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Vriendenkring breidt uit
Sedert ons decembernummer kwamen alweer heel wat mensen de club “Vrienden 
van het Nieuw Kwartier” vervoegen. Als nieuw erelid mochten we Jan Minderhout uit 
Vlissingen begroeten. Vele lezers schreven spontaan een bijdrage over. Uit diverse 
hoeken van Vlaanderen en Wallonië kwamen vragen om onze buurtkrant toege-
stuurd te krijgen. Bedankt allemaal. Als in december ons honderdste nummer ver-
schijnt, gaan we zeker een speciale activiteit op touw zetten voor de “Vrienden van 
het Nieuw Kwartier”. Inmiddels kan men nog altijd enige financiële steun leveren 
door 5 euro of meer over te schrijven op rekening nr. 979-0804545-32 van Wijkwer-
king Mariaburg vzw 2180 Ekeren.

Welkom dinsdagmorgen
In buurthuis ’t Nieuw Kwartier, Schriek 360, naast de muziekacademie (vroegere 
gemeentelijke jongensschool) is iedereen  elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur 
welkom. Er valt altijd wat te bekijken over de geschiedenis van de wijk. Men kan 
er foto’s, documenten, plans binnenbrengen. Informeren of het Heemkundig Docu-
mentatiecentrum misschien oude foto’s of plans heeft van een pas aangekochte 
woning. Eens komen neuzen in de vele oude boeken en gazetjes van 1896 tot 
1940. Of gewoon wat komen vertellen over vroeger. Ludo Van Bouwel en zijn team 
zijn graag bereid om u met raad en daad bij te staan. Medewerkers voor het archi-
veren van de documentatie zijn ook welkom.

Petitietijdperk
Onze maatschappij is mondiger dan ooit. Overal vragen 
mensen inspraak. Echte democratie. Belangengroepen 
wensen dat met hun opvattingen en verlangens rekening 
wordt gehouden. In deze krant, ons lentenummer, barsten 
diverse petities met betrekking op het leven in de wijk als 
botten aan de bomen open. De initiatiefnemers van deze 
petities rekenen op een ruime steun opdat hun eisen ken-
baar zouden gemaakt worden bij de betrokken instanties en 
tot concrete resultaten zouden leiden. Pas wanneer grote 
aantallen mensen bereid zijn hun naam en handtekening 
te plaatsen op die petitielijsten, zullen beleidsbepalers mis-
schien beseffen dat zij op het verkeerde spoor zitten (trein), 
niet aan het juiste adres zijn (post) of het kind niet met het 
badwater mogen wegwerpen (woningen boven school).
Stakingen, betogingen en andere harde of ludieke acties zijn 
een uiting van de grote onvrede die de huidige samenleving 
typeert.  Het laag bij de gronds vertoon van de nationale poli-
tici na de verkiezingen van juni 2007 heeft zeker niet bijge-
dragen tot meer vertrouwen van de bevolking in hun verko-
zenen. Ook op lokaal vlak liep niet alles even vlot.
Spijts deze ontgoochelende ervaringen blijft het bestuur 
van de Wijkwerking Mariaburg geloven in en ijveren voor 
een betere toekomst van de wijk op Ekers, Brasschaats en 
Kapels grondgebied. Gelukkig vallen op volgende bladzijden 
nog voldoende positieve berichten te melden die ons stimu-
leren om te besluiten: “Wij zullen doorgaan”.  LVB

EDITORIAAL

Meer en beter openbaar vervoer
Treinen NMBS  

Onderteken de petitie op www.lijn12.be voor o.a. meer en 
betere treinverbindingen vanuit Sint-Mariaburg naar Antwer-
pen.
In december 2007 werd een actiecomité Lijn 12 opgestart met 
het oog op meer en betere treinen op de lijn 12 Antwerpen-
Centraal/Roosendaal. De wijkwerking steunt ten volle dit ini-
tiatief en roept iedereen op, deze petitie te ondertekenen. De 
site zelf is eveneens een aanrader om te bekijken. 
Sint-Mariaburg is naar onze mening vooral vragende partij 
voor volgende punten:
- een stop van de IRn in Sint-Mariaburg;
- een P-trein naar Antwerpen rond 8.32u zoals deze van 07.32u
- een halte voor P-treinen in Antwerpen-Dam en Antwerpen-Oost;
- een P-trein naar Essen rond 18.17u zoals deze van 16.17u en 17.17u

De Lijn : bus 73
Sinds 9 december 2007 heeft De Lijn het 
busaanbod ’s avonds voor Sint-Mariaburg 
verbeterd. En dit zowel in de week als op 
zaterdag, zon- en feestdagen. In de week 
heb je vanuit Antwerpen nog een 73 met 
vertrek op 22.45 en 23.45, op zaterdag om 
23.15 en jawel om 00.20 (= zondagmor-
gen). Op zon- en feestdagen vertrekt de 
laatste bus om 23.24. Tenslotte herinneren 
we eraan dat er in de nachten van vrijdag 
op zaterdag en van zaterdag op zondag nog 
twee nachtbussen rijden naar Sint-Mariaburg 
met vertrek om 01.45 en om 03.30  aan de 
Rooseveltplaats.

Op 25 januari gaf het college 
van burgemeester en schepe-
nen toelichting bij het project 
Gibo Annadreef. Het school-
gebouw  dateert van 1937 en 
is sterk verouderd. Bepaalde 
delen zijn om hygiënische 
en veiligheidsredenen buiten 
gebruik gesteld. Renovaties 
volstaan niet meer en zijn 
op termijn ook veel te duur. 
Daarom zijn grondige ver-
bouwingen of een nieuwbouw 
nu aan de orde. Ook de toe-
stand van kinderopvang Het 
Molentje voldoet niet meer 
aan de normen. Feit is dat de 
ruimte om te bouwen steeds 
schaarser wordt, maar dat 
er wel een toenemende 
vraag bestaat inzake betaal-
bare woningen. “Waarom 
een school en woningen 
niet combineren?” dacht het 
gemeentebestuur geïnspi-
reerd door een voorbeeld in 
het Nederlandse Best. Het is 
de bedoeling dat kandidaten 
een project indienen waarin 
het schoolgebouw vernieuwd 
wordt en ook de gebouwen 
van buitenschoolse kinder-
opvang, dagopvang en Kind 
en Gezin zullen aangepakt 
worden met behoud van de 
bestaande sporthal. De ove-
rige ruimte komt ter beschik-
king van de privé-ontwikke-
laar. De nu reeds bebouwde 
oppervlakte zal niet over-
schreden worden met het 
nieuwe project. Er zal met 
verschillende stedenbouw-
kundige voorwaarden reke-
ning gehouden worden zoals 
maximale bouwhoogte van 
9m, aandacht voor behoud 
van het bomenbestand, vol-

doende privacy tussen school 
en woningen, enz. 
Een voorlopige timing werd 
opgesteld. Zo zullen kandi-
daturen ingediend zijn tegen 
3 maart. Eind mei zullen 
de kandidaten hun offertes 
moeten indienen, waarna de 
jury samenkomt begin juni. 
In september wordt er een 
tweede informatievergade-
ring georganiseerd waarbij 
het bestuur het gekozen 
project zal toelichten. Ten 
vroegste eind 2008 zouden 
de werken van start gaan. 
Wat betreft communicatie én 
inspraak worden nog verschil-
lende zaken georganiseerd 
door het gemeentebestuur. 
Zo zal op regelmatig basis 
een nieuwsbrief omtrent de 
werken verspreid worden 
naar de omwonenden alsook 
naar de school. Eveneens 
zullen de werken opgevolgd 
worden in de Parkbode en 
op de gemeentelijke website. 
Iedereen heeft nog inspraak 
als de bouwaanvraag werd 
ingediend en er een open-
baar onderzoek loopt. Tij-
dens dit openbaar onderzoek 
zullen bezwaren hieromtrent 
kunnen ingediend worden. 
De omwonenden van de 
school maken zich vooral 
zorgen rond de ruimtelijke 
inplanting van het gebouw, 
de verkeersimpact voor de 
buurt en het behoud van pri-
vacy voor de omwonenden. 
De ouders van schoolgaande 
kinderen en leerkrachten 
hebben andere vragen: Hoe 
zit het met geluidshinder 
zowel van bewoners van de 
appartementen als van de 

kinderen op de speelplaats? 
Hoe wordt de veiligheid van 
de kinderen gegarandeerd? 
Wat met de lessen tijdens 
de werken? Hoe zal de kin-
deropvang verder georgani-
seerd worden? Maar ook het 
behoud van een grote speel-
plaats met veel groen is voor 
hen belangrijk. 
Het gemeentebestuur heeft 
alle vragen, opmerkingen en 
suggesties opgelijst en zal 
er trachten rekening mee te 
houden naarmate het project 
vordert. Zo wordt de verkeers-
studie die reeds gehouden 
werd voor de Kapelsesteen-
weg en het Katerheidemo-
lenplein uitgebreid naar de 
ganse wijk Molenweg, Anna-
dreef en Gibo Mariaburg. 
Dit om de verkeersimpact te 
kunnen inschatten. Hieruit 
zal een schoolvervoersplan 
worden opgemaakt. Ook zal 
de wijkwerking een belangrijk 
rol gaan spelen in dit project. 
Zo zullen zij regelmatig met 
het bestuur vergaderingen 
houden om het dossier op de 
voet te kunnen volgen. 
Tijdens een eerste overleg 
tussen WWM en de omwo-
nenden kwam duidelijk 
tot uiting dat zij geenszins 
akkoord gaan met de plannen 
van het gemeentebestuur:
“Onze wijk is al volgebouwd, 
waarom er dan nog eens 
36 appartementen bovenop 
zetten,” klonk het. “De ver-
keersoverlast die nu al groot 
is door sporthal, school, 
glas-en kledingcontainers 
zal nog toenemen.” Door de 
hoogbouw – appartementen 
even hoog als de sporthal 

– wordt het uitzicht van de 
aanpalende woningen alsook 
de privacy ernstig bedreigd 
en de waarde verminderd. 
Er werd een comité opgericht 
dat snel tot actie overging: er 
werd met petitielijsten rond-
gegaan, de bevolking werd 
opgeroepen om affiches uit 
te hangen aan de ramen 
en witte wimpels aan de 
gevels om aandacht van het 
gemeentebestuur te eisen. 
Ook op de website www.
watmetonzeschool.be staat 
een forum waarop mensen 
kunnen reageren. 

