierickx; 3. Kristel Van Rumste.
Tot 21 februari waren de bekroonde kunstwerken te bewonderen in Kapelse win-
kels. Van Monique Dierickx, lid van Caerde en Kappa, kon men een fraai aquarel 
‘Chinees en kind’ bewonderen in het uitstalraam van IDW aan de Hoevensebaan. 
  LVB

Peter Kempenaers in
Administratief Centrum

Wie in februari de gemeentelijke bibliotheek of de gemeentelijke diensten aan de 
Antwerpsesteenweg in Kapellen bezocht, kon niet naast de werken van beeldhouwer 
Peter Kempenaers uit de Maria Theresialei kijken. In de inkomhal werden vier mooie 
beeldjes van Peke tentoongesteld samen met drie prachtige schilderijen van André 
Denys over de Portugese dichter Pessoa.
Verder in de gang naar de bib staat permanent de Gros-trofee “Memorial Daniëlle 
Van de Wouwer” tentoongesteld, die jaarlijks wordt uitgereikt aan het winnend team 
van de Derde Wereld-Quiz. Ook dit beeldje is een creatie van Peter Kempenaers.
LVB

Ivan Jansens bij Kappa
Depleestoebie: onder die titel liep van 11 tot 20 februari een tentoonstelling van 
Kunstplatform Kappa vzw in het oud gemeentehuis van Kapellen. Kappa vroeg aan 
de 180 aangesloten artiesten om eens na te denken over hun “place to be”.  Sommi-
gen lieten zich inspireren door hun persoonlijk gekoesterd plekje, de plaats waar men 
zich goed voelt, tot rust komt, troost vindt, een plek om te schilderen of te schrijven: 
Parijs, een oud klooster in de Provence, het Rode Plein, een bos, een paalwoning. 
Anderen namen het uitgangspunt meer ironisch op en zochten een plaats waar men 
noodgedwongen terecht komt door het absurde lot: een verkeersfile, het fort van 
Breendonk, de wachtzaal van de dokter, het toilet…
Onder de deelnemende kunstenaars ook onze actieve ex-WWM-secretaris Ivan 
Janssens met vier schilderijen: Grâce-Hollogne, Marcinelle, Auffanglager, Stube, 
A604.  Monique Dierickx uit de Schapendreef was present met drie aquarellen van 
de Provence. Van Jef Verwimp uit de Valkenlaan hing er BIENS-PLACE.
Origineel vonden we de Leeshoek, waar je op je eentje kon zitten lezen uit een rijk 
aanbod van poëzie of onder vier ogen kon komen luisteren naar teksten die je zelf 
kon aanwijzen en door de schrijver werden voorgelezen.            LVB

Ekeren heeft met de 
literatuurbespeler van 
Stef Van Eyck een 
prachtig kunstwerk op 
het rond punt aan de 
Driehoekstraat. Hoog-
boom krijgt in september 
een schitterend beeld 
van Rudi Devoght op 
het geklasseerde plein-
tje voor de stemmige 
Sint-Jozefskerk. Deze 
inwoner van de Holleweg 
heeft met allerhande 
metalen werktuigen en 
schroot, opgehaald bij 
de inwoners van de wijk, 
een indrukwekkend beeld 
van 2,70 x 2,20 x 1,20 m 
geassembleerd, dat 1,8 
ton weegt en een paard 

met ruiter – in casu Jan 
van Hoogboom, vermeld 
in een akte van 1262 
– oproept. De gemeente 
Kapellen gaf de 49-jarige 
kunstenaar de opdracht 
dit origineel beeld te 
maken. Rudi kreeg vorige 
zomer enorm veel bezoe-
kers in  zijn beeldentuin, 
waar de expo “Metal 
Minds” een schot in de 
roos was.  Als Mariabur-
gers hopen we ook van 
een eigen kunstenaar 
een werk te zien verschij-
nen op een opvallende 
plek in de wijk. Eigenlijk 
zijn we beschaamd dat 
een dorpsfiguur als  Zotte 
Rik van Peter Kempe-

naers nog geen openbaar 
plein siert. En van de ons 
te vroeg ontvallen Idir 
Mecibah, een artiest van 
wereldniveau, zou toch 
ook minstens één werk 
een plein moeten orne-
ren. De vraag is alleen: 
“Wie betaalt de aankoop 
van die kunstwerken?”
De gemeente Brasschaat 
koos bij het honderdjarig 
bestaan van onze wijk De 
Bron als winnend beeld. 
Maar na drieste vanda-
lenstreken is dit bronzen 
beeldje van Philip Aguirre 
y Otegui verdwenen van 
het Velodroomplein. 
Komt het nog ooit terug?
LVB 

Jan van Hoogboom
verrijkt dorpszicht

Volg de actualiteit in de wijk 
op

www.mariaburg.be
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Middenstandsvereniging
na tien jaar gereanimeerd

Na een stille periode 
van tien jaar proberen 
enkele geëngageerde 
winkeliers terug nieuw 
leven in de Mariaburgse 
middenstandsvereniging 
te blazen. Onder impuls 
van Martine De Meyer, 
bestuurder van het Dexia-
filiaal op de Kapelsesteen-
weg wordt het werk van 
Francis Jacobs voortge-
zet. Hij speelde jarenlang 
de voortrekkersrol in de 
vereniging en motiveerde 
Martine De Meyer om hem 
ook hier op te volgen. 
De twee gingen op stap in 
de wijk en brachten een 
bezoekje aan elke winkel. 
Zo werd de opvolgster 
persoonlijk voorgesteld 
aan de zelfstandigen. “Vier 
weken heeft het geduurd, 
tot we elke winkel aange-
daan hadden. We vonden 
het persoonlijk contact 
met de deelnemende 
winkels heel belangrijk.” 
Aldus De Meyer. Samen 
met Viviane (Cat’s dames-
kleding), Elly (EM Reizen),  
Werner (Herenkleding 
Wilan), Kristl (Parfume-
rie Simonne) en Patrick  
(Drukkerij Verbeke)  
vormen zij de nieuwe 
bestuursploeg. De leden, 
tot nu 46 winkels, worden 
vooral via e-mail op de 
hoogte gehouden. 
De werkzaamheden van 
de middenstandsorgani-
satie stonden sinds de 
periode ’95-’96 op een 
laag vuurtje. Deze beperk-
ten zich tot de voorziening 
van de kerstverlichting 
in de straten tijdens de 
eindejaarsperiode. Voor-
naamste oorzaak is dat 
het organisatorisch werk 
bovenop het gewone 
takenpakket van de 
zelfstandige komt. Het 
neemt dus veel (extra) 
tijd in beslag. Ook komt 
hetzelfde werk vaak bij 
dezelfde mensen terecht.
 
