EDITORIAAL
20 jaar Gazet van
het Nieuw Kwartier
begon in februari 1897

Met dit nummer zijn we aan de twintigste jaargang van
de Gazet van het Nieuw Kwartier begonnen. Fier en
trots. Het is een klein wonder dat een buurtkrant met
zo’n beperkt verspreidingsgebied en een redactieploeg
van een handvol mensen het al zo lang volhoudt.
De 20 bussers die viermaal per jaar ons blad bij u
brengen, getuigen dat ze overal dankbaar begroet
worden – de mensen kijken uit naar onze Gazet - ,
terwijl tal van andere huis-aan-huis-bladen met allerlei
stickers geweigerd worden.
Weinigen weten dat de Gazet van het Nieuw Kwartier
niet in oktober 1986 aan zijn eerste nummer toe was,
maar op zondag 21 februari 1897 voor het eerst verscheen. Voor 1 frank kon men toen abonneren op 25
nummers. P. Vereecke was de uitgever.
Men kon een aankondiging plaatsen tegen 10 centiemen de regel. Reclame kostte 25 centiemen de regel.
In de eerste nummers werd vooral geijverd om van
het Nieuw Kwartier een nieuwe parochie te maken. Er
kwamen volgens de auteurs 4 à 500 gelovigen naar de
twee missen in de kapel (aan het huidige Mariaplein).
Als parochiegrenzen werden voorgesteld: de spoorweg van aan het station Ekeren tot Zilverenhoek, de
Kaartse Beek, Kaartse Bergen, Molenbaan tot aan het
oude molenhuis bewoond door de weduwe Leemans,
langs de nieuwe steenweg (huidige de Caterslei) tot
aan de steenweg Antwerpen-Bergen op Zoom, langs
het goed van M. Guyot (huidig Ekers Hof) tot aan de
statie.
Op 27 maart 1898 verscheen het laatste nummer van
De Gazet van Het Nieuw Kwartier en vanaf 10 april
1898 werd het vervangen door “Het Nieuw Kwartier
Vooruit” met J. Tysmans als uitgever. Op 22 mei van
dat jaar verscheen een oproep om en nieuwe naam te
zoeken voor de wijk. In het nummer van 22 juni werd
bekend gemaakt dat de keuze was gevallen op SintMariaburg en meteen heette het blad “De Gazet van
St. Mariaburg” met als ondertitel Eekeren Brasschaat:
verschijnt alle 14 dagen en verders naar gelang der
omstandigheden. De abonnementsprijs bleef 1 frank
per jaar. Vanaf 1901 kreeg de Gazet een groter formaat en het werd een weekblad.
Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is
de Gazet in verscheidene formaten en kleuren blijven
verschijnen, met steeds boeiende berichten over het
dagelijks leven in de wijk. Weliswaar als spreekbuis
van de maatschappij Antverpia en dus wel wat tendentieus, maar toch een belangrijke bron voor wie met de
geschiedenis van Sint-Mariaburg begaan is.
Na WO II bleven de Mariaburgers verstoken van hun
eigen persorgaan tot in oktober 1986 de vzw Wijkwerking Mariaburg terug aanknoopte bij de traditie. André
Van Praet, Schriek 266 was de eerste verantwoordelijke uitgever. In 1991 volgde Ignace Bosch, Schriek
295 hem op. In november 1995 nam hij afscheid van
de redactie. Vanaf nr. 47 fungeerde Linda Vanpoucke,
Weerstandersstraat 100 als V.U. Zij leidde het team
tot nr. 60. Daarna tekenden Johan Vanonckelen, Korte
Bist 4 en Willy Bauwens, Eduard Caertsstraat 9 één
nummer als verantwoordelijke uitgevers tot in september 1999 (nr. 63) Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14
de fakkel overnam. Vanuit zijn journalistieke loopbaan
gaf hij een nieuwe dimensie aan de wijkkrant.
In vergelijking met vroegere jaargangen is het aantal
adverteerders fel teruggelopen. Toch is het dank zij
deze kleine kern sponsors dat De Gazet van het
Nieuw Kwartier kan blijven verschijnen. Zij verdienen
uw dank en waardering. De redactie zal alles in het
werk stellen om te blijven rapporteren wat er in de wijk
gebeurt. Ieders inbreng – zowel teksten als foto’s – is
hierbij welkom.