 “Wél een nieuwe school, 
geen wooneenheden erbij”, 
concludeerde de groep buurt-
bewoners die op 6 febru-
ari inging op de uitnodiging 
van de WWM om aan een 
gesprek over de Gibo-plan-
nen deel te nemen. Tijdens 
een tweede bijeenkomst op 
19 februari werd verder een 
concrete strategie uitgekiend 
om in een sfeer van overleg 
tot een optimale oplossing te 
komen. LVB

Commotie rond Annadreefschool
Buurtbewoners vierkant  tegen nieuwe woningen

Voor WO II konden de inwoners van Sint-Mariaburg ook met de 
bus Lux via Schijnpoort naar het Centraal Station in Antwerpen
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Briljanten huwelijksjubileum Van den Broeck- Florens
Op 7 november 1942 huwden 
Cornelius Alphonsius Van den 
Broeck en Simonne Marie 
Jeanne Florens te Brasschaat. 
Zij kregen twee zonen Roger 
(1943) en Raymond (1945). 
Eerst woonden ze op de Kaart 
en belandden via Brasschaat-
Centrum en de Gezondheids-
lei 34 uiteindelijk in 1964 in de 
Isabellalei (toen nr. 69, nu 71).  
65 jaren deelden ze vreugde 
en verdriet. Moeder deed het 
huishouden en zorgde voor 
de opvoeding van de zonen, 
maar hielp ook nog schoon-
maken bij bakkers Mariman 
en Van Wesenbeeck. Vader 
werkte als booglasser bij de 
Belgische Spoorwegen in het 
atelier te Wilmarsdonk. In de 
weekends ging hij helpen bij 
Mariman. 
De zonen kregen een dege-
lijke opleiding en zorgden 

na hun huwelijk voor heel 
wat kleinkinderen.  Tussen 
1967 en 1979 werden Rica, 
Sven, Gino, Inez, Wina, Niki, 
Wendy, Sammy, Bram en Tim 
geboren. Zij zagen allemaal 
hun grootouders doodgraag, 
want die waren in hun nopjes 

als er veel volk over de vloer 
kwam. Doordat beiden zo oud 
mochten worden, konden ze 
ook tien achterkleinkinderen 
koesteren. 
Na de pensioenleeftijd bleven 
beiden actief: ze genoten 
intens van reizen naar Spanje, 

Duitsland, Joegoslavië, Italië 
en van mooie muziekuitvoe-
ringen in de Koningin Elisa-
bethzaal, klassiek en lichte 
opera. 
Een hechte familieband 
zorgde voor onvergetelijke 
volksverhuizingen naar de 
Ardennen. Hoogtepunt was 
op 10 november het jubileum-
feest in Hof de Bist.
Simonne overleden
Maar moeder kreeg enkele 
jaren geleden problemen met 
het hart. Dat grote hart waar-
mee ze kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen 
vertroetelde.
Op kerstavond 25 decem-
ber 2007 overleed ze in het 
Universitair Ziekenhuis te 
Edegem. Tijdens een intiem 
en prettig feestje temidden 
van haar dierbaren werd ze 
onwel en kon medische hulp 

niet meer baten. Eigenlijk ging 
ze een beetje in feeststem-
ming heen.
Zij blijft als bezorgde en zor-
gende moeder opgeborgen in 
het hart van haar familie en 
vrienden. Zo is ze nooit echt 
weg. 
Simonne was op 23 maart 
1920 geboren in Antwerpen. 
Ze was de oudste van zes 
kinderen, vijf meisjes en één 
broer. Daarbij twee tweelingen. 
Toen ze zestien was, overleed 
haar moeder en enkele jaren 
daarna haar vader. Zij werd 
opgevangen door grootmoe-
der, maar werd door deze 
situatie wel getekend: altijd 
zorgend en bezorgd voor 
anderen, een sterke vrouw 
die steeds klaar stond voor 
de meest kwetsbaren en de 
kleinsten. Zij werd de spil van 
een warm netwerk, de rots in 

de branding voor wie steun en 
raad nodig had. 
Ze werd waardig oud. Al wie 
haar gekend heeft, bewaart 
een mooi beeld van haar in 
het geheugen. Dat bleek ook 
uit de prachtige toespraken 
tijdens de uitvaartplechtigheid 
in Aula Chrysant op donder-
dag 3 januari 2008

Frans Acke
(28/10/1925– 19/12/2007)

De echtgenoot van Alphon-
sine De Zutter leefde met zijn 
gezin 43 jaar in de Gezond-
heidslei. Hij was douanier 
en beëindigde zijn loopbaan 
als chef van de accijnzen. 
In 1997 verhuisde hij met 
zijn echtgenote naar de Bre-
dabaan in Brasschaat. Het 
gezin Acke telde vier kin-
deren; de dochters Nadine,  
Myriam  en Monique en de 
zoon Geert. Zij waren actief 
in de lokale jeugdbewegin-
gen. Zij zorgden voor negen 
kleinkinderen.
Bij het oversteken van de 
Bredabaan in Schoten werd 
Frans door een auto gegre-
pen. Hij  verbleef enige tijd 
in het ziekenhuis, maar 
overleefde het ongeval niet. 
Echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen bewaren een 
warme herinnering aan hem: 
“Je hebt het goed gedaan. 
Je vertelde niet alleen hoe 
het moest. Je leefde er ook 
naar.” Deze woorden op het 
doodsprentje ontroerden de 
vele familieleden, vrienden 
en kennissen die de uitvaart-
dienst in de parochiekerk bij-
woonden.     
Yvonne Johanna Goos-
sens
(27/8/1921 – 16/1/2008)
Yvonne werd in 1921 gebo-
ren in Kapellen waar haar 
ouders een groothandel 
in huisgerei en ijzerwaren 
hadden. Als jonge vrouw 
doorkruiste zij met de auto 
de streek als vertegenwoor-
digster ervan. Met haar echt-
genoot, Jan Tilleman uit het 
Nederlandse Winterswijk, 
kwam ze in Sint-Mariaburg 
wonen en stichtte er een 
zaak waar ook zij deze 
waren zouden verkopen. 
‘De Ploeg’ werd een geves-
tigde waarde in de wijk en de 

verre omgeving. Ondertus-
sen groeide de familie aan 
met twee flinke zonen. Ger-
hard en Pierre-Louis. 
Yvonne was de drijvende 
kracht achter de zaak en 
haast altijd in de winkel 
te vinden, vaak aan haar 
bureautje achteraan. Maar 
ook hielp ze de klanten om 
een juiste keuze te maken, 
altijd even vriendelijk en 
geïnteresseerd en daarom 
ook door hen gewaardeerd
Toen Gerhard de zaak over-
nam, verhuisden Jan en 
Yvonne naar de Sint-Antoni-
uslei, via de tuin verbonden 
met de winkel. Na de dood 
van haar echtgenoot in 2004 
vond ze in Brecht, in haar 
serviceflat in de kleine kas-
teeltjes, een nieuwe thuis. 
Ver van Sint-Mariaburg maar 
met zorg en liefde omringd 
door de verpleegkundigen en 
verzorgenden en door heel 
wat mensen die regelmatig 
een praatje kwamen maken. 
Vanuit haar zetel genoot ze 

van het weidse uitzicht over 
de omgeving en beleefde 
ze plezier aan het observe-
ren van vogels en koeien 
en het wisselen van de jaar-
getijden... maar vooral zag 
ze uit naar de regelmatige 
bezoeken van Gerhard. Ze 
is stil en rustig heengegaan 
in het ziekenhuis van Malle, 
omringd door Gerhard en 
haar trouwe hulp Maria, op 
woensdag 16 januari.
Rik Van Baast
(23/4/1931 – 16/1/2008)

De jongere broer van Jos 
Van Baast van de welbe-
kende Mariaburgse groente-
familie overleed in RVT Wel-
vaart. Op zijn doodsprentje 
lezen we: “Veel gewerkt, 
veel gegeven, veel genoten 
van het leven, luid, fel en 
krachtig.” Zo hebben velen 
hem gekend en gedenken 
hem in liefde en eerbied, 
meelevend met echtgenote 
Agnès Grymonprez.
Robert Simons
(23/9/1938 – 19/1/2008)

Nog een échte Mariaburger 
vertrok voorbije winter defi-
nitief naar zijn eindbestem-
ming. Robert Simons, de 
laatste telg van de legen-
darische kolenhandelaars-
familie die eind vorige eeuw 
al op Katerheide pleisterde, 
beëindige in Klina te Bras-
schaat zijn laatste levensrit. 
Echtgenote Hélène Thyssen, 
de kinderen en kleinkindreen 
beseften dat het voor Robert 
goed was dat hij kon gaan na 
de maandenlange moedige 
strijd tegen de fatale ziekte. 
We bewaren samen met 
hen de herinnering aan een 
vitale, actieve en levenslus-
tige man die van de familiale 
kolenhandel naar de trans-
portwereld overstapte en 
een vertrouwde figuur was 
in het Mariaburgs gemeen-
schapsleven.   
Lisa Le Roy
(13//11/1930 – 24/1/2008)

De moeder van onze busser 
Eddy Bernaerts overleed op 
77-jarige leeftijd in de Vogel-
kersstraat te Ekeren. Ze was 

geboren in Hoevenen. Ze 
huwde met Jozef Bernaerts, 
met wie ze twee kinderen 
kreeg: Eddy en Erna. Op 
haar 35ste werd ze weduwe 
toen Jozef in de Antwerpse 
haven verongelukte. Het 
echtpaar woonde in de 
Gezondheidslei boven de 
Ford-garage en later in de 
Elisalei. Ze hielpen verschil-
lende jaren bij de bediening 
in café-manege Lievekens-
hoek/Ponderosa. Later ver-
huisde ze met haar nieuwe 
partner François Mariën 
naar Ekeren. 
Myrèse Wouters 
(12/05/47 – 13/12/07)
Hoewel Maria-Thérèse 
Wouters (Myrèse) sedert 
haar huwelijk in 1970 niet 
meer in Sint-Mariaburg 
woonde, bleef ze trouw aan 
het dorp van haar jeugd. 