Enquête
“We zijn met enkele win-
keliers rond de tafel gaan 
zitten, en hebben de 
draad weer opgenomen. 
Er is niet echt sprake van 
een voorzitters- of secre-
tarisrol. Als eerste actie 
hebben we een enquête 
gehouden bij de winke-
liers. We vroegen ons af 
wat ze verwachten van de 
middenstandsorganisatie. 
Een algemene oproep 
was: de verfraaiing van 
het straatbeeld. Zo werd 
het idee geopperd een 
kerstmarkt te organiseren. 
De jins van de scouts van 
Mariaburg zouden dan 
in hun kraampje aan de 
molen warme dranken 
verkopen. Zo gezegd zo 
gedaan, maar het succes 
bleef echter achterwege. 
We kunnen dan ook enkel 
leren uit onze fouten”, 
gaat De Meyer verder. 
“We zijn niet van plan 
meteen grote dingen te 
organiseren. Maar we 
willen wel gestaag werken 
aan een goed fungerend 
team, dat de sympathie 
van iedereen kent.” Dat 
blijkt al meteen uit de 
rondvraag. Maar liefst 46 
winkels hebben hun steun 
al betuigd bij de organisa-
tie van de kerstmarkt. “ 

Als een team
“We willen er alles aan 
doen, om er met de mid-
denstandsvereniging als 
een team te staan. Dit 
enerzijds naar de winke-

liers en de klanten toe, 
maar anderzijds ook naar 
het voorbijgaand verkeer. 
Zo plaatsten we met 
Valentijn grote rode bal-
lonnen in de vorm van een 
hart bij elke deelnemende 
winkel.  Wie op de Kapel-
sesteenweg door Mari-
aburg rijdt, kan zien dat 
de winkeliers aan elkaar 
hangen.  Dit systeem kan 

herhaald worden, onder 
meer met Pasen. Ook 
tijdens De Dag van de 
Klant plannen we acties, 
maar deze staan nog niet 
op punt”, weet Martine De 
Meyer. “We hebben veel 
contacten gehad met de 
middenstandsorganisa-
tie van Kieldrecht. Deze 
organiseert sinds lange 
tijd al grote acties en 

draait zeer goed. Zo werd 
er een grote kerstboom 
geplaatst. De klanten 
konden dan schatten hoe 
hoog deze was. De win-
naar kreeg een mooie prijs 
op de kerstmarkt.” Zo’n 
vaart loopt het in Maria-
burg nog niet. Maar de wil 
en enthousiasme is er! 
BVdV

Volgend jaar weer Kerstmarkt
Op zaterdag 18 december 
vond de eerste editie van 
de kerstmarkt in de Sint-
Antoniuslei plaats.  De straat 
werd gedeeltelijk afgesloten 
om plaats te maken voor 
de gezellige kraampjes van 
buurtbewoners en lokale 
verenigingen.  “Er waren 28 
standhouders ingeschre-
ven”, weet Myriam, van Café 
Blueprint. Zij organiseerde, 
samen met Wally Verhoe-
ven van Café ’t Aperitiefke, 
het hele gebeuren. “Ik wilde 
al langer een dergelijk pro-
ject op poten zetten”, gaat 
Myriam verder,  “maar ik zag 
er tegen op om dat helemaal 
alleen te doen. Na overleg 
met Wally, die in dezelfde 
straat café houdt, stond ons 
besluit vast. We gingen iets 
doen om het sociale contact 
in de buurt een duwtje in de 
rug te geven. Mensen komen 
immers zo weinig buiten. 
Zelfs in een gezellige, volkse 
wijk als Mariaburg daalt vaak 
het contact met de buren. 
Wie geniet er immers niet van 
een praatje met de mensen 
die in je straat wonen?” De 
twee trokken meteen naar 
het gemeentebestuur om 
het nodige papierwerk in 
orde te brengen. Hier was 
men razend enthousiast, 
en steunde men het project 
voor de volle 100%. De 
financiële kant van de zaak 
werd lichter. In Brasschaat 
bestaat het systeem immers 
van de applaustoelage. Wan-
neer men iets openbaars 
organiseert dat zich vooral 
richt naar de burgers van 
Brasschaat, biedt deze toe-
lage financiële hulp. Beperkt 
weliswaar. Markant is, dat 
door een communicatiefout, 
de aanvragen niet waren 
doorgegeven.  Wanneer 
Myriam in de week vòòr de 
kerstmarkt afspraken wilde 
maken met onder andere de 
politie voor het afzetten van 
de straat, wisten deze van 
niets.  Van geen aanvraag 
gehoord! In versneld tempo 
is al het nodige dan toch nog 
goedgekeurd op de gemeen-
teraad, zodat alles kon door-
gaan zoals het hoort. Geluk-
kig maar, want de kerstmarkt 
was een groot succes.

“We hebben affiches opge-
hangen in de buurtwinkels 
om ons project bekend 
te maken”, licht Myriam 
verder toe. “Hierop vond je 
alle info om eventueel in te 
schrijven. We hebben ook 
folders gemaakt met de info 
op.  Voor de verspreiding 
hiervan konden we gelukkig 
rekenen op vrienden van 
ons. Dirk, Michelle, Manu 
en Rinus hebben de folders 
rondgedeeld in alle brieven-
bussen van de buurt.  Onze 
inspanningen loonden, want 
vooral hierdoor stroomden 
de inschrijvingen binnen.” 
Vooral buurtbewoners stel-
den hun kunnen tentoon. Wie 
in zijn vrije tijd armbandjes of 
bloemstukjes en dergelijke 
maakt, had hier een unieke 
kans om zijn waren aan de 
man te brengen. Zo was de 
Wingerd paraat met veel 
moois. Je kon ook kerstkaar-
ten kopen van de Academie 
voor Beeldende Kunsten van 
Brasschaat. Allemaal eigen 
werk. Op het pleintje, waar 
vroeger het Kaartershuisje 
stond, was kinderanimatie 
voorzien. De kleine dreumes 
kon onder andere deelnemen 
aan “het grote kabouterspel”, 
dat was opgezet door een 
vriendengroep. Er waren 
ook ware voorlezingen voor 
de kleinsten. Met succes 
zo bleek, want deze gingen 
tot 23.00u door. Zelfs een 
zesde jaar van het Sint-Eli-
sabethinstituut in Merksem 
was afgevaardigd op de 
kerstmarkt. Zij verkochten 

spullen allerhande met als 
doel een tegemoetkoming 
te kunnen bieden aan de 
leerlingen voor wie de einde-
jaarsreis financieel  moeilijk 
ligt. Een mooi gebaar. Een 
ander verdienstelijke actie, 
was de steun voor de familie 
Gloris. Deze familie werd het 
slachtoffer van een huisbrand 
waarbij twee van hun kin-
deren zeer ernstig gewond 
werden. Omdat dit voorval 
zich voordeed tijdens de ver-
huis van de familie, was de 
verzekering nog niet in orde. 
Ongelukkig gevolg is dus, 
dat zij zelf moet opdraaien 
voor de kosten.  Vrienden 
en kennissen richtten samen 
een hulpfonds voor de familie 
Gloris op. Moeder Gloris is 
de tante van een leerling die 
op GIBO-Mariaburg school 
loopt. Hier lieten ze dan ook 
hun goed hart zien. De leer-
lingen verzamelden speel-
goed en spullen die ze ver-
kochten. Het werd een groot 
succes. Nagenoeg alles was 
uitverkocht. 
Er werd in de straat ook een 
heuse wedstrijd uitgeschre-
ven. Gevraagd werd, dat alle 
bewoners extra aandacht 
zouden besteden aan de 
versiering van hun voortuintje 
en/of –gevel. De vele sfeer-
volle lichtjes, zouden voor 
een mooi geheel zorgen. 
Winnaar werd Raymond, die 
op nummer 23  woont. Hij 
mocht zijn prijs, een DVD-
speler, in ontvangst nemen.  
De kerstmarkt kwam aanvan-
kelijk traag op gang. Maar 

naarmate de avond vorderde, 
kwam het volk toe. Bij vele 
kraampjes kon je glühwein 
of heerlijke, zelfgemaakte 
soep kopen. “Enkel jammer 
dat er weinig gelegenheid 
om te eten was. Daar gaan 
we zeker meer rekening mee 

houden naar volgend jaar toe. 
Dat houdt de mensen immers 
langer op de kerstmarkt. Ja, 
u hoort het goed, we zijn al 
bezig met volgend jaar.