De redactie

Van 850 jaar Ekeren tot 175 jaar Brasschaat
Wijkwerking Mariaburg blijft
steeds de kar trekken

Nog voor het District
Ekeren
uitpakte
met
zijn tentoonstelling “Van
Rubens
tot
Germinal
– Ekeren, tussen polder
en stad” en Brasschaat
op zijn Dorpsdag het 175jarig bestaan feestelijk
inzette, had de WWM in
het voorjaar reeds drie
prachtige
initiatieven
genomen om het jubeljaar
2005 extra glans te geven.
Na de evocatie “Leven en
dood op Katerheide” in
de molen en ons buurthuis, volgde nadien in ’t
Nieuw Kwartier de sterk
aansprekende
tentoonstelling “Gevaar” om de
cyclus af te ronden met
een pittige triptiek “Mariaburgse Rubens”. Creatieve
kinderschilderijen,
een overzicht van 20 jaar
Caerde en een historische
evocatie van Rubens’ aanwezigheid in de wijk sloten
de eerste helft van 2005
af. Dit alles werd gerealiseerd met eigen mid-

delen, zuiver vrijwilligerswerk van een kleine kern
enthousiastelingen.We
zullen doorgaan
Sint-Mariaburg houdt het
hier niet bij. De voorbije
weken is alle energie
gestoken in de voorbereiding van de “Mariaburgse
Feesten” op 25 september. Als de weergoden
wat meewillen, wordt de
19e editie een aanloop
naar een uitzonderlijke
viering in 2006. Dan zal
het inrichtend comité vzw
De Weyngaert pogen
de hoogtepunten van
de voorbije 20 jaar terug
op te roepen, zodat het
eind september 2006 een
onvergetelijk megafeest
wordt rond de kerk. Die
neo-gotische tempel is
dan 95 jaar het religieus
centrum van de wijk.
Zoals in het editoriaal
vermeld, is de Gazet aan
zijn twintigste jaargang
begonnen. Reden dan ook
om weer een aantal initia-

BOEKET VOOR 175 JAAR

De Academie Noord- regionale academie voor
beeldende kunsten – maakte n.a.v. het 175-jarig
bestaan van Brasschaat drie boeketten in hout om
de gemeente te bedanken voor de inspanningen
die gebeuren ten bate van de kunstbeoefening. Aan
het gemeentehuis werd een werk plechtig onthuld
door Burgemeester Dirk De Kort en directeur Jo
Van Bouwel. Maar ook aan de Hemelakkers staat
een creatie uit hout en eveneens aan de Velodroom
(hoek Jacobuslei/Sint-Antoniuslei) vlak bij het Antverpiagebouw, de nieuwe locatie voor de Academie.
LVB

tieven te nemen die altijd
inspelen op grootschaliger
projecten als 175 jaar
Brasschaat, Erfgoeddag,
Monumentendag, Week
van de Amateurkunsten,
enz. waarvoor de WWM
door de officiële instanties
opgeroepen en ingeschakeld wordt.
Poppenspel
Smets

Ward

Ward Smets
Meer dan 60 jaar is Ward
Smets
poppenspeler.
Een kwart eeuw geleden
schreef nonkel Ward, een
goede vriend van de Mariaburgse glazenier Ward
Van Rompuy, een stuk
over de Brasschaatse
volksfiguren. Ter gelegenheid van 175 jaar Brasschaat heeft hij daar een
vervolg op gemaakt. Op 6
november om 15 uur biedt
de WWM iedereen de
kans in Elcks Thuys mee
komen genieten van zijn
nieuwe creatie.
“In 1980 speelde het stuk
zich af in het Centrum,
Bethanie, Maria-ter-Heide
en de Mik. Vermits de
gemeente intussen de
voormalige Bank Antverpia verworven heeft,
gaat het nieuwe stuk over
Antverpia, Zotte Rik, Kattekensberg, Rustoord en
café-hotel Moeder Mie”,
vertelt Ward. “Het decor
is natuurgetrouw geschilderd door mijn zoon Bert.
Er wordt een marktlied
gezongen over alle karakters uit het verhaal. De
hoofden van de poppen
zijn geboetseerd met wc-