Bijna elke zondag bezocht 
ze haar ouders in de Van 
de Weyngaertlei. Na het 
overlijden van haar echt-
genoot Herman Telders 
in 2004 trok ze in bij haar 
broer Marc. In maart 2005 
verhuisde ze definitief naar 
de Provence. Ze volgde 
daarmee haar levensdroom. 

Myrèse en Herman hadden 
immers besloten om na hun 
pensioen naar Céreste in 
Frankrijk te verhuizen. Toch 
kon ze Sint-Mariaburg niet 
vergeten. Onder de ‘ciel 
de Provence’ las ze gretig 
‘De Gazet van het Nieuw 
Kwartier’. Ze keerde ook 
nog geregeld terug naar 
hier om familie en vrienden 
te bezoeken. Een goed jaar 
geleden sloeg het noodlot 
echter toe. Bij een routine-
controle stelden de dokters 
in Marseille kanker vast. De 
behandeling liep goed af, tot 
in september vorig jaar de 
ziekte opnieuw toesloeg. Na 
het bezoek van haar broer, 
omringd door haar vrienden 
in Céreste en in het bijzon-
der van Bernard Blanc, sliep 
ze zacht in op 13 december 
2007. 

 BM’s verlieten ons

Op 13 februari woonden 
honderden Mariabur-
gers de mooie uitvaart-
dienst bij van Louis Van 
Wesenbeeck. De bakker 
van de Lopoldlei was een 
geliefd man in de wijk. Zelf 
stamde hij uit het druk-
kersgeslacht Van Wesen-
beeck dat bijna een eeuw 
lang alle drukwerk van 
Antverpia verzorgde. Zijn 
broer Fons sloot aan de 
Frans Standaertlei deze 
episode af.  Na zijn huwe-
lijk met Paula De Koninck, 
lid van de legendarische 
Mariaburgse bakkersfa-
milie, zorgde Louis voor 
het dagelijks brood. Al wie 
destijds ’s zondags uit de 
vroegmis kwam, ging bij 
Louis en Paula langs om 
de heerlijke pistolets te 
halen. ’s Nachts bakken en 
overdag het brood rond-
brengen: vele jaren heeft 
Louis het immer goedge-
zind gedaan. Ook toen 
zoon Hubert de bakkerij 
overgenomen had, bleef 
hij daadwerkelijk helpen. 

Een harde werker was hij, 
maar ook een kunstenaar 
in zijn vak. Onvergetelijk 
was de reuzentaart van 2 
op 3 meter die hij in 1986 
maakte om de tentoon-
stelling van “Onder de 
toren – 75 jaar parochie-
kerk” een extra dimensie 
te geven. Louis reconstru-
eerde nauwgezet het plan 
van Sint-Mariaburg anno 
1911 met 600 eieren, 20 kg 
suiker, 15 kg bloem, 30 kg 
marsepein en 20 kg room-
boter. Ook maakte hij als 
bakker-op-rust uit suiker 
de neo-gotische kerk na 

en uit marsepein de eerste 
kapel op het Mariaplein.
Louis hield van zijn kerk. 
Vader en grootvader Van 
Wesenbeeck waren kerk-
meesters, broer Flor werd 
priester en ging voor tij-
dens de uitvaartplechtig-
heid. Eens op rust werd  
Louis gewaardeerd lid van 
de kerkraad. Steeds kon op 
hem een beroep gedaan 
worden om in de parochie 
te helpen.  Hij werd al in 
1979 weduwnaar, maar 
bleef steeds nauw verbon-
den met zijn drie kinderen, 
acht kleinkinderen en zes 
achterkleinkinderen. Toen 
zijn gezondheidstoestand 
het niet meer toeliet zelf-
standig te wonen in de 
Frans Standaertlei, vond hij 
onderdak in RVT Welvaart 
te Hoogboom, waar hij een 
graag geziene bewoner 
was en familie en vrienden 
hem vaak bezochten.
Een prachtig man is heen-
gegaan. Sint-Mariaburg 
is weer een stukje armer 
geworden

Bakker Louis Van Wesenbeeck met een hart van koekenbrood
(21/2/1923 -  7/2/2008)
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Hoor wie zingt daar?
25 jaar Teresiakoor

Clan Hay Pipe Band in beeld bij
Debby en Nancy’s Happy Hour

Op 4 februari 1983 werd het 
Teresiakoor boven de doopvont 
gehouden, wat wil zeggen dat 
dit jaar het zilveren jubileum 
kon gevierd worden. Wie het 
koor niet mocht kennen, bijna 
wekelijks brengen ze tijdens de 
zondagse eucharistieviering  in 
het kerkje van Ekeren-Bund hun 
meerstemmige en meertalige 
liederen ten gehore. 
Misschien is het niet echt uit-
zonderlijk dat een kerkkoor 25 
jaar bestaat, verdienstelijk is in 
ieder geval dat verschillende 
zangers er van in de beginpe-
riode bij waren en nog steeds 
actief zijn.
Albert Barbier
Ik ben eens gaan praten met 
enkele mensen die het “life” 
meemaakten. Zo kwam ik in 
1976 terecht bij Albert Barbier 
zaliger (overleden in 1984), 
vader van de huidige dirigent. 
Zeker is dat hij aan de basis 
lag. Noem hem maar de stichter 
van wat toen nog gewoon het 
kerkkoor heette. Later werd dat 
Sint-Theresiakoor en nog later 
verdween die sint en die ‘h’. Zo 
werd het dus Teresiakoor, dat in 
feite al 32 jaar bestaat…
In 1976 werd ter gelegenheid 
van de begrafenisplechtigheid 
van Edward Kerstens, orgelist 
van de parochie, een beroep 
gedaan op het zangkoor van het 
Centrum om de Gregoriaanse 
gezangen te verzorgen. In die 
tijd werden de liederen gezon-

gen onder leiding van de heer 
Barbier en op zijn verzoek werd 
gestart met een eigen zangkoor. 
Een aantal vrijwilligers kwam 
opdagen, vooral vrouwen, maar 
toch ook enkele mannen.
In “Nieuwsvaria” van augustus 
1978 vond ik de namen terug 
van de toenmalige koorleden: 
Gusta Van Opdorp, Dirk Wens, 
Emmy Van Der Eyken, Irma 
Reynaerts, Marie-Thérèse 
Duchateau, Odile Denis, Agnès 
Dobbels, Ludo Van Bouwel (niet 
deze van ons gazetje), Jef Dani-
els, Ria Dox en Gisèle Debaillie. 
Deze laatste drie maken nog 
steeds deel uit van het Teresi-
akoor. Behalve de zondagsvie-
ringen werden ook de kerkelijke 
hoogdagen opgeluisterd. Zo 
was er tijdens de nachtmis een 
15 minuten durende kerstliede-
renpotpourri, werd er ook gezon-
gen tijdens de Buntse Feesten 
en op 11 juli 1978 was er het 
luisterrijk optreden van het koor 
bij het 40-jarig priesterjubileum 
van pastoor Verschueren. 
Aanvankelijk een bescheiden 
kerkkoor (de repetities werden 
ten huize Barbier gehouden), 
veranderde één en ander met 
de benoeming van Jef Cleymans 
tot pastoor in 1980. Pastoor 
Cleymans had al een zekere 
reputatie opgebouwd als stichter 
van de befaamde  C-koren (Car-
mina, Con Amore en Cantilene). 
Onder zijn leiding werd in febru-
ari 1983 het huidig Teresiakoor 
opgericht. Voortaan werden 
de repetities op vrijdagavond 
in het kerkje of in De Geesten 
gehouden. Niet langer dan één 
uur, want het was de énige 
vrije avond van Jef, al kwam er 
na de repetitie soms nog wel 
een jong koppeltje ondertrouw 
doen. Jef was een ongelooflijk 
goede zanger die vele stemmen 
beheerste. Hij stimuleerde de 
koorleden om in verschillende 
talen te zingen: Nederlands, 
Latijn, Frans, Engels, Duits, 
Spaans, Italiaans en zelfs Tsje-
chisch en Russisch. Het waren 
niet alleen godsdienstige, maar 
ook profane liederen. 
Grootse plannen
Met het bestaande kerkkoor 
had Jef Cleymans grootse plan-
nen. Hij wou er een uitgebreid 
gemengd koor van maken 
bestaande uit een 50 leden. 
Er werd weerom een oproep 
gedaan in de parochie en dat 
had onmiddellijk succes. Albert 
Barbier zette toen een stap opzij 
als dirigent, maar bleef wel orga-
nist en zou dat blijven tot twee 
weken voor zijn dood. Ook zijn 
echtgenote maakte vele jaren 
deel uit van het koor.
Toen in maart 1999 Jef Cleymans 

werd uitgestuurd om pastoor-
deken te worden in Hoogstra-
ten, werd Guy Barbier de vaste 
dirigent van het Teresiakoor. 
Reeds op jeugdige leeftijd kreeg 
Guy de kans om te proeven van 
het koorgebeuren, meermaals 
fungeerde hij als instrumentaal 
begeleider op hoogdagen. Hij 
studeerde enkele jaren orgel 
aan de muziekacademie van 
Ekeren en maakt sinds jaren 
deel uit van het ensemble Affeti 
Musicali. Zijn voorliefde voor 
oude muziek probeert hij ook 
over te brengen op zijn koorle-
den. Guy volgde ook bij het ANZ 
cursussen voor dirigentoplei-
ding, dit om even goed te doen 
als zijn voorgangers. Guy zorgt 
voor het repertorium en voor de 
variatie in de liederen.
Wat wel opvalt bij de zilveren 
jubilarissen is dat er weinig 
jeugd aanwezig is in het koor. 
Zoals in vele kerken is de jeugd 
niet meer geïnteresseerd. Blijk-
baar zijn er weinigen die het 
kunnen opbrengen om wekelijks 
anderhalf uur te repeteren en 
dan nog eens zondag present 
te zijn voor de vieringen. Van de 
40-45 koorleden in de tijd van 
Jef Cleymans zijn er minder dan 
30 over. 
Een bijkomend aspect van het 
koorleven zijn de feesten: einde 
van het werkjaar, Cecilia- en 
Buntse Feesten, enz. Daar wordt 
dan uiteraard gezongen, maar 
ook eten en drinken zijn belang-
rijk. Jaarlijks op reis gaan, hoort 
er ook bij. In het begin waren 
dat vooral citytrips met telkens 
een twintigtal deelnemers. Bij 
het vijfjarig bestaan trok men 
een weekend naar’ Wiltz in 
Luxemburg, waar de mis werd 
gezongen met Jef Cleymans 
als dirigent en Guy Barbier als 
organist. Een belevenis was 
ook het optreden voor prinses 
Mathilde in een bomvolle Sint-