BVdV
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Ex-Laboureur herschapen in ’t REF.PUNT
Het Grand Hotel du Laboureur op de hoek 
van Schriek en Willy Staeslei heeft - na een 
kort intermezzo als danscafé - een nieuwe 
bestemming gekregen. Patrick Pevernagie 
begon er op 12 februari met steun van zijn 
ouders Luc en Elly (reisbureau E.M.) een 
nieuwe zaak onder de veelzeggende naam 
’t REF.PUNT.
“Het is een plaats waar mensen elkaar 
kunnen treffen, het is een referentie. We 
maken er een punt van eer van dat het een 
echte ontmoetingsplaats wordt, waar velen 
zich goed kunnen voelen”, vertelt Elly. “We 
mikken op een algemeen publiek. Niet alleen 
op motorfreaks, zoals al werd rondgestrooid 
in de wijk. Wij organiseren al jaren ook reizen 
voor motorliefhebbers en deze zullen dan 
ook, zoals alle klanten die bij ons hun reizen 
boeken, welkom zijn. Er is uiteraard een link 
tussen beide zaken die vlak naast elkaar 
liggen. We denken eraan in ’t REF.PUNT 
informatieavonden te organiseren over 
reizen. Men kan er verzamelen voor groeps-
reizen die van aan dit punt vertrekken.”
Men richt zich tot verschillende generaties: 
“We denken eraan elke maand op één 
bepaalde avond een optreden van een 
muziekgroep te brengen. Dat kunnen allerlei 
genres zijn, jazz, blues, folk, … Op 5 maart 
was Dazzal reeds te gast. Verder kan men in 

ons lounge-café rustig praten. Er is een uitge-
breide koffiekaart. Kleine snacks en soepen 
zullen te krijgen zijn. Maandag en dinsdag zijn 
de sluitingsdagen. De overige dagen zijn we 
vanaf 13 uur open.”
Of de oorspronkelijke hotelfunctie hernomen 
wordt?
“In het begin zeker niet”, meent Elly. “De 
kamers boven zijn gelukkig nog in goede 
staat en wij denken eraan ze gratis beschik-
baar te stellen aan verengingen, die bij ons 
willen vergaderen. Tot 20 personen kunnen 
gemakkelijk plaats vinden in een kamer.  We 
vatten ons project op als een dienstverlening 
aan de gemeenschap. We willen absoluut 
geen herrie, (die er blijkbaar wel geweest is 
met de vorige formule, nota van de redactie) 
. Mijn man Luc is van de Boskapellei, ik heb 
mijn jeugd doorgebracht in de Vrijwilligerslei, 
onze zoon Patrick heeft hier school gelopen. 
Als échte Mariaburgers maken we er een 
erezaak van de wijk met een nieuwe ontmoe-
tingsgelegenheid te verblijden en zeker geen 
steen des aanstoots te zijn.”
De klanten van E.M.-reizen hebben zich altijd 
over een goede service mogen verheugen. 
We wensen Patrick Pevenagie en familie dan 
ook evenveel succes met het nieuwe lounge-
café. LVB

Patrick en Elly heten u welkom

Na de faling van restau-
rant Prinses Sjalot heeft 
het fraaie huis op de 
Kapelsesteenweg 406 
niet lang leeggestaan. 
Johan Loos en Steven 
Hubrecht hebben het 
interieur grondig ver-
nieuwd en zijn er sedert 
11 februari restaurant 
Klein Constantia begon-
nen.
Johan, die in de keuken 
de gerechten bereidt, 
is een bekende in het 
horecamilieu. Hij is de 
kleinzoon van Paula 
Corthouts van Oud-Ant-
werpen en heeft in deze 
overbekende zaak het 
vak geleerd. Zijn vader 
en moeder runnen de 
Wijnschuur achter Oud-
Antwerpen. Vandaar dat 
de nieuwe zaak de beste 
wijnen in huis heeft en 
ook met wijndegustaties 
uitpakt. 
“De naam van ons res-
taurant is trouwens afge-
leid van de oudste Zuid-
Afrikaanse Kaapse wijn, 
de lievelingsdrank van 
Napoleon toen hij op het 
eiland Sint-Helena terug-

blikte op zijn heldenda-
den”, verduidelijkt Steven 
Hubrecht die meteen een 
fles “Klein Constantia” 
Cabernet Sauvignon op 
de nieuwe toog zet. 
Het heel strakke, stijl-
volle interieur met fraaie 
houten vloer, nieuwe zol-
dering en achteraan een 
stemmige lounge voor de 
pousse-café ademt klasse 
uit. “We kunnen 32 perso-
nen voor lunch en dinner 
ontvangen. Van maandag 
tot vrijdag tussen 12-14 
en tussen 17.30-22.30 
uur. Zaterdag en zondag 
zijn de klanten welkom 
van 17 tot 23 uur.” Beide 
jonge mannen hopen op 
termijn nog uit te brei-
den. In de zomer kan ook 
het tuinterras gebruikt 
worden. De start met 
drie recepties op één dag 
is alvast geslaagd. Het 
eerste weekend, verlengd 
met Valentijn, werd een 
onverhoopt succes.  
“Ons aanbod is ruim”, 
beklemtoont Johan. “Met 
Valentijn kon men zowel 
aan democratische prijs 
stoofvlees met frieten krij-

gen als een wat duurdere 
halve kreeft. Wij willen 
onze nieuwe zaak vooral 
promoten door dagverse 
suggesties.”
Johan gaat driemaal per 
week naar het slachthuis 
om vers vlees te halen. 
Een malse côte à l’os of 
een filet pure zijn beslist 
aan te bevelen. Met daar-
bij een  goede fles wijn uit 
de Wijnschuur wordt het 
genieten in Klein Con-
stantia!
Vooraf reserveren op tel. 
nr. 03/295.82.59 is altijd 
aanbevolen. LVB

Exit Prinses Sjalot,
Klein Constantia nu
nieuwe horecaparel

Restaurant Klein 
Constantia ontvangt 

de klanten in een 
mooi rijhuis op de 
Kapelsesteenweg.

Na 35 jaar sluit echtpaar
Adriaensen de Speedbar

Eind december 2004 ver-
kocht het echtpaar Char-
les Adriaensen-Maureen 
Plompen hun laatste portie 
frieten in de Speedbar op 
de Kapelsesteenweg. Wij 
gingen hen opzoeken voor 
een babbel over de voorbije 
35 jaar, waarin ze eerst Dan-
cing Ricardo openhielden en 
nadien vele hongerigen spij-
zigden in Sint-Mariaburg.

Maureen vertelt dat de oor-
sprong van de Speedbar 
ligt in een kleine frituur, uit-
gebaat door een zekere Rik 
(van Schoten). In 1962 werd 
deze gekocht door Richard 
d‘Hooge, die de naam 
Speedbar koos. Het was toen 
een frituur met twee tafels, 
tegenover café Excelsior, 
een goede combinatie. Al 
gauw was de frituur gekend 
tot in Stabroek en Zandvliet, 
waar de cafés gebonden 
waren aan sluitingsuren. 
Richard bleef altijd eigenaar 
van de Speedbar, waar de 
uitbaters elkaar opvolgden. 
Over de volgorde raakten 
Maureen en Charles het niet 
eens, maar een telefoontje 
naar Richard gaf zekerheid: 
de eerste frietenbakker was 
Waleys, dan Maurice De 