papier en behanglijm. “
Ward is een expert op het
gebied van poppenspel.
Hij heeft bij Tony Bell in
de Breidelstraat gespeeld.
Later trad hij op in Billard
Palace. Hij zorgde ervoor
dat de Poesjenellenkelder
bleef bestaan en speelde
vier jaar lang de rol van
De Neus. In heel Vlaanderen heeft hij jong en
oud met zijn poppenspel
verblijd.
Sint-Mariaburg
prijst zich gelukkig dat
Ward – in feite de eerste
clini-clown uit de geschiedenis van Vlaanderen – in
Elcks Thuys zijn nieuwe
show wil komen brengen.
Kaarten zijn tegen 5 euro
te bekomen op de stand
van de WWM tijdens de
Mariaburgse Feesten, bij
Marc Elseviers, Alfons De
Schutterstraat 17, of in de
zaal Elcks Thuys.
Oproep
In het kader van de viering “20 jaar Gazet van
het Nieuw Kwartier” wil
de WWM nog een aantal
manifestaties
organiseren. In het voorjaar 2006
zullen de cultuur-historische wandelingen hernomen worden. Begeleiders
Anne-Mie Havermans en
Ludo Van Bouwel maken
zich klaar om honderduit
te vertellen over het wel
en wee van de wijk in de
verschillende buurten.
Maar ook het feit dat zo’n
kleine wijk vanaf 1896 een
eigen krant had, zal met
een speciale tentoonstelling herdacht worden.
Vandaar deze oproep. In
het Documentatiecentrum
aan de Schriek hebben we
een aantal jaargangen van
de vooroorlogse Gazet
van het Nieuw Kwartier.
Personen die nog losse
nummers of jaargangen
zouden bezitten, worden
hiermee uitgenodigd zich
kenbaar te maken. Misschien kan hun materiaal
de tentoonstelling meer
glans geven. Bel naar
03/605.73.61
of
gsm
0476/592278 en uw boodschap wordt met aandacht
beluisterd.

Mensen

De krasse eeuweling Louis Pauwels, omringd
door zijn familie met helemaal achteraan schepen
Frederic Van Haaren.

Raoul De Noël toch vertrokken
naar Santiago de Compostella
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Louis Pauwels tiende Mariaburgse eeuweling

“Sint-Mariaburg moet wel
een heel gezonde wijk
zijn”, dacht Sandra Deakin
van ATV toen ze in ons
buurthuis opnames kwam
maken. “Zoveel eeuwelingen als er in jullie jubileumboek vermeld staan…”
Het waren er toen zes.
Sedertdien zijn er – zover
ons bekend – nog vier bijgekomen: twee vrouwen
en twee mannen. Absoluut zeker zijn we niet,
omdat de maatschappij
totaal veranderd is. Nog
weinig bejaarden brengen
hun levensavond thuis in
de vertrouwde familiekring
door. Velen worden verkast naar een RVT ( Rusten Verzorgings Tehuis) of
beëindigen hun leven op

een serviceflat. Meestal
in een andere gemeente,
vermits
Sint-Mariaburg
geen eigen bejaardenhuis
heeft. Van de omliggende
RVT’en krijgen we niet
altijd de nodige informatie.
De volgende eeuwelingen
zijn ons bekend:
1. 1945 Johanna Catharina
De Bie, Moederke Van den
Eynden
2. 1976 Maria Raets
weduwe Arcay
3. 1977 Johanna Ludovica
Van Ransbeeck, Moederke
Wuyts
4. 1981 Isabella Peyne,
weduwe Deckers
5. 1991 Francisca Lucia
Van Camp, Moederke Dermaut

Veel BM’s verlieten ons

Raymond Van Rooy
(28/3/1933 – 23/5/2005)

allebei veel deugd gedaan.”
Pierre Bullen
(20/2/1925 – 7/7/2005)