Goedelekerk te Brussel.
Tenslotte nog dit: is de kwantiteit 
van het Teresiakoor misschien 
iets minder dan vroeger, de kwa-
liteit is gebleven. Een vol sport-
paleis lokken zal hen wellicht 
nooit lukken en ik ga niet zover 
om te beweren dat het hemelse 
gezangen zijn, maar het is een 
verademing om hen te beluis-
teren, zeker als ik het vergelijk 
met het “gejank” dat ik willens 
nillens vaak moet aanhoren op 
menige radiozender. Pastoor 
Verschueren verwoordde het 
destijds alzo: “Dit koor is een 
rijkdom voor onze parochie”. 
Felicitaties aan koor en dirigent. 
Sint-Mariaburg is er fier op.  
WDL

Weinigen weten dat het kerkje van de Bund door de Mariaburgse architect Pierre Backer 
Overbeek is getekend en door Antverpia is gebouwd. Een glasraam met het wapenschild 
van Sint-Mariaburg herinnert eraan dat deze parochie en zijn zangkoor eigenlijk vanuit 
Sint-Mariaburg ontstaan is. Onze fietsende verslaggever-busser Willy De Laet schetst de 
historiek van dit koor.

Het zilveren Teresiakoor

Guy Barbier
betreurt dat er te weinig doorstroming is. 
Er was een tijd dat de veertigjarigen goed 
vertegenwoordigd waren in het koor. Door 
te geringe aangroei worden de koorleden 
steeds ouder. Toch blijft Guy vertrouwen in 
de toekomst: “Zo goed mogelijk zingen is de 
bedoeling. Daarvoor zijn we opgeleid. Als 
koorleider probeer ik mijn mensen te moti-
veren. Een dirigent moet de ambitie hebben 
om meer te doen dan alleen maar de maat 
te slaan op zondag. Het verzorgen van de 
liturgie op zondag is voor heel wat koorle-
den niet voldoende. Er moet ook iets zijn 
waar ze naartoe kunnen leven: concerten, 
festivals, tornooien. Als die drive er niet is, 
verlies je op de duur mensen die mee de kar 
trekken. Wanneer er gerepeteerd wordt voor 
een concert, voel je de spanning stijgen, de 
inzet van de koorleden wordt intenser. Je 
voelt dat iedereen het zo goed mogelijk 
wil doen. De dirigent hoeft achteraf niet te 
zeggen of het goed was, de zangers voelen 
dat zelf aan. Het Teresiakoor is ook een 
sociaal vangnet. Zo hebben we onlangs nog 
twee dubbelconcerten gegeven in samen-
werking met Affeti Musicali. Eén daarvan 
was een benefietconcert ten voordele van 
de Aragon-stichting in El Salvador.”

Jeanine Vissers
nam samen met Fons Adri-
aensses, Annie Peters, Leo 
Verheyen en Guy Luyts 25 
jaar geleden deel aan een 
eerste tornooi. Ze vertelt vol-
gende anekdote:
“De deelname aan dat koor-
tornooi was voor de meesten 
een hele belevenis. Velen 
waren doodnerveus voor het 
vertrek. Bang voor het onbe-
kende? Faalangst? Verschil-
lenden dronken in De Gees-
ten eerst een stevige trappist 
om hun zenuwen wat te 
kalmeren. Dit tot wanhoop 
van dirigent Cleymans die 
zich afvroeg wat hij met zo’n 
groep ginds kon aanvangen. 
In de bus ontving iedere 
zanger een zakje peekens 
(wortelen) om de stamban-
den te smeren. We werden 
tweede in onze categorie. 
Misschien lag het wel aan 
die trappist. Ik ken er meer 
die na een paar pinten hun 
drang om te zingen  moeilijk 
kunnen onderdrukken.” 

Groot was onze verbazing 
toen we op zondagavond 
tijdens de laatste show 
van het duo Crets-Van den 
Begin “Debby en Nancy’s 
Happy Hour” Mariaburger 
Philippe Vervoort in beeld 
kregen. De bekende inwo-
ner van de Schepersveld-
lei vulde als Schotse doe-
delzakspeler het scherm. 
We hadden deze actieve 
parochiaan al eerder aan 
het werk gezien en vooral 
gehoord op het voetbal-
plein van KMVK en in de 
parochie-
kerk, maar nu 
kreeg hij met 
zijn Clan Hay 
Pipe Band 
wel ruime 
weerklank.
Philippe Ver-
voort (50) is 
van opleiding 
Industrieel 
Ingenieur 
Elektronica 
en werkt als 
systeembe-
heerder bij 
New Holland 
Tractor in de 
Antwerpse 
haven. Sinds 
1999 maakt 
hij deel uit 
van het paro-
chieteam.
“Op zeer 
jonge leef-
tijd hoorde ik 
op de radio 
een instru-
ment met een 
heel speciale 
klank. Ik had dat geluid 
nooit gehoord. Het bleek 
een doedelzak. Toen mijn 
ouders in 1978 op vakan-
tie gingen naar Schotland, 
vroeg ik ze om een doe-
delzak mee te brengen. Ik 
probeerde er op te spelen, 
maar zonder hulp lukte dat 
niet. Na veel rondvragen 
kwam ik bij Paul Morreel 
terecht, oprichter van de 
tweede doedelzakband in 
België. Hij leerde me dit 
Schots instrument bespe-
len. Vanaf 1980 speelde 
ik mee in zijn band en de 
laatste 8 jaar zelfs als Pipe 
Major (muzikaal leider). Na 

25 jaar hield ik het samen 
met Raf Gaublomme voor 
bekeken.” Zo verklaart 
Philippe hoe het alle-
maal begon. De muzikale 
geschiedenis kreeg een 
vervolg toen hij in contact 
kwam met Tom Haye, lid 
van de Clan Hay. Samen 
richtten ze een nieuwe 
pipeband op. In 2005 
werd de officiële oprich-
tingsakte van de Clan 
Hay Pipe Band opgesteld. 
Deze bestaat uit 16 leden, 
waarvan 10 spelend. Het 

belangrijkste optreden is 
elk jaar de herdenking van 
de gesneuvelde leden van 
de Clan Hay in de eerste 
wereldoorlog. Dit jaar 
gebeurt dat op 30 augustus 
om 12 uur aan de Menen-
poort in Ieper. Aan optre-
dens is er geen gebrek: 
bij huwelijken, recepties, 
schoolfeesten, optochten 
worden ze gevraagd.  Wie 
interesse heeft kan op de 
website kijken: www.clan-
haypipeband.be of telefo-
neren met Philippe op nr. 
03/664.30.58
LVB

Philippe Vervoort in Schotse kilt met 
zijn geliefd instrumentKort nieuws

Auteur Marita De Sterck verzamelde 69 ‘vuile’ Vlaamse 
volksliedjes en Gerda Dendooven voorzag deze van 
tekeningen. Het boek ‘En rijen is plezant’,
uitgegeven bij Van Halewyck, telt 248 blz. en kost 17,50 
euro in de boekhandel. 

Op de Kunstentoonstelling van het Davidsfonds in het 
Ekers Hof bewonderden we werk van Caerdeleden Leo 
Van Hullebusch, Hugo De Bie, Jeanne Van Heurck en 
Peter Kermpenaers.