Prins, Walter (Jockey) en als 
laatste De Cock.
Charles herinnert zich nog 
goed november ‘69. Toen 
werd het echtpaar in het 
weekend de uitbater van de 
dancing Ricardo, die in 1968 
door Richard werd gesticht 
achter de frituur.  
Ze woonden toen nabij de 
Slachterij in Antwerpen, 
hoewel Maureen afkomstig is 
van Mariaburg. Haar ouders 
Josephine Degueldre en Jos 
Plompen, agent van Antver-
pia, woonden in “Ter Berk”  
op de hoek van de Henrilei 
en de Vroente.  Zij was de 
oudste van 7. Charles is 
beenhouwer van opleiding 
en werkte in 1964 in een 
beenhouwerij aan de Laag-
landlaan en in 1967 in een 
vleeswarenfabriek. Beiden 
hielden ook een aantal jaren 
in Ekeren-Donk café De 
Kroon open. Ricardo was 
toen geen dancing meer, 
er werden demonstraties 
gegevens voor ouderlingen 
en later werd het een snoo-
kerzaal. Nadien is de ruimte 
door Jan Verbraeken in 
gebruik genomen als werk-
plaats voor de fietsenhandel.
Speedbar
Zo’ n 21 jaar geleden werd 

de Speedbar overgenomen 
door Maureen en Charles. 
De zaak was al door Richard 
uitgebreid met een zaal waar 
men kon eten. Die zaal was 
in feite de ruimte achter 
de delicatessenzaak, die 
Richard had geopend naast 
de speedbar. Met Richard 
organiseerden Maureen en 
Charles ook buitenhuisfees-
ten. 
Twaalf jaar geleden werd het 
kleine huisje rechts van de 
Speedbar, dat dienst deed 
als garage, door het echt-
paar volledig heropgebouwd 
tot een gebouw met drie 
bouwlagen en de Speed-
bar verhuisde hiernaartoe. 
Maureen, Charles en hun 
jongste zoon wonen hier nog 
steeds, boven de nu onwer-
kelijk lege frituur.
Van meet af aan werden 
Maureen en Charles in de 
frituur volwaardig bijgestaan 
door Mark, de  oudste van 
hun drie zonen. Of Jan en 
Stijn, de nog jonge zonen van 
Mark, de zaak in de toekomst 
zullen heropenen is nog de 
vraag. In ieder geval stond 
de familie Adriaensen garant 
voor een vlotte bediening en 
een accuraat weerpraatje, 
steeds paraat voor het ver-
zorgen van België‘s culinaire 
rijkdom, goudgele knapperige 
frieten.   AH

Met gekruiste armen blikt de familie Adriaensen terug 
op al die jaren dat ze de klanten verwenden met heerlijk 

knapperige frieten.

en eindeBegin

Artisanale spijs & drank
in de Edward Caertsstraat

Op 11 december hielden Miriam en Ronny De Jonck-
Savels open deur-weekend in hun nieuwe zaak aan de 
Edward Caertsstraat 10/12. “Een nieuwe wijnwinkel”, 
hoorde men in de wijk. Maar “Summerwine-Romi Restau-
ration Service (Wine and Food)” is heel wat meer dan een 
groothandel in wijnen.
“Wij leveren fijne producten, meestal uit Frankrijk, aan de 
horeca. Restaurants en betere brasseries voorzien wij van 
allerlei specialiteiten als Sot l’y laisse, Crème d’épaisse, 
groene asperges uit Lauris, olijven van Nyons, lamsvlees 
uit Sisteron, parelhoenders en kippen uit de Landes, stie-
renvlees uit de Camargue, varkensfilet van de Mont Ven-
toux, zelfs rundvlees coutancie. Dit is van runderen die bier 
bij hun voedsel krijgen en dagelijks gemasseerd worden.” 
Het water komt je in de mond als Ronny, die van Mortsel 
afkomstig is, alle heerlijkheden als kazen, charcuterieën, 
botersoorten, oude tomatenrassen, bioproducten, artisa-
nale confituren, e.d. toont. Samen met Miriam, die van de 
Jacobuslei afkomstig is en dus nu teruggekeerd naar haar 
vroegere wijk, runt hij al twee jaar deze horecaservice: “’s 
Maandags contacteren we de klanten - van Berlaar tot 
Kallo en de Belgische kust – en nemen de bestellingen 
op. Dinsdag wordt alles besteld in Frankrijk. Woensdag-
nacht levert de Franse handelaar bij ons. Vanaf donderdag 
voeren we dan uit naar de restaurants en brasseries. We 
willen met onze kwaliteitsproducten terug naar de traditio-
nele waarden, de Slow Food Action.”
Namens de WWM alvast veel succes!         LVB
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VBSM op het net
In volgend nummer brengen we zeker een verslag van de sneeuwklassen. Van 22 
februari tot 3 maart gingen de leerlingen van het zesde leerjaar immers weer skiën 
in het Oostenrijkse Stanzach. Wie niet kan wachten tot onze Gazet nr. 86, vindt tekst 
en beeld op www.vbsm.be
De Vrije Basisschool heeft sedert 2005 zijn eigen mooie website, waarop men alle 
nieuws van kleuter- en basisschool kan vinden.    AMH

Koningen gingen Sterzingen
Een mooie traditie blijft bewaard 
in de parochie. Rond het feest 
van Epifanie of Driekoningen 
(6 januari) trekt de jeugd door 
de straten om hun liederen te 
zingen. Dertien enthousiaste 
jongeren hadden zich prachtig 
verkleed en opgesmukt. Verge-
zeld van enkele volwassenen 
trokken ze door de wijk en 
kregen 421,34 euro bijeen.
Met bijkomende giften, door 
kerkgangers in de kerststal 
gedeponeerd, kon 503,05 euro 
overgemaakt worden voor het 
werk van Zuster Madeleine 
Dieryck en Zuster Veerle 
Ingelbeen in Sint-Barbara op 
de Filippijnen. Beide zusters 
startten er vorig jaar met een 
voedselprogramma, waardoor 
de kinderen heel wat gezonder 
werden. Nu willen ze in een tweede gehucht hetzelfde programma opstarten. De bij-
drage van de Mariaburgse sterzangertjes zal daarbij zeker helpen.  LVB

Fier poseerden de mooi uitgedoste Koningen 
voor de kerststal in de parochiekerk

Miniemen en Knapen
van KMVK met foto in de krant

Op 18 januari prijkten de Miniemen A 
van Mariaburg met een kleurenfoto van 
Koen Fasseur in de GVA. Hun overwin-
ning op leeftijdsgenoten van Kalmthout 
leverde alsdan een stevige leiderspositie 
op. Trainer en jeugdcoördinator Romain 
De Clercq uitte zijn voldoening over de 
prestatie van zijn jongeren: “Onze spit-
sen Bergs en Van Thielen deden het uit-
stekend en op het middenveld verdeelde 
Van Gestel heel goed het spel. Onze 
jeugdwerking levert resultaten op.”
5 februari stonden de Knapen A van 
Mariaburg met een kleurenfoto van 
Frederik Weekx in de GVA. Schietgrage 
jongens als we de verslaggever mogen 

geloven: 23 doelpunten in vorige match, 
zestien de voorbije wedstrijd. Jeugdco-
ordinator Romain De Clercq bevestigt 
dat er veel talent schuilt in deze leef-
tijdsgroep: “Jammer dat ze zo weinig 
tegenstand ondervinden. Ze spelen maar 
een paar keer tegen sterke ploegen. De 
doorstroming van de jeugd naar het 
eerste elftal loont. Drie van de titularis-
sen uit het eerste elftal zijn nog scholier. 
In de toekomst zullen zeker ook enkele 
jongeren van de huidige knapenlichting 
deel uitmaken van de fanionploeg.”
Mariaburg stond begin februari met 4 
punten voorsprong op de Kaart aan de 
leiding in derde provinciale A.  LVB 

Jins zorgden voor sfeer
Jins zijn in scouting de laatstejaars (16-17 jaar) die zich 
klaarmaken om in leiding te stappen. Ellen Delafaille en 
Klaas Hens begeleiden sedert september acht jongeren 
en het jaarlijks kamp, veertien dagen in juli op het eiland 
Sardinië, is uiteraard het objectief waar allen intens 
naartoe leven.  Vliegen met Ryan Air en kamperen op 
Sardinië kost natuurlijk wat.
Afgelopen maanden werden al vele jobs uitgevoerd 
– o.m. permanente dienst in Elcks Thuys – om de prijs 
van het kamp voor iedereen draaglijker te maken.
In januari nam men een prachtig initiatief. Tegen vijf 
uur zondagmiddag, toen de ouders hun kinderen van 
de verschillende takken kwamen ophalen, stond voor 
het lokaal aan de Frans Standaertlei een toogje waar 
een glaasje jenever of gluehwein of een kop warme 
chocomelk kon geconsumeerd worden. Het werd een 
sfeerrijk gebeuren. Heel wat ouders, sympathisanten en 
oud-scouts konden elkaar gezellig nieuwjaar wensen en 
de Jinskas was meteen weer 300 euro rijker.
Mensen die tegen eerlijke betaling jobs willen laten 
uitvoeren door de Jins, kunnen contact opnemen met 
Ellen Delafaille op tel. 03/665.01.57 of Klaas Hens op 
tel. 03/664.26.69.    LVB

Jong en oud genoot van een gezellige babbel bij een 
hartig drankje.