6. 1993 Maria Verbist,
weduwe Stan De Smedt
7. 1998 Julia Ludovica Mertens, weduwe Schalckens
8. 2001 Maria Denecker
9. 2004 Fernand Emiel Leo
Bekaert
10. 2005 Louis Pauwels

Eindelijk mannen
Het is opmerkelijk dat
meestal vrouwen honderd
werden, maar de laatste
twee eeuwelingen van het
zgn. “sterke geslacht” zijn.
Louis Pauwels verblijft
in residentie Lindenhof
in de Zilverlindendreef
in Kapellen. Hij werd er
door schepen Frederic
Van Haaren gefeliciteerd
namens het gemeentebestuur en kreeg ook een

gesigneerde foto van het
koningspaar Albert en
Paola.
Louis Pauwels verblijft al
16 jaar in het Lindenhof.
Voordien woonde hij met
zijn echtgenote Octavie in villa “Het Gulden
Nestje” aan het Van de
Weyngaertplein. Een deel
van zijn leven bracht hij
als schipper door op het
water. Hij stamt uit een
redersfamilie. Louis en
Octavie kregen een zoon
Karel en twee kleinkinderen. Intussen zijn er ook
zes achterkleinkinderen.
Louis Pauwels is al tien
jaar weduwnaar. Namens
de Mariaburgse gemenschap: hartelijk proficiat!
LVB

die thans nog steeds onder de naam
Volmar in de competitie speelt.
Vic was trouwens erevoorzitter en
volgde zolang zijn gezondheid het
toeliet het wel en wee van zijn club.

kinderen en buren voor hij in het
A.Z. Middelheim vertrok naar zijn
echtgenote.
Josée Vermuyten
(24/1/1925 – 25/8/2005)

Albert Joosen
(12/5/1915 – 15/7/2005)

Met 15 kg bagage op de rug, een digitaal
fototoestel en een GPS stapt Raoul gedurende 220
dagen circa 25-30 km per dag.
Met een week vertraging is Raoul De Noël (54) uit de
Zwemdoklei op 21 augustus dan toch vertrokken voor
zijn bedevaart naar Santiago de Compostella. Aan een
korte zomervakantie hield hij een pijnlijke beenblessure (peesontsteking) over, zodat hij niet kon vertrekken na de mis van 9 uur op zondag 14 augustus. Een
intensieve kinesitherapie stelde hem in staat zijn tocht
van 2.800 km aan te vatten. Zijn echtgenote Monik is
hem op 10 september achterna gereisd om samen
vanaf Nevers in Frankrijk verder te stappen en eind
november aan te komen in het Noord-Spaanse bedevaartsoord. In december begint Raoul dan alleen aan
de terugtocht om in januari 2006 Genève te bereiken
waar hun dochter woont. Daar komt echtgenote Monik
weer meestappen, samen noordwaarts via Luxemburg
en Maastricht naar Sint-Mariaburg. Dan zal hij 6.200
km in de benen hebben.
Sponsoring
Raoul de Noël is een ervaren wandelsportbeoefenaar.
Deze tocht is de vervulling van een droom. Sedert hij
begin dit jaar een punt zette achter zijn beroepsactiviteiten heeft hij tijd en besloot hij de pelgrimstocht te
ondernemen. Hij laat zich sponsoren voor vzw Bielebale, die alles in het werk stelt om een groepsaccomodatie te realiseren voor personen met een handicap.,
alsook een bedrijf waar mensen uit die doelgroep een
volwaardige job kunnen uitoefenen. Het sporthotel in
het gemeentepark dient als vertrekpunt. Meer info
hierover bij vzw Bielabale, Willy Piedfort, 0479/324211.
Rekeningnummer voor sponsoring: 979-6277227-71
met vermedling Bielebale/Compostella.
LVB

DE KRONIEK VAN BARBARA

Vakantiegenoegens verhinderden Barbara
ditmaal haar rubriek te verzorgen. Volgend
nummer is ze zeker terug van de partij.