In het Antverpiagebouw, zaal Van den Weyngaert, vond 
een merkwaardige tentoonstelling plaats “KIM tekent 
KOEN, GREET tekent GREET…” met werk van 12 leer-
lingen van het Buiten Gewoon Atelier Academie Noord, 
begeleid door Willie Van Couwenberge. 
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“Wie zaait, zal maaien”. Deze slogan siert de inkomhal 
van het monumentale Antverpia-kantoorgebouw aan de 
Sint-Antoniuslei. Antoon Van den Weyngaert, stichter 
van de Volksverzekeringsmaatschappij Antverpia en 
de Bank van Sint-Mariaburg, promoveerde doelbewust 
handel en nijverheid in het Nieuw Kwartier. Hij wou het 
ondernemerschap sterk aanmoedigen. Daarom trok hij 
uit alle hoeken van het land en ook uit Nederland vele 
bekwame vaklui aan om huizen te bouwen, straten aan 
te leggen, tuinen in te richten, meubels te vervaardi-
gen, bloemen en planten te leveren, auto’s en fietsen te 
maken, de lokale gazet en andere publicaties te druk-
ken, voor spijs en drank te zorgen. Zo had men in Sint-
Mariaburg niet alleen op elke straathoek een café, maar 
ook in elk kwartier vele winkels en neringdoeners. Twee 
straten kregen de betekenisvolle naam Nijverheidslei en 
Handelslei (nu Schepersveldlei).
Maar al voor de komst van Antoon Van den Weyngaert 
en Antverpia eind 19e eeuw, stond nabij de Kaartse beek 
de Zijdefabriek, waarnaar de straatnaam ‘Fabriekstraat’ 
refereert. Antwerpenaar Adriaan Mettepenningen 
bouwde in 1782 deze fabriek om zijde te twijnen en ze 
bleef er staan tot 1899. Op die plek bouwde de familie 
Grisar nadien Kasteel De Sterre.
Velen klagen erover dat er zoveel winkels verdwenen 
zijn in Sint-Mariaburg, toch is het verrassend hoeveel 
KMO’s er nog bestaan en voor tewerkstelling zorgen 
anno 2008. Buiten de ‘giganten’ Delhaize, Van Gastel 
en Wasserij Ideale zijn nog heel veel ondernemingen 
gevestigd op het Braschaats en Ekers grondgebied van 
de wijk. Daarover handelt de wandeling die de Wijk-
werking organiseert op tweede paasdag, maandag 24 
maart. Vertrek om 10 uur aan het Antverpiagebouw, Sint-
Antoniuslei 95, waar ook ruime parkeermogelijkheid is. 
De wandeling duurt circa 2 uur en eindigt in het Heem-
kundig Documentatiecentrum, Schriek 360 (naast de 
muziekacademie). Deelname in de onkosten – drankje 
en versnapering inbegrepen – bedraagt 5 euro. Vooraf 
inschrijven bij Marc Elseviers, Alfons De Schutterstraat 
17, 2180 Ekeren, tel. 03/6056772.

Bedrijvenwandeling 
op tweede paasdag

De vijver achter de huizen van de Moerbeilaan-
Jagersdreef herinnert nog aan de Zijdefabriek uit 

de 18e-19e eeuw

Nog wandelingen mogelijk
De voorbije jaren werden door het Heemkundig Docu-
mentatiecentrum van de Wijkwerking Mariaburg reeds 
tien verschillende wandelingen uitgewerkt, die telkens 
veel respons kregen. Uiteraard zijn deze voor herhaling 
vatbaar. 
De komende maanden zijn reeds diverse wandelingen 
besteld door KWB Zilverenhoek, Kunstkring Caerde en 
San Salvador Kapellen. Ook andere verenigingen, fami-
lies of gezelschappen kunnen altijd een beroep doen 
op de gidsen van de WWM om een cultuurhistorische 
wandeling te begeleiden in de wijk.
De volgende wandelingen zijn mogelijk:
1- Katerheide, de prehistorie van de wijk
2- Het Nieuw Kwartier, omgeving Mariaplein, Bist, For                   
tuinstraat, Antverpiastraat
3- Schepersvelden, tussen Schriek en Maria Theresialei 
rond de kerk van 1911
4- Het recreatiegebied; zwemdok, Kattekensberg en 
bossen
5- Modernisme in het Interbellum
6- Kapelletjeswandeling
7- Torenwandeling
8- Bedrijvenwandeling
9- Monumentenwandeling
10- De Sterre
 
De groepen tellen minimum 12, maximum 25 perso-
nen. Met een hapje en een drankje inbegrepen kosten 
de wandelingen 5 euro per persoon. Voor reservaties: 
Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 
03/6057361, gsm 0476/592278, e-mail: hippopress@
skynet.be
Meer info over wandelingen in de wijk staat in de streek-
bladen alsook op de website www.mariaburg.be

HEEMKUNDIGE BOEKENBEURS
Zondag 20 april vindt van 10 tot 17 uur in de grote zaal 
van het “Ekers Hof”, Groot Hagelkruis 6, een Heem-
kundige Boekenbeurs plaats. Heemkring Ekeren orga-
niseert deze activiteit waaraan zowel verenigingen 
als particulieren kunnen deelnemen. Men betaalt 5,5 
euro voor een staanplaats van 2 meter tafel. Deelne-
mers kunnen hun bijdrage betalen op rekening nr. 068-
2009503-78 van Heemkring Ekeren, Hof van Delftlaan 
20, 2180 Ekeren, e-mail: heemkring.ekeren@skynet.be 
, tel. 03/645.64.72.   LVB

Ziekenzorg Sint-Mariaburg
Ziekenzorg is als vereniging al 34 jaar actief in Sint-Mariaburg. 
Doelgroep zijn mensen die langdurig ziek zijn, mensen met 
een handicap, ouderen die nog moeilijk op eigen kracht aan 
het sociale leven kunnen deelnemen en 80-plussers. 
Met een groep van ruim twintig vrijwilligers, mannen en vrou-
wen, trachten de vrijwilligers weer kleur te brengen in de 
wereld van ziekte en vereenzaming. De vrijwilligers brengen 
geregeld een bezoek bij leden die door ziekte of hoge leeftijd 
aan huis gebonden zijn. Ook nodigen zij hen uit voor tal van 
activiteiten, aangepast aan de leden. Een greep eruit: ontmoe-
tingsnamiddagen met een culturele of ontspannende activiteit 
in Elcks Thuys, een dag- en een halve daguitstap met een 
liftbus, jaarlijks kerstfeest... En om de kas te spijzen is er de 
eerste zondag van februari de ‘Pannenkoekenbak’. Ook dit 
jaar was deze weer een groot succes: veel volk, lekkere pan-
nenkoeken en een gezellige sfeer. Van harte dank aan allen 
die hun steentje bijdroegen.
De werking krijgt ondersteuning van Ziekenzorg CM Antwer-
pen. Om lid te worden is het echt niet nodig lid zijn van zieken-
fonds CM. Iedereen is welkom. Via ziekenzorg CM kunnen ook 
aangepaste vakanties en bedevaarten aangeboden worden 
onder begeleiding van verpleegkundigen en vrijwillige mede-
werkers en boeiende vormingskansen voor jonge zieken of 
gehandicapten. Contact: Monik Eelen, 03 605 11 56, Thérèse 
Van Bouwel-Greefs 03 664 62 00
Zondag 13 april om 15 uur in Elcks Thuys, Van de Weyngaert-
plein 13, Sint-Mariaburg-Ekeren: MATINEECONCERT MET 
MUZIEKGROEP ‘PANDOER’. 
Zij zingen en spelen muziek uit de hele wereld, van de Andes 
tot Samoa...
Kaarten of meer inlichtingen zijn te bekomen bij een van onze 
medewerk(st)ers of bij Hugo Leysen, Schepersveldlei 84, 
2180 Ekeren, tel. 03 664 68 43
De opbrengst dient om steun te verlenen aan het onderhoud 
van de zaal Elcks Thuys.

VOC OP ATV
Marcel en Simonne Peeters van het VOC Braschaat 
vzw, Floris Verbraekenlei 32, haalden het ATV-nieuws 
met een klein eekhoorntje dat ze met de fles voedden 
om het in leven te houden. Drukke tijden breken voor 
hen aan met de lente voor de deur. Wie hen wil helpen 
gewonde of verzwakte dieren op te vangen en te verzor-
gen, kan altijd een ‘vleugelsteuntje’ geven door over te 
schrijven op rekening 001-4771232-72 van VOC-Bras-
schaat.      LVB 

Veel volk woont in Elcks Thuys telkens de 
activiteiten van Ziekenzorg bij
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Er viel de voorbije weken wat te bele-
ven op en rond het kerkplein.
Werknemers van een gespecialiseerd 
bedrijf uit Ardooie (West-Vlaanderen) 
hingen als echte alpinisten tegen de 
torenspits. Van aan het kruis brachten 
ze nieuwe koperen aardingsleidingen 
aan. Deze werken zijn nog een annex 
van de totale vernieuwing van de elek-
triciteitsleidingen. In het perspectief 
van “100 jaar parochiekerk” (2011) 
wordt het gebouw immers grondig 
aangepakt. De verwarmingsinstallatie 
en de elektriciteit zijn al in orde. De 
renovatie van de toren is het volgende 
objectief. Minister Marino Keulen heeft 
daarvoor 121.050 euro geïnvesteerd 
namens de Vlaamse Gemeenschap . 
De rest van de kosten (totaal 377.114 
euro) moet opgehoest worden door 
de gemeente Brasschaat en het dis-
trict Ekeren (stad Antwerpen) plus de 
parochianen. Met het huidig aantal 
kerkgangers is de opbrengst van de 
maandelijkse omhalingen absoluut 
ontoereikend. Daarom vraagt de Kerk-
raad alle Mariaburgers die houden 
van hun in 1911 gebouwde kerk het 
restauratiefonds te steunen door een 
gulle bijdrage over te schrijven op nr. 
320-0035860-40 van Kerkfabriek Sint-
Mariaburg.