De sfeer van de grote dagen was voelbaar voor het 
scoutslokaal toen de Jins een nieuwjaarsreceptie 

met gluehwein en jenever organiseerden.

Natuurpunt Quiz
Op 15 april om 20 u. wordt door Natuurpunt in zaal Prins 
Albert een boeiende quiz over natuur en milieu georga-
niseerd. Twintig ploegen van 5 man kunnen eraan deel-
nemen. Inschrijving: 15 euro per ploeg. Mooie prijzen 
voor de winnaars.
Meer info op tel.03/541.58.25   MP  

Toogpraat
In een vorig nummer deden we een oproep om nog 
namen van café’s en uitbaters door te spelen. Die 
oproep blijft trouwens gelden! 
Als reactie daarop belde een lezer dat Frans Thees-
Michiels niet Café Het Groenhuis op de hoek van 
Schoolstraat en Marialei 19 uitbaatte, maar wél Café 
Notre Dame, Marialei 49. Vanaf 1923 adverteerde 
Thees in de Gazet van Ste. Mariaburg voor: Café Notre 
Dame, Frans Thees-Michiels, Hovenier, aannemer van 
hoven, grote keus fruitbomen, rozelaars, andere plan-
ten, bloemkorven + gelegenheidsruikers.
Maar in de Gazet van 1914 stond deze advertentie: 
Café Het Groenhuis, Frans Thees-Michiels, Hovenier, 
aannemer van hoven, hoek Schoolstraat en Marialei 
19.
We hebben meermaals opgemerkt dat cafébazen vorige 
eeuw nogal eens van herberg veranderden.        LVB

Stoppen met roken
via lasertherapie

Sedert 2 januari is aan de Van de Weyngaertlei 2 een nieuwe 
zaak “Prostop” geopend. Als primeur voor België helpt de 
professionele organisatie, gespecialiseerd in nicotine-ont-
wenning met behulp van soft-laser, rokers van hun versla-
ving. Sinds 1996 bestaat Prostop in Nederland en heeft daar 
in een twintigtal steden vestigingen. Sint-Mariaburg is de 
start voor verdere uitbreiding in België.

Zaakvoerder Edwin De Laat en Office-manager Kris De Bondt 
getuigen: “Stoppen met roken is een grote en vaak moeilijke 
stap. De voordelen zijn echter groot: in korte tijd verdient men 
de investering terug die men doet voor de lasertherapie. Men 
krijgt een betere conditie, meer weerstand, gezondere huids-
kleur en haren, frissere mond, verbetering van smaak en  
reuk, betere doorbloeding en lagere bloeddruk. Met Prostop 
wordt de kans om definitief te stoppen aanzienlijk groter. We 
geven een garantie van zes maanden. Een eventuele nabe-
handeling is binnen deze periode dan ook gratis.”
We komen in volgend nummer terug op deze nieuwe zaak 
die vanaf april ook een therapie voor gewichtsbeheersing 
brengt. Meer info op tel. 0800-57180 of 03/664.26.60, e-mail 
info@prostop.be
LVB  

Kapellen werkt positief 
samen met Fietsersbond

Onlangs werd een rondetafelgesprek gehouden tussen 
wnd. burgemeester Koen Helsen, de afgevaardigden 
van de Fietsersbond Kapellen en de cel Verkeer van de 
lokale politie.
Heel wat punten werden in een positieve sfeer bespro-
ken. Een algemene samenwerking wordt op touw gezet 
voor wat betreft de verbetering van fietssignalisatie. Na 
overleg met de administratie Wegen en verkeer van het 
Vlaamse gewest, zal in gezamenlijk overleg een signa-
lisatieplan worden opgemaakt. 
Later op het jaar zal het fietspad langsheen de Frans De 
Peuterstraat en de Eikvarenlaan aangelegd worden, als 
bijkomend deel fietspad langsheen de spoorlijn 12. Ook 
de verbinding van het fietspad Georges Spelierlaan en 
het fietspad Chr. Pallemansstraat vormt het onderwerp 
van verdere besprekingen met de provincie, welke de 
aanleg van de snelle fietsverbinding Luchtbal-Essen 
langsheen de spoorlijn subsidieert.
Tenslotte meldde Helsen dat het fietspad langsheen de 
drukke en gevaarlijke gewestweg N117 (Essensteen-
weg) begin 2006 zal aangelegd worden. Dit dossier 
loopt in samenspraak met de gemeenten Brasschaat 
en Kalmthout. Het kruispunt aan het begin van de KMO-
zone Bosduin zal hierbij aangepast worden.
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15 jaar geleden ontsnapte de wijk
aan een catastrofe als in Gellingen

21 september 1990. De 
herfst begon 15 jaar gele-
den met de evacuatie van 
2.121 inwoners van de wijk 
Sint-Mariaburg/Ekeren nadat 
de laatste wagon van de 
goederentrein Roosendaal-
Feugnies (Fr) was losgeraakt 
en zich in de berm voor huis-
nummer 39 aan de Lodewijk 
Andersonstraat had geboord. 
29.000 liter dimethyleter 
ontsnapte brandend uit de 
witte tankwagen met oranje 
streep, een échte treinbom!
“Ik denk dat het rond half vier 
was dat we vanuit Antwerpen 
uitrukten nadat het alarm 
was binnengekomen.” Com-
mandant Addiers vertelt het 
levendig alsof hij het gebeu-
ren opnieuw meemaakt. “Het 
was aan het regenen. Maar in 
het ochtendlijk duister zagen 
we van op het viaduct aan 
de Schriek reeds het vuur. Ik 
kende de situatie vanuit mijn 
opleiding. Uit mijn literatuur 
wist ik dat in 1948 een iden-
tieke wagon geëxplodeerd 
was in het Duitse Ludwigsha-
ven en het leven gekost 
had aan 200 inwoners. Als 
een fragmentatiebom had 
de citern huizen verwoest 
en mensen gedood en ver-
minkt. Ik besefte meteen dat 
het voor ons alles of niets 
zou worden. Nooit voordien 
beleefde ik zo’n precaire 
situatie.”

Om de omwonenden te 
wekken, liet de commandant 
de sirenes van de brandweer-
wagens blijven loeien. Eerst 
werden de bewoners van de 
Lodewijk Andersonstraat uit 
hun huizen gezet. Nadien 
werd in overleg met de poli-
tie en de hogere instanties 
besloten rampenplan 4 af 
te kondigen en rond 5 uur 
werden binnen een zone van 
800 meter (tussen spoorweg-
Kapelsesteenweg-Maria-
Theresialei en de Schriek) 
alle inwoners verplicht hun 
woningen te verlaten en uit 
te wijken naar familie of naar 
opvangcentra van de stad.  