In Coda Hospice te Gooreind
overleed de echtgenoot van
Yvonne Verhaegen na een
moedig
gedragen
ziekte.
Raymond was een geboren
Mariaburger, die zijn jeugd in
de Nijverheidslei doorbracht, lid
was van de kajotters en na zijn
huwelijk vele jaren in de Van
de Weyngaertlei woonde. Hij
werkte 38 jaar als bediende bij
Mercantile. Hij was bestuurslid
van Edegem Rally Team Minirijders en lid van “Samen voor
Allen” vriendenkring Antwerpen.
Samen met echtgenote Yvonne
organiseerde hij een massa
zoektochten en rally’s. Ook voor
Mariaburg hebben ze samen
enorm veel gedaan. De WWM is
hen dankbaar voor de onvergetelijke zoektochten in de wijk.
Aldo Scorpati
(23/4/1950 – 2/7/2005)

Na zijn opleiding aan het SintMichiels- en het Sint-Jozefcollege trad Aldo in de voetsporen
van zijn vader Mario en werkte
voor Antverpia. Nadien bleef hij
actief in de verzekeringssector.
Hij was ook bij de Jaycees
en ging zich later intens bezighouden met opleidingen als
snellezen, vergadertechnieken,
verkoopstechnieken, timemanagement, enz.
Midden de jaren ’90 kwam hij
in de internetwereld terecht en
dat leidde tot het oprichten van
een bedrijfje voor de productie
van Gobo’s (glazen plaatjes met
logo’s voor lichtshows, enz.).
Zijn zoon Tanguy schetste zeer
sereen de laatste jaren van
zijn vader tijdens de uitvaartplechtigheid in Aula Chrysant:
“Eind 2003 werd longkanker
vastgesteld. Nadat een long
was weggenomen, kwam bijna
een jaar later het bericht dat de
tumor zich opnieuw had gemanifesteerd. Een hoogtepunt van de
laatste maanden was onze reis
met de mobilhome naar de familie in Italië, waar ik al 18 jaar niet
meer geweest was. Dit heeft ons

“Bakker” Bullen woonde met zijn
levensgezellin Maria De Crom al
een aantal jaren niet meer in de
wijk. Toch hield hij eraan dat zijn
uitvaartdienst plaatsvond in de
parochiekerk, waar hij zijn drie
zonen Pierre, Tony en Johnny
had zien dopen. Pierre Bullen
trad in het spoor van zijn vader
Petrus en hield van begin ’50
tot 1969 de bakkerij open op
de Kapelsesteenweg naast ‘t
Bazarke. Hij voorzag vele dorpsgenoten van hun dagelijks brood
en genoot daarvoor ieders achting. Nadien sloot Pierre omwille
van gezondheidsredenen de
bakkerij en werkte als laborant
bij BASF tot 1985. In de “Veldstraat” (Alfons De Schutterstraat)
herinneren de huizen Pierre en
Willy van architect Backer-Overbeek aan de familie Bullen.
Martha Diels
(22/2/1923 – 11/7/2005)

In Coda Hospice overleed de
weduwe van Henri Van Damme,
een diepgelovige vrouw die in
Sint-Mariaburg de Hobbyclub Vrij
Handwerk stichtte en animeerde.
Ze lag ook aan de basis van de
Weduwenbond, waar vele vrouwen geregeld bij elkaar steun
vonden na het verlies van hun
echtgenoot. In de KAV was ze
eveneens sterk geëngageerd.
Na haar verhuis naar Merksem
bleef ze zich inzetten in de KBG
O.L.Vrouw van Smarten.
Victor Van den Bilcke
(25/6/1922 – 18/6/2005)
Een week voor zijn 83ste verjaardag
overleed Vic, die na het heengaan
van zijn echtgenote Alice Mathilde
Van Liempt vele jaren als weduwnaar aan de Vroente leefde. Hij blijft
onvergetelijk, omdat hij in 1960 de
Mariaburgse volleybalclub stichtte,

Twee maanden na zijn negentigste verjaardag is Albert heengegaan. Hij was een echte Mariaburger die – hoewel