Een ander verhaal is het Heilig Hart-
beeld. Op 14 juli 1931 werd het door 
Monseigneur Crets, abt van de Nor-
bertijnerabdij in Averbode, ingewijd in 
aanwezigheid van 25 H. Hart-bonden 
uit de provincie. De familie van Mgr. 
Crets bewoonde begin 1900 een villa 

in de Bist.
Het beeld zelf, uit gietijzer in Tour-
coing gegoten naar het model van de 
Franse beeldhouwer Jules Déchin, 
was op een tentoonstelling in Parijs 
(1922-23) de blikvanger. Er staan 
exemplaren van in Vaticaanstad en 
in Valpariso (Chili). De dienst Monu-
menten en Landschappen van de stad 
Antwerpen vond een grondige aanpak 
van het Mariaburgs monument nood-
zakelijk en besloot tot de nodige 
werken over te gaan. Het beeld zelf is 
gezandstraald en heeft een antimos-
behandeling gekregen. Het staat nu 
in een antiroestverf en zal nadien 
zijn oorspronkelijk kleur krijgen. Hier-
over heeft Monumentenzorg advies 
gevraagd aan het Heemkundig Docu-
mentatiecentrum van de Wijkwer-
king Mariaburg. Wij hebben een foto 
waarop het beeld een donkerder kleur 
heeft. Later werd het in een witte of 
beige tint geschilderd. In teksten uit de 
“Gazet van St-Mariaburg” anno 1931 
lezen we dat het beeld goudkleurig 
was. Oude inwoners herinneren zich 
dat het bij zonnig weer écht schitterde. 
Goud lijkt dus meest aangewezen als 
originele kleur.
Ook het voetstuk wordt grondig aan-
gepakt. De voegen zijn uitgesleten 
en worden opnieuw van cement voor-
zien. De natuursteen wordt hersteld, 
de groeven worden bijgewerkt. Zo zal 
dit monument, dat destijds in een mooi 
tuintje stond, opnieuw allure geven 
aan het pleintje aan de kant van de 
Leo Vermandellei.
LVB

Drukke werkzaamheden rond het kerkplein
Heilig Hart-beeld krijgt
grondige opknapbeurt

Het leek wel of de internationale 
kunstenaar Christo in Sint-

Mariaburg neergestreken was

Als alpinisten hingen de werklui tegen de spits om de 
aardingleidingen aan te brengen

Protestactie WWM: POST MOET BLIJVEN
ATV, nationale en regionale 
bladen besteedden uitgebreid 
aandacht aan de protestactie 
van de WWM op woensdag 6 
februari tegen het opdoeken van 
het postkantoor Ekeren 1 aan de 
Bist. Het WWM-bestuur vroeg 
er alle bezoekers een petitie te 
ondertekenen tegen het sluiten 
van het ruime, moderne, goed 
gelegen en prima functionerend 
kantoor. Eén van de onder-
tekenaars was de vermaarde 
designer Axel Enthoven, bij het 
ruime publiek bekend als jurylid 
van de boeiende vrt-reeks “De 
bedenkers”.
WWM-voorzitter Marc Elseviers: 
“Zonder enige inspraak is van 

bovenuit beslist om ons post-
kantoor in de Bist te sluiten. Door 
zijn centrale ligging en ruime 
parking wordt het door inwoners 
van Kapellen, Brasschaat en 
Ekeren gebruikt. Als dit kantoor 
sluit, dan is het kantoortje in de 
Blarenstraat het enige alterna-
tief. In de Blarenstraat? hoor ik  
al zeggen. Inderdaad op de hoek 
van de Driehoekstraat, over de 
verfwinkel van de man met de 
papegaai, in Ekeren-Centrum.  
Parkeermogelijkheid is er niet, 
er is al een parkeerprobleem 
met de ernaast gelegen video-
theek. En op woensdag is de 
Driehoekstraat een halve dag 
door de markt afgesloten. Een 

onbegrijpelijke beslissing!”
Dat vonden ook de bezoekers 
van het postkantoor. Op één 
uur tijd tekenden 60 mensen, 
wat aantoont hoe frequent 
gebruik wordt gemaakt van het 
moderne, goed uitgeruste kan-
toor. Door het domme besluit 
van de bureaucraten uit Brussel 
verliezen niet alleen de huidige 
competente werknemers hun 
job, maar zijn ook de vele tevre-
den klanten de dupe. Terecht 
kwam de WWM in verzet tegen 
deze onvoorstelbare stommiteit.
Wie de petitie nog niet onderte-
kende, kan alsnog bij de WWM-

bestuurders terecht om dat te 
doen. Of het veel zal uithalen, 
weten we niet, want de Post 
blijft verder uitverkoop houden 
en zijn taak uitbesteden aan 
zgn. verkooppunten (krantenki-
osken, warenhuizen e.d.). Dat 
alles onder het mom van de libe-
ralisering, waardoor allerhande 
privébedrijven uw en onze cor-
respondentie al dan niet tijdig in 
de bus zullen stoppen. Toch lijkt 
het ons nuttig dat de stem van 
het volk gehoord wordt: “Wij zijn 
het niet eens met de gevoerde 
politiek!”               LVB

‘De politie uw vriend’, maar
niet in de Maria Theresialei

Newlook Kerstmarkt
Tweemaal vond in de Sint-Antoniuslei een kerstmarkt 
plaats, maar in 2007 werd een andere locatie gevon-
den. Op 22 december organiseerde de Wijkwerking 
samen met ’t Ref-punt een kerstmarkt vooraan in de 
Willy Staeslei. Vele mensen kwamen een kijkje nemen. 
In  de kraampjes werden mooie zelfgemaakte sieraden 
aangeboden. Ook kleiwerk, handige naaikunstjes en 
prachtige droomvangers vonden hun weg naar bewon-
deraars. 
De bezoekers genoten van de gezellige sfeer met een 
drankje in de hand. Ook konden ze een lekker hapje 
nuttigen aangeboden door de leden van voetbal Maria-
burg.            ME

Van Gastel verbouwt
Dorpsgenoot Walter Van Gastel is niet uit het nieuws weg te bran-
den. Bijna wekelijks verzorgt hij in het zaterdagmagazine van GVA 
een interessante plantenrubriek. Maar ook met zijn planten- en 
bloemencentrum over de Frilinglei haalt deze succesrijke zakenman 
het nieuws. Onlangs liet hij zijn pr-chef Elisabeth De Gendt aan de 
media melden dat het zilveren jubileum van de zaak gevierd wordt 
met een investering van 2,5 miljoen euro: een nieuw dak voor de 
verkoophal, een nieuwe gevel en een ondergronds waterreservoir 
voor 1 miljoen liter regenwater. Hemelwater zal voor een deel lei-
dingwater vervangen bij het besproeien van de planten, zodat een 
flinke bijdrage aan het milieu geleverd wordt. Ook op verwarming 
wordt aanzienlijk bespaard door de betere isolatie van het dak.  Ori-
gineel wordt beslist het cabriodak van de luifel aan de ingang: als 
er zeven regendruppels per m² vallen sluit het dak automatisch.  De 
parking wordt heraangelegd en er komen afzonderlijke loskades, 
zodat de klanten geen last meer hebben van de vrachtwagens. 
In september plant Walter Van Gastel een groot feest om zijn 
koninklijke en andere klanten extra te vieren. De achterburen uit de 
Isabellalei hopen dat ook met hun belangen en wensen zal rekening 
gehouden worden.      LVB

Hoezeer Antwerps burgemeester Patrick Janssens ook poogt te 
bewijzen dat de slogan “Ik hou van A” echt gemeend is, toch blijft 
het politiecorps waarvan hij de chef is  soms op negatieve wijze het 
nieuws halen. WWM-voorzitter Marc Elseviers werd enige tijd gele-
den al geconfronteerd met het protest van de inwoners van de Frans 
Standaertlei nabij de VBSM, die geverbaliseerd werden omdat ze 
met hun wagens deels op de zachte berm parkeerden. Ze deden dat 
al vele jaren teneinde een vlot doorgaand verkeer toe te laten, maar 
volgelingen van de legendarische Kriekemans schreven iedereen 
op de bon. Een golf van protest kon daar gelukkig wat aan doen.
Nu speelde zich hetzelfde scenario af in de Maria Theresialei nabij 
Delhaize. Ook daar is het al lang een traditie dat de mensen hun 
wagens met twee wielen op de zachte berm parkeren om vracht-
wagens van Delhaize en Vercauteren toe te laten probleemloos 
door de straat te rijden. ‘Meer blauw op straat’ kwam enthousiast 
iedereen verbaliseren. Volgens districtsschepen Freddy Wens is dit 
overijverig repressief optreden van de jonge agenten te wijten aan 
het feit dat ze ‘bepaalde objectieven’ moeten halen, d.w.z. het ver-
eiste bedrag aan boetes, willen ze inspecteur kunnen worden. 25 
jaar heeft men nooit graten gezien in dit systeem van parkeren, nu 
maken onze ‘vrienden’ agenten zich bijzonder geliefd bij de bevol-
king door dit zinloos spelletje burgerpesten.
Is er echt niets nuttigers te doen voor deze pakkemannen? 

Bij het ter perse gaan vernemen we uit welingelichte bron dat 
het parket besloten heeft dat alle uitgeschreven en binnenge-
brachte PV’s worden geseponeerd.       LVBATV bracht een uitgebreide nieuwsflash over het 

WWM-protest tegen de kortzichtige politiek van de 
Post.

Het H. Hart-beeld in de 
grondverf
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De Max naar ’t Catershofke

Waar is de tijd van de vette puntzak ?
Het Mariaburgs frituurland-
schap ondergaat weer een 
ingrijpende verandering. De 
Max van Nico en Peggy Willems 
sluit de deuren op de hoek van 
Schriek en Nijverheidslei. Ze 
zullen weldra de frieten goud-
geel bakken in het voormalig 
restaurant ’t Catershofke, dat op 
12 november 2006 door brand 
werd geteisterd en nadien her-
opgebouwd en verkocht.
’t Catershofke is één van de 
oudere gebouwen uit de wijk. 
Eind 19de eeuw liet het gezin 
Joppen (°1844)-Van Dun-

neghem (°1852) op de hoek van 
Kapelsesteenweg-de Caters-
lei een herberg optrekken “Au 
Repos des Cyclistes”. Het was 
een stopplaats voor de Sinjoren 
die per fiets uit de stad naar de 
gezonde boerenbuiten kwamen. 
In het gebouw ernaast hadden 
ze de kruidenierswinkel met 
de naam  “In ‘t Moleken”, ver-
wijzend naar de nabijgelegen 
Katerheidemolen. De herberg 
werd uitgebaat door Eugène 
Gits die er tevens koetsenhou-
der was. Petrus Joppen, soldaat 
bij de cavalerie in Brasschaat-
Polygoon, hielp in het bedrijf 
als koetsier. Hij reed vaak met 
mevrouw Van den Weyngaert, 
die toen met echtgenoot Antoon 
en twee kinderen vooraan in de 
Molenweg woonde (villa Geor-
ges, het latere Molenhof), naar 
Antwerpen. 
Den Toren
De Max breide een vervolg aan 
de Bob-periode, het tijdperk van 
Frituur Den Toren.
In 2003 sloot het echtpaar Bob 
en Jeannine Daems in de Leo-
poldlei hun bekende en goed 
draaiende frituur. Voordien was 
de winkel naast café “Prins 
Leopold” (begin jaren ’70 prak-
tijkruimte Dr. Walter Jochems) 
bij de lokale bevolking bekend 

als apotheek Johan Van Dijck 
en als fotohandel Eddy Strec-
ker. Twintig jaar lang bakten 
Bob en zijn echtgenote onder 
de kerktoren subliem heerlijke 
frieten (plus andere lekkernijen). 
Van heinde en verre kwamen 
hongerigen tot in de nachtelijke 
uren naar de Leopoldlei. Bij Bob 
kon men altijd terecht! Er werd 
echter geen overnemer gevon-
den zodat het gebouw, waar 
anno 1911 de familie Masson 
(de aannemer van de kerk) 
woonde, terug als woonhuis 
wordt gebruikt.