“Ik had in 1986 de ontploffing 
van BP Chemicals meege-
maakt”, vervolgt Comman-
dant Addiers, “maar wat we 
hier moesten aanpakken, was 
veel beangstigender. Een 
vlam van 10-15 meter spoot 
uit de gekantelde tankwagen 
met het geluid van een brie-
sende leeuw. Het gas spoot 
naar buiten en ontbrandde 
onmiddellijk. Ik wist dat we 
de tank moesten koelen, niet 
de vlam blussen. Maar ons 
eerste probleem was dat de 
waterleiding in de Lodewijk 
Andersonstraat niet genoeg 
druk had. Gelukkig hadden 
we een watertank van 2000 
liter mee en regende het 
stevig. We hadden de natuur 
aan onze kant. Aan het kerk-
plein was er wel water met 
voldoende druk beschikbaar, 
dus hebben we ons vandaar 
bevoorraad met slangen die 
300 meter moesten over-
bruggen tot aan onze sproei-
kanonnen. Ook de Civiele 
Bescherming en de brand-
weercorpsen van Kapellen 
en Brasschaat zijn met hun 
tankwagens voor een rou-
lement komen zorgen. Zo 
konden we voor een perma-
nente, gespreide koeling van 
de citern zorgen. Vanaf 16 

uur ’s middags zijn dan de 
mensen van de BASF-brand-
weer een fakkelinstallatie 
komen aanbrengen, zodat 
het dimethyletergas versneld 
uit de tank kon komen. Ik heb 
toen het strijdtoneel verlaten 
en kwam totaal uitgeput in 
de kazerne terug. Ik kan u 
verzekeren dat zo’n operatie 
aan je vreet.”

De Mariaburgse bevolking 
heeft nadien met een feest 
in Elcks Thuys zijn dank-
baarheid jegens de dappere 
redders vertolkt. Misschien is 
het goed eraan te herinneren 
dat het Antwerps brandweer-
corps permanent 116 man 
beschikbaar heeft om uit te 
rukken plus 5 personen op 
de centrale dispatching en 
twee officieren. In Mariaburg 
begon men vrijdagochtend 
met 30 man. 
Om de 4 uur werden deze 
afgelost. Pas zaterdagmid-
dag om 16 uur was de tank 
leeggebrand en werd het 
alarm afgeblazen. Iedereen 
mocht terug naar huis. De 
catastrofe was vermeden 
dank zij het snelle en des-
kundige optreden van de red-
dingdiensten. “Het was als 
in de tweede wereldoorlog”, 
getuigde achteraf een oudere 
inwoner.

Commandant Addiers vertelt 
dat de dreigende catastrofe 
in onze wijk ertoe geleid heeft 
dat tussen NMBS en BASF 
Antwerpen een contract werd 
getekend, dat voortaan de 
specialisten van BASF overal 
ingezet worden bij treinonge-
vallen met chemische stoffen. 
“Achteraf beschouwd hebben 
we in 1990 een aantal facto-
ren gehad die in ons voordeel 
speelden. Deze hebben er 
zeker toe bijgedragen dat 
Sint-Mariaburg niet van de 
kaart is geveegd en er geen 
burgerslachtoffers gevallen 
zijn. Het regenweer was onze 
natuurlijke partner. Het sta-
tion van Sint-Mariaburg heeft 
alleen aan de zijde van de 
Lodewijk Andersonstraat een 
bebouwing; aan de andere 
zijde is het een open land-
bouwgebied. In Ekeren of 
Kapellen zouden woningen 
aan twee zijden van het spoor 
bedreigd geweest zijn. Het 
was de laatste wagon die in 
Kapellen is beginnen ontspo-
ren en door een slingerbewe-
ging op zijn zij is gegaan. Hij 
heeft een paal met electri-
sche leidingen geraakt, maar 
gelukkig hebben de draden 
geen ontploffing veroorzaakt. 
Tenslotte is bovenaan de 
tank het afsluitplaatje aan 
één bout blijven hangen, 
terwijl er vijf schroeven weg 
waren. Daardoor is het 
plaatje gaan klepperen en is 
het gas via een smalle ope-
ning naar buiten gekomen en 
niet via een groot gat als in 
Gellingen. Tenslotte zat ook 
de wind mee. Hij richtte de 
steekvlam niet recht naar de 
huizen maar naar de hemel.”
“Sint-Mariaburg heeft een 
bijzondere patrones die onze 
gemeenschap van een helse 
ramp gered heeft”, zegt 15 
jaar later een devote dame 
die in de kerk een kaars aan-
steekt voor het Mariabeeld.

LVB  

De sterkste interventie die 
Commandant Addiers is bij-
gebleven van kwart eeuw 
brandweerwerk in Antwerpen

Deze tankbom bedreigde in 1990 de wijk. Tentoonstelling “Het gevaar” roept zondag 17 april deze 
rampzalige gebeurtenis terug op.

Remco Van Rousselt (32) 
bracht een groot deel van 
zijn jeugd door in de Sche-
persveldlei te Sint-Maria-
burg. Hij liep school in de 
Frans Standaertlei, nadien 
op Sint-Lambertus te Ekeren 
en de laatste twee humanio-
rajaren op Pius X in Antwer-
pen. Nadien behaalde hij aan 
de VUB de licentie agogiek. 
Met dat diploma kon hij aan 
de slag in de normaalschool 
aan de VIIe Olympiadelaan, 
waar ook Prins Laurent drie 
schooljaren doorbracht.

“In 2002 trok ik naar Frankrijk 
om er in de wijngaarden te 
werken. Ik engageerde me 
in een ontheemdingsproject 
voor probleemjongeren, 
Albezon in Gent. Als opvoe-
der hielp ik hen gedurende 
vier maanden de laatste 
kans aangrijpen om terug 
een plaats te vinden in de 
gemeenschap. Zo kwam ik 
op de ezelboerderij Badjâne 
in Malons & Elze (Hautes-
Cévennes) terecht. Tussen 
de ezels vond ik mijn ware 
roeping. Ik ben er gebleven.”

Prachtig gebied
“Op de grens van Ardèche 
en Gard hebben we hier een 
prachtig natuurgebied. De 
bergen zijn er niet te hoog, 

van 600 tot 1.600 meter. Men 
kan vandaar gemakkelijk met 
de wagen naar de Middel-
landse Zee (slechts 250 km) 
en het is het minst bevolkte 
gebied van Frankrijk. Een 
ideaal oord om te onthaas-
ten”, vertelt Remco. 
“We hebben hier 13 ezels, 
één muilezel en twee paar-
den. Van Pasen tot oktober 
kunnen families hier terecht 
voor originele vakanties. 
Onze werking heeft eigenlijk 
vier luiken. Wij organiseren 
dagtochten. De mensen 
kunnen op weg voor een 
grote tocht van 30 km of een 
kortere route. Bagage wordt 
door de ezel gedragen, ook 
kinderen kunnen op zijn rug. 
Meestal komen de mensen ‘s 
middags hier toe. We laten 
hen kennis maken met de 
ezel. We geven een initiatie 
dat ze alles weten om op 
tocht te kunnen gaan. De 
volgende morgen gaan ze op 
stap. Wij zorgen voor goede 
kaarten.”
Dat is een eerste pijler van 
de werking. Een tweede zijn 
de trektochten op maat. Toe-
risten gaan dan voor langere 
tijd (tot 14 dagen) op stap met 
de ezel. Zij kunnen overnach-
ten in gîtes, op campings, in 
hotels, volgens ieders budget 
en wensen. “Wij organiseren 

alles, zorgen ervoor dat alles 
naar wens verloopt. Men kan 
ook op een bioboerderij loge-
ren, waar de kinderen echt 
het landelijk leven aan de 
lijve ondervinden en kunnen 
meemaken.”
“Animatie is onze derde 
pijler”, vervolgt Remco. “Wij 
komen met de ezels optre-
den op jaarmarkten, familie-
feesten, kermissen, enz.”
Tenslotte heeft Badjâne ook 
een pedagogisch project 
opgestart: “We gaan met 
onze ezels naar de scholen 
in de streek. We brengen 

kinderen van 5 tot 12 jaar in 
contact met onze langoren. 
We leggen de link naar de 
biologie en de geschiede-
nis, maar werken ook via de 
ezels aan de groepsdyna-
miek.” Hier komt duidelijk de 
pedagoog en de agoog om 
de hoek kijken: Remco kan 
zijn roots niet loochenen. 
Wie meer wil weten over 
het ezelproject, surfe naar 
www.badjane.org. Men kan 
ook met Remco bellen op nr. 
0033-466567154.