De Richard
Recent stond in de GVA een 
groot artikel over frituur Richard 
in de Helmstraat te Borger-
hout. Er prijkte een foto bij van 
Richard D’Hooghe (66) en zijn 
echtgenote Christiana, samen 
met hun zoon Marino. In 1962 
opende deze pittoreske figuur op 
de Kapelsesteenweg over café 
Excelsior de “Speedbar” waar 
enorm veel frieten en kippen 
aan ’t spit werden gebakken. 
Bovendien baatte hij achter de 
frituur ook nog feestzaal Ricardo 
uit, een bekende dancing in de 
jaren ’60. Nadien trok Richard 
naar ’t Kiel om uiteindelijk in de 
Helmstraat te belanden. Frituur 
restaurant Richard werd daar 
een succesverhaal met een heel 
gekleurd publiek. Intussen bleef 
de speedbar eigendom van 
Richard, maar werd uitgebaat 
door andere personen: Waleys, 
Maurice De Prins, Walter de 
jockey, De Cock. Het echtpaar 
Charles Adriaensen-Maureen 
Plompen nam in 1984 de speed-
bar over. Doordat parkeren op 
dat stuk van de Kapelsesteen-
weg quasi onmogelijk werd, had 
deze frituur niet meer de mas-
sale toeloop van in de jaren ’60, 
toen men zelfs uit Stabroek en 
Zandvliet naar Sint-Mariaburg 

kwam om een puntzak goede 
frieten met mayonaise te halen.
Het fritkot
Voor Richard begin ’60 zijn frie-
tenimperium in Sint-Mariaburg 
vestigde, konden de inwoners 
vooraan in de Sint-Antoniuslei 
terecht om hun frieten te kopen. 
Van 1952 tot 1962 baatte het 
echtpaar Van Ballaer-Swaenen 
er de frituur uit voor Garage Van 
den Eynden, op de plaats waar 
nu de glascontainer staat. “Dins-
dag hadden we een sluitingsdag, 
omdat dan geen films gedraaid 
werden in de Rio,” herinnert 
Lucienne zich. “Maar de andere 
dagen van de week bakten we 
frieten. Het was zwaar. Tijdens 
de filmvoorstellingen kwam er 
tijdens de pauze en na de film 
een massa volk naar buiten en 
allen wilden graag een puntzak 
frieten met mayonaise of pickles 
voor ze naar huis gingen. Ver-
mits we ook voor onze dochter 
Marie-Jeanne moesten zorgen, 
hielden we na enkele jaren 
alleen op vrijdag, zaterdag en 
zondag open. We hebben in 
1962 de zaak overgelaten.”
 ‘Mathilde van de soep’ (Van 
Hoegaerden-Stroobants), die in 
de Sint-Antoniuslei 17 woonde, 
liet de frituur uitbaten door haar 
schoondochter Maria, gehuwd 
met René Van Hoegaerden..
Mathilde had ook een dochter 
Lucie die café ging houden op 
de Bradabaan 398 in Merksem. 
Na Maria is het fritkot dat inmid-
dels aan de overkant van de 

straat, achter Ciné Rio stond, 
een paar jaar uitgebaat door 
een man uit Ekeren. 
Get Fritti
Zeven jaar geleden opende 
Rudy Van Royen op de Kapelse-
steenweg 410 een propere zaak 
en gaf haar de moderne naam 
“Get Fritti”. Alle dagen zorgt de 
vrolijke kerel ervoor dat jong 
en oud er terecht kan voor een 
portie vaderlandse lekkernij. “Ik 
doe het graag en hou daarom 
zeven dagen op zeven open,” 
vertelt de enthousiaste friturist. 
Van maandag tot donderdag 
kan men er terecht tussen 11.45 
den 14 uur en van 16.30 tot 22 
uur. Vrijdag staat hij van 11.45 
tot 23 uur paraat om de frieten 
en andere lekkernijen in het vet 
te gooien. Zaterdag en zondag 
begint hij om 16.30 uur. Zater-

dagnacht blijft hij 
tot een half uur 
na middernacht 
open, zon- en 
feestdagen tot 22 
uur. Ook Sint-Ma-
riaburg blijft dus 
mee het beeld in 
stand houden dat 
België het frieten-
land bij uitstek is.         
LVB

Bob en Jeannine Daems in frituur Den Toren

Richard in zijn 
jonge jaren aan 
de kassa, achter 

hem garçon 
Lamot

De speedbar die werd uitgebaat door het echtpaar Adriaensen-Plompen
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Luc Peeraer debuteerde sterk bij de gansrijders 
in Ekeren

Luc Peeraer kan in 2009 best koning Lustige Gans worden
Op 25 februari 2007 werd 
voor het eerst sinds zeven-
tig jaar in Ekeren opnieuw 
gansrijden georganiseerd. 
De Lustige Gans met als 
clubkleuren blauw en geel 
werd terug tot leven gewekt 
door Wim D’hooge van het 
Documentatiecentrum van 
de Antwerpse Noorderpol-
ders. Terecht vond hij dat 
Ekeren als polderdorp het 
traditionele gansrijden tij-
dens de carnavalperiode 
in ere moest herstellen. 
Op 10 februari dit jaar ston-
den 25 ruiters op de deel-
nemerslijst. ’s Morgens 
trokken ze na een stevig 
ontbijt door de straten van 
Ekeren om dan vanaf 15 
uur op het Kristus Koning-
plein te pogen de kop 
van de dode gans van de 

galg af te trekken. Op hun 
stoere Brabanders bekoor-
den de ruiters het mas-
saal opgekomen publiek. 
Onder de deelnemers ook 
drie Mariaburgers: André 
Guns uit de Weerstanders-
straat was er vorig jaar al 

bij; eveneens Ludo Kanora 
van de Lodewijk Ander-
sonstraat die men veeleer 
op een stalen ros uit zijn 
florissante fietshandel ver-
wacht dan op een Belgisch 

Trekpaard; maar de verras-
sing was nieuwkomer Luc 
Peeraer (daags voordien 
40 geworden). De fijnkost-
slager die op de Kapelse-
steenweg 545 eind mei 
2002 het kapmes van Min-
nebo overgenomen heeft, 
vertelt enthousiast:  “Ik was 
25 jaar lid van de landelijke 
rijverening in Merksplas en 
nam deel aan jumpings 
en crossen. Ik ben met de 
competitie gestopt toen ik 
de zaak hier overnam.” 
Met startnummer 15 streed 
de koene ruiter – met zijn 
blauw geschilderd gezicht 
en schotse muts amper 
herkenbaar – dapper mee 
voor de koningskroon.  
Luc zat op de rug van een 
prachtige blauwschimmel 
merrie, het mooiste paard 

van alle deelnemers. Het 
is eigendom van Gabriëls 
uit Hoevenen. Half janu-
ari begon Luc ermee te 
trainen en hij voelde zich 
heel goed in het zadel van 
dit prachtpaard. Helaas, 
slaagde hij er niet in de 
ganzenkop los te rukken. 
Het zal voor volgend jaar 
zijn!
Toen in 2007 Wim Van-
steenkiste koning werd, 
mocht Sint-Mariaburg best 
fier zijn, want hij woont 
juist over het viaduct in de 
Schriek en zijn kinderen Jef 
en Tine lopen school in de 
VBSM aan het kerkplein. 
Mogen we in 2009 een 
Mariaburgse koning van 
De Lustige Gans begroe-
ten?                           LVBKMVK vernieuwt kantine

Op de nieuwsjaarsreceptie van KMVK straalde ondervoorzitter 
Edward Bedeer van geluk: “Eerstdaags beginnen de vernieu-
wingswerken aan de kantine en kleedkamers. Dank zij onze goede 
samenwerking met de gemeente Brasschaat krijgen we een nieuw 
dak en zullen ook ruimere ramen een betere kijk op het speelveld 
bieden. Met 450 leden zijn we een bloeiende vereniging. Ons terrein 
is perfect. Als ze op andere plaatsen wegens de regen niet meer 
kunnen spelen, valt bij ons geen plas te bespeuren. Daarvoor zijn we 
de gemeente Brasschaat dankbaar. Ook het gemeentebestuur van 
Kapellen steunt ons. Omdat we teveel ploegen hebben om op ons 
éne terrein te trainen, kunnen we achter de kazerne van Hoogboom 
terecht. We hopen dit seizoen in tweede provinciale te kunnen blijven 
met het fanionteam. Alleen de vele blessures zijn een probleem. Op 
een bepaald moment moesten we 11 fanionspelers missen. Los dat 
maar op! Daarom alle lof voor de trainers, de ploegafgevaardigden 
en de vele ouders die ons steunen. Financieel zijn we gezond door 
de sponsors die ons niet in de steek laten. We zijn een echte vrien-
denploeg. We hopen dan ook onze kern, die voor een groot deel 
gevormd wordt door spelers uit de eigen jeugdlichtingen, te kunnen 
behouden voor volgend seizoen.”