LVB 

Remco Van Rousselt: “Met de ezel op trektocht”
Originele vakantieformule in Hautes-Cévennes
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District Ekeren   District Ekeren   District Ekeren  District Ekeren  District Ekeren
Heraanleg Karel De Wint-
straat
Op woensdag 12 januari 
werden de werkzaamheden 
in de Karel De Wintstraat 
gestart. Aannemer Vermetten 
ging van start met het uitbre-
ken van de verharding en het 
afgraven van de vervuilde 
gronden.  De werken omvatten 
het aanleggen van een nieuw 
rioleringsstelsel, de aanleg 
van een nieuwe verharding 
voor rijweg, voetpaden en 
parkeerstroken. Kortom het 
vernieuwen van heel de straat. 
De verlichting werd reeds vorig 
jaar vernieuwd. Geschat wordt 
dat de werken 4 maanden 
zullen duren. Door de werken 
is er een verminderde bereik-
baarheid in de omgeving van 
het Mariaplein. Een lokale 
omleiding werd voorzien en 
aangegeven.
Heraanleg Veltwijcklaan
Maandag 17 januari startte 
aannemer Nijs in opdracht 
van Stad Antwerpen en RI-
ANT met de heraanleg van de 
Veltwijcklaan. Verwacht wordt 
dat de werken zes maanden 
zullen duren. Tijdens deze 
periode zal de Veltwijcklaan 
afgesloten zijn. Om de hinder 
te beperken wordt in 2 fasen 
gewerkt. De eerste fase loopt 
van op het kruispunt met de 
Lindelei tot het rondpunt aan 
de viaduct. De aannemer 
denkt met de rioleringswerken 
in dit deel rond te zijn tegen 
eind februari. Daarna wordt 
gestart met de aanleg van het 
fietspad en het voetpad van de 
eerste fase. Na afwerken van 
de riolen in het eerste deel zal 
de ‘rioolploeg’ beginnen in het 
andere deel naar de kerk toe 
(tweede fase). Gedurende de 
werken zal het districtshuis 
echter steeds bereikbaar zijn. 
Omwille van de wekelijkse 

markt op woensdag wordt 
aangeraden de Driehoekstraat 
te vermijden en via Boerendijk 
en Kloosterstraat om te rijden. 
Fietsers kunnen omrijden door 
het Veltwijckpark en de Konij-
nenberg. 
Voor meer info betreffende de 
werken in Ekeren kunt u con-
tact opnemen met het districts-
secretariaat op het nummer 03 
543 29 11. De ontwerpen zijn 
ook steeds beschikbaar ter 
inzage op het districtssecreta-
riaat tijdens de openingsuren. 
850 jaar Ekeren
In 2005 wordt 850 jaar Ekeren 
gevierd. Iedereen weet dat 
Ekeren veel ouder is, want 
een dorp bestaat al een tijd 
vooraleer het voor het eerst in 
documenten wordt vermeld.
In 1155 verschijnt in een akte 
van de Sint-Michielsabdij de 
naam Hecerna, het oudst 
bekende document waarin 
de middeleeuwse naam van 
Ekeren wordt vernoemd. De 
heerlijkheid Ekeren bestond 
toen ook uit Ekeren, Hoeve-
nen, Kapellen, Brasschaat en 
een gedeelte van Antwerpen 
(Oude Landen, stukje Lucht-
bal, Schoonbroek, Rozemaai 
en daar waar nu de Ekerse 
Putten zijn).
In 2005 zal dit dus 850 jaar 
geleden zijn, aanleiding voor 
het districtsbestuur om hier 
aandacht aan te besteden.
Het programma van dit feest-
jaar valt uiteen in twee luiken:
1. Ondersteuning van 
het verenigingsleven.
Het ligt in de bedoeling van 
het districtsbestuur om het 
verenigingsleven zoveel 
mogelijk te betrekken bij de 
viering van deze bijzondere 
verjaardag. Daarom kunnen 
de Ekerse verenigingen, die 
actief participeren aan 850 jaar 
Ekeren, en die voldoen aan 

bepaalde voorwaarden, een 
toelage krijgen. Het reglement 
werd in de districtsraad van 22 
november 2004 goedgekeurd. 
Alle verenigingen hebben dit 
reglement ontvangen.
2. Activiteiten georgani-
seerd door het district.
• Academische zitting 
Op 26 augustus 2005  vindt 
in  de Muziekacademie van 
Ekeren een academische zit-
ting plaats, waarbij een aantal 
sprekers iets over Ekeren, 
de geschiedenis van Ekeren, 
de bestuurlijke organisatie, 
de band met Ekeren komen 
toelichten.
• Tentoonstelling 
“Tussen stad en polder”
Van 20 augustus tot 26 sep-
tember wordt de tentoonstel-
ling “Tussen stad en polder” 
ingericht in Hof De Bist. Deze 
tentoonstelling is mogelijk 
dank zij de inhoudelijke en 
financiële ondersteuning van 
de erfgoedcel van de stad 
Antwerpen. 
De tentoontelling valt uiteen in 
twee delen:
√ Van stad naar polder: 
in Ekeren stonden in het verle-
den veel ‘hoven van plaisan-
tie’. Deze buitenverblijven van 
de burgerij en adel van de stad 
Antwerpen zijn geen typisch 
Ekers verschijnsel, maar de 
ligging van Ekeren, dicht bij de 
stad, zal wellicht de oorzaak 
geweest zijn dat stedelingen 
naar Ekeren kwamen om te 
genieten van de gezonde 
buitenlucht. Deze Ekerse lust-
hoven kenden dus beroemde 
bewoners, zoals Eduard 
Moretus, baron Cogels, de 
koekjesfabrikanten Parein,  en 
zelfs Pieter Paul Rubens, die 
een tijdje eigenaar is geweest 
van het Hof van Ursele op 
Schoonbroek.
√ Van polder naar 

stad: er waren niet alleen 
mensen die naar Ekeren 
kwamen voor de goede lucht, 
er waren ook Ekerenaars die 
de wijde wereld wilden verken-
nen, of die gewoon met hun 
ouders verhuisden.  Zo was de 
vader van Lode Craeybeckx 
politiecommissaris in Ekeren, 
deed Jacobus Moerenhout 
ontdekkingsreizen in de Stille 
Oceaan, en werd de bekende 
kunstschilder Ferdinand Pau-
wels directeur van de kunst-
academie van Dresden.
• Volksfeest in het 
Veltwijckpark
Na de lasershow en het vuur-
werk op 17 september, organi-
seert het district een volksfeest 
in het Veltwijckpark.