Schepen Jef Koninckx die samen met Berre Van Deuren het Bras-
schaats gemeentebestuur vertegenwoordigde, loofde KVMK omwille 
van zijn rechtlijnigheid, zijn correcte en open communicatie naar het 
gemeentebestuur toe: een voorbeeld voor alle sportieve, culturele 
en sociale verenigingen in Brasschaat. Persverantwoordelijke Marc 
De Roeck: “Normaliter beginnen medio mei de werken aan het dak 
van kantine en kleedkamers. Tegen 15 augustus moet alles klaar 
zijn, zodat we voor de competitie 2008-09 onze supporters in de 
vernieuwde installaties kunnen opvangen.”
Ook de MS-zelfhulpgroep Brasschaat was present op de nieuwjaars-
receptie aan de Zwemdoklei. Het eerste weekend van augustus zal 
KMVK weer gastheer zijn voor de Velo Classic, die vorig jaar 2000 
fietsers voor het goede doel naar Sint-Mariaburg lokte. De “Gouden 
Zalm” van de CD&V Brasschaat werd recent uitgereikt aan mevrouw 
Monique De Mulder, voorzitter van de MS-zelfhulpgroep.          LVB

Mooie musical van VBSM
“De Wonderspiegel” heette de 
musical die directrice Martine Ceu-
lemans schreef voor de leerlingen 
van haar VBSM. In de Ekerse 
Theaterzaal leefden 160 kinderen 
zich als echte acteurs en zangers 
drie dagen uit in het boeiende ver-
haal van de gebroken spiegel. De 
professor en Mister Eeuw zochten 
samen met Secondje, Kaat en Flo 
naar een oplossing. Joe Donder 
en Harry Bliksem waren er met 
de gebroken spiegel vandoor. Uit-
eindelijk werd hij toch gelijmd en 
kwam alles goed. De winterkonin-

gin en haar omgeving triomfeer-
den.
Een maand later kwam de school 
weer in het nieuws toen bekend 
gemaakt werd dat Jef Vansteen-
kiste uit het zesde leerjaar de 
eerste prijs had behaald op de 
junior journalistenwedstrijd van 
het Davidsfonds afdeling Ekeren. 
Reeds voor de zesde maal orga-
niseerde het DF deze wedstrijd 
waaraan twee basisscholen en 
twee secundaire scholen deelna-
men. Op 17 mei vindt de nationale 
finale plaats in Metropolis.     AMH

Familie Sybers dook met
Nieuwjaar Noordzee in

5600 ijsberen doken van op het strand van Oostende 
het koude water van de Noordzee in (4° C). Aan deze 
Nieuwjaarsduik 2008 nam ook de familie Sybers uit 
de Van de Weyngaertlei deel. 15000 toeschouwers 
zagen hen met de vlag van Sint-Mariaburg op het 
strand van de Koningin der Badsteden. Een lekker 
frisse start van het nieuwe jaar. Onder de massa 
waterratten bevond zich ook Maarten Maesen, 
bekende figuur in de Mariaburgse scoutsmiddens.
LVB

Trots poseerden de Sybers-waterratten met de 
vlag van Sint-Mariaburg

Jef Vansteenkiste, laureaat van de 
journalistenwedstrijd Ekeren, speelde rol van 

van Secondje in de prachtige musical “De 
wonderspiegel”. Vader Wim was de eerste koning 

van de Lustige Gans.
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DE KRONIEK VAN BARBARA
Politiek fatsoen

Het is er dan uiteindelijk toch van gekomen, de 200 
dagen regeringsvorming waren zo goed als bereikt 
en een typisch Belgische oplossing kwam uit de bus.
Zowel Randstad als Vedior als Suzanne van Interla-
bor deden hun duit in het zakje en aldus kon Albert 
in alle peis en vrede de kerstboom van Laken laten 
bewonderen.
En net nu het serieuze werk kan beginnen, geeft 
de voormalige CEO van een autoassemblagebe-
drijf, gevestigd in het Gentse, er de brui aan. Het 
riant maandelijks inkomen kon hem als dusdanig 
niet bekoren, de meer dan dertig duizend kiezers 
zullen het wel begrijpen zeker…. Straffe kost is dat 
er zomaar meer dan 30.000 euro “afscheidspremie” 
wordt uitbetaald voor een dikke zes maand “arbeid 
aan de basis”.
Ondertussen geeft ons Tommeke weer spurtles 
tussen de olievaten en weten die van Standard dat 
er in Brugge twee voetballende ploegen zijn in eerste 
klasse en zijn die van Gent eens te meer blijven 
steken in de Groeninghekouter.
Zoals mijn grootmoeder zei: men zal later niet vragen 
hoe hoog je hoogste salaris was, maar wel hoe je 
ertoe bent gekomen.
Tot volgende keer na Pasen met of zonder nieuwe 
eerste minister.
Barbara

Dienstencentrum lijkt soms op bijenkorf
Dagelijks is er volop 
bedrijvigheid in het dien-
stencentrum Antverpia, 
het is er een komen en 
gaan van mensen, soms 
lijkt het wel een bijenkorf. 
Er valt dan ook een hoop 
te beleven in het Antverpi-
agebouw: smulnamiddag, 
sociaal restaurant, een 
cursus, pingpong, dans-
namiddag… Opvallende 
activiteiten van de afge-
lopen maanden waren 
de eerste kerstbrunch op 
27 december, de eerste 
cursus kalligrafie, de swin-
gende dansnamiddag en 
de knutselnamiddag met 
kleinkinderen. Activiteiten 
die nog lang zullen nazin-
deren!
Maar vergeet niet dat 

het dienstencentrum 
niet enkele een plaats is 
voor recreatie. Heel wat 
mensen doen een beroep 
op de dienstverlening. Je 
kan er immers met eender 
welke vraag terecht. Thuis-
verpleging nodig? Een 
hoop paperassen waar 
je niet aan uit kunt? Op 
zoek naar een bepaalde 
gemeentelijke dienst? De 
mensen van het diensten-
centrum helpen je verder. 
Bovendien kan je ook 
naar de pedicure en komt 
de sociale dienst van de 
gemeente Brasschaat er 
maandelijks langs.
De komende maanden 
heeft het dienstencentrum 
heel wat in petto.
Donderdag 6 maart om 14 u.: geleid bezoek Carolus 

Borromeuskerk
Woensdag 12 maart om 
13.30 u.: lentewandeling 
naar Bunt en Bist
Woensdag 19 maart 
vanaf 13.30 u. Swingende 
muzieknamiddag
Donderdag 20 maart om 
14 u.: Bowling in de Blue 
Ball Bowling. Inschrijven 
in het dienstencentrum.
Vanaf april starten nieuwe 
cursussen:
Elke maandag van 14-16 
u. Werken met klei (tien 
lessen)
Elke donderdag van 14-16 
u. Kijken en tekenen (tien 
lessen)
Elke maandag en donder-
dag om 9.30 u. gymnas-

tiek
Elke maandag van 14-16 
u. curve bowls (tien 
lessen)
Elke woensdag van 14-16 
u. in april cursus filatelie 
(postzegels verzamelen)
Vaste afspraken: elke 
maand een wandeling, 
een fietstocht en smulna-
middag
Elke week:
hobbyclub, pingpong, 
vogelpikken, petanque en 
kaarten.
Dienstencentrum Antver-
pia
Sint-Antoniuslei 95-97
2930 Brasschaat
Tel. 03/660.58.00
e-mail:
dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Lus Cuyvers wandelt op 12 maart naar zijn 
uitverkoren beelden in Hof de Bist

Galerie Tsjeljoeskin met
internationale vrouwendag

Er zijn zoveel meningen over vrouwen, er zijn nog meer 
vrouwen met een mening. Op de internationale vrou-
wendag 8 maart nodigde de Academie Noord iedereen 
uit voor een workshop assemblagetechnieken met Stef 
Van Eyck, vertelmomenten met Annie Schelfhout en 
Herman Van Gampelaere en politiek debat met Susan 
Eggers als moderator. Een fototentoonstelling van Mar-
leen Van Landeghem, plus werk van Stef Van Eyck, Ria 
Beyers en leraars van de Academie Noord loopt nog tot 
22 maart tijdens de schooluren.
Alle info op www.academie-noord.be

Jongeren van de Gemeentelijke 
Academie voor Muziek en Woord 
Brasschaat verzorgden een 
prachtig concert  voor het DC Ant-
verpia: “Tussen Kerst en Nieuw-
jaar” met kerstliederen, Vivaldi, 
Bach en andere klassieke com-
ponisten, melodieën van vroeger, 
Ierse en zigeunermuziek, jazzy 
duo’s.
De volgende instrumenten 
kwamen aan bod:  saxofoons 
(Helena De Paepe en Jana 
Nouws met begeleiding van 
hun leraar Serge Vermunicht op 
fagot); violen (solist Jeroen Ver-
nimmen en de broers Bram en 
Jago De Reuse met pianobege-
leiding van hun moeder Minneke 
Struyf); dwarsfluiten (Lauren 
Schuerewegen samen met haar 

lerares Kristien Van Loocke en 
Veerle De Wilde).
Directeur Willy Wouters over zijn 
school: “We tellen ongeveer 900 
leerlingen; in het filiaal Kapellen 
nog eens 340. Er zijn een 60-tal 
leerkrachten.
De academie heeft een studie-
richting muziek met theoretische 
vakken en instrumentvakken: 
strijkinstrumenten, houten blaas-
instrumenten, koperen blaasin-
strumenten, tokkelinstrumenten, 
toetsinstrumenten, accordeon, 
zang en koor. Leerlingen (kin-
deren vanaf 8 jaar en volwasse-
nen) kunnen musiceren in kleine 
ensembles en grote orkesten. Er 
is ook een studierichting woord 
met o. a. voordracht, toneel en 
welsprekendheid.”               LC

Prachtig kerstconcert in Antverpia

De bedrijvenwandeling lokte in januari een ruime 
groep belangstellenden.

Het talrijke publiek genoot van de hoogstaande 
optredens. De jonge muzikanten en hun begeleiders
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