Nieuws uit de districtsraad 
en het districtscollege

Ekerse jeugdraad
In januari keurde de dis-
trictsraad de statuten van 
de jeugdraad Ekeren goed. 
De jeugdraad is het officieel 
adviesorgaan van de districts-
raad voor alle beslissingen 
die een invloed hebben op 
het leven van kinderen en 
jongeren. 
De jeugdraad bestaat uit verte-
genwoordigers van de Ekerse 
jeugdverenigingen, individuele 
jongeren en enkele ‘deskun-
digen’. 
[info]
jeugddienst Ekeren
tel. 03 541 13 78
www.jeureka.be
Aanpassing verkeerssigna-
lisatie
Willebeeklaan
Het is voortaan toegestaan om 
in de Willebeeklaan op het trot-
toir te parkeren, langs de even 
zijde vanaf huisnummer 38 tot 
huisnummer 52 en langs de 
oneven zijde vanaf nummer 27 

tot nummer 39. De verkeers-
situatie is aangepast omdat 
de doorgang van het verkeer 
in het doodlopende gedeelte 
zeer moeilijk was.
Kloosterstraat en Dorpstraat
Door de werken in de Veltwij-
cklaan is het tijdens de spits-
uren zeer druk in het centrum 
van Ekeren.  Daarom paste 
de districtsraad de verkeers-
situatie in de Kloosterstraat en 
Dorpstraat aan.  Parkeren en 
stilstaan zijn verboden van 7 
tot 9 uur en van 16 tot 18 uur.

Hof De Bist
Het parkdomein Hof De Bist 
is een fraai stukje groen in 
het midden van Ekeren.  Het 
biedt   voor iedereen een  
aanvaardbare mix van natuur, 
cultuur, sport en recreatie. 
De districtsraad keurde een 
nieuw bestemmingsplan goed 
met volgende doelen: het 
verhogen van de ecologische 
waarde, het versterken van de 
recreatieve functie en de cultu-
rele functie van het kasteel, het 
behoud van de sport- en speel-
accommodaties, het verhogen 
van de esthetische kwaliteiten 
van het parklandschap rond 
het kasteel.
Onderhoud en aanleg speel-
tuinen
Het districtscollege van Ekeren 
heeft geld vrijgemaakt voor de 
opknapbeurt van speeltuinen.  
Aannemer Verbruggen voert 
de werken uit voor een bedrag 
van 37 300 euro.
Ook het speelterrein in park 
Hof De Bist heeft een onder-
houdsbeurt nodig. Door het 
stelselmatig weghalen van 
speeltoestellen die niet meer 
aan de veiligheidsnormen 
voldoen, heeft het speelter-
rein heel wat van zijn aan-
trekkingskracht verloren. Het 
districtscollege geeft opdracht 

aan de jeugddienst om het 
dossier van de heraanleg van 
het speelterrein in Hof de Bist 
op te starten  in samenwerking 
met stadsontwikkeling.
Heraanleg parkeerstroken 
De parkeerstroken aan de toe-
gangsweg van het districtshuis 
zijn dringend aan heraanleg 
toe.
Het districtscollege gunt die 
heraanleg aan de firma ATF uit 
Zandvliet voor een bedrag van 
15 681,60 euro.
Bankenplan
Het districtscollege keurde het 
bankenplan goed. Doordat 
heel wat banken onderhe-
vig zijn aan vandalisme en 
veroudering zijn er jaarlijks 
een aantal banken die uit het 
straatbeeld verdwijnen en 
niet opnieuw ingevuld gera-
ken. Om een beter overzicht 
te krijgen van de bestaande 
banken en de ‘ontbrekende’ 
banken werd een plan opge-
steld dat dus de plaatsing van 
banken alsook de jaarlijkse te 
voorziene hoeveelheid nieuwe 
banken in kaart brengt. Con-
creet zullen er dit jaar al elf 
nieuwe, modieuze banken 
verschijnen op diverse plaat-
sen in Ekeren. Tevens zullen 
een aantal banken verplaatst 
of verwisseld worden. Zo 
zijn er bijvoorbeeld plaatsen 
waar twee of meer verschil-
lende types van banken naast 
elkaar staan.  Het bankenplan 
bekijkt dan ook de totaliteit van 
banken.

Meer info: 
Districtshuis Ekeren, Veltwijck-
laan 27, 2180 Ekeren
tel. 03 543 29 11, e-mail: distric
t.ekeren@stad.antwerpen.be
www.ekeren.be
openingsuren: ma - vrij van 9 
tot 15 uur, ook op donderdag-
avond van 17 tot 19 uur.

Wendy Bellens nam afscheid
van Kon. Harmonie Antverpia

Zondag 9 januari kwamen velen naar Elcks Thuys om er 
het jaarlijks Aperitiefconcert van de Koninklijke Harmo-
nie Antverpia mee te maken. Rob Volders presenteerde 
de twee delen van het programma..
Voor dirigente Wendy Bellens was het een aangrij-
pende uitvoering, vermits ze na dit concert afscheid 
nam van haar Mariaburgse muzikanten. Als echte muzi-
kale ‘bezige bij’ werd de opdracht om de Mariaburgse 
harmonie te leiden te zwaar. Zij geeft immers fluitles in 
de Zeeuwse muziekschool, afdeling Middelburg, Vlis-
singen en Tholen, en eveneens aan de gemeentelijke 
academie voor muziek, woord en dans te Wuustwezel. 
Zij dirigeert ook de Koninklijke Harmonie ‘De Eikel’ van 
Brecht en het jeugdorkest van de Kon. Harmonie ‘Con-
cordia’ van Gooreind-Wuustwezel.
De voorzitter van Kon. Harmonie Antverpia, de Ant-
werpse cultuurschepen Philip Heylen, zette haar dan 
ook terecht in de bloemetjes om haar te bedanken voor 
haar inzet en haar verdienstelijk werk bij Antverpia. 
Voortaan wordt de Kon. Harmonie Antverpia gediri-
geerd door Patrick van den Eynde uit Duffel. Onder zijn 
deskundige leiding blijft het Mariaburgse gezelschap 
evenementen opvrolijken. Op de jaarlijkse Carnavals-
toet van de Ekerse Bierpruvers waren ze weer present.
LVB

Actieve Ziekenzorg
Tijdens de maand februari was Ziekenzorg Sint-Mari-
aburg heel actief. De 20e pannenkoekenbak lokte op 6 
februari veel sympathisanten naar Elcks Thuys. Op 16 
februari kwam Zuster Chri Van Haegenborgh (Zusters 
van de Jacht, Heverlee) spreken over haar werk in 
Congo en over de plaats en de rol van de vrouw in de 
bredere Afrikaanse samenleving. De getuigenis over 
haar jarenlange inzet in Kinshasa sloot goed aan bij het 
thema van Broederlijk Delen ‘Congo wil groeien’.

Wijkvergadering Annadreefschool
Op dinsdag 22 maart om 20 u richt het gemeentebestuur van 
Brasschaat in de refter van de Annadreefschool een informa-
tieavond in voor de bevolking van de wijk Mariaburg.  

Bedankt
 Jos Verhaegen en Gust De Rijdt belden op i.v.m. de 
foto van Fons De Weerd in ons vorig nummer. Zij iden-
tificeerden de twee heren op de foto als Van Haesen-
donck uit de Leo Vermandellei en Van Ravensteyn uit 
de Schriek.

Kat beschoten
Consternatie in de omgeving van de Bist, toen bij vete-
rinair onderzoek bleek dat een gewonde kat hagelbol-
letjes in de buik had. Blijkbaar beschoten door een 
onbezonnen losbol of een moedwillige kattenhater. 
Vermits er nog gelijkaardige klachten bij de politie bin-
nenkwamen, houdt deze een oogje in het zeil. AH

Koninklijke Harmonie Antverpia

Een periodieke uitgave van de Wijkwerking Maria-
burg v.z.w.
Aan dit  nummer werkten mee: Barbara,  Willy Bau-
wens, Marc Elseviers, Anne-Mie Havermans, Fred 
Jorissen, Marcel Peeters, Jonas Roosens, Lieven en 
Gerda Sybers, Ludo Van Bouwel, Griet Van Buyten, 
Marcel Van den Eynden, Bart Vande Vyvere, Guy 
Van Look.

Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt u 
voor 10 mei op het redactieadres: Schriek 360, 2180 
Sint-Mariaburg/Ekeren.

Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel, Scha-
pendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605.73.61, gsm 
0476/592278, e-mail: hippopress@skynet.be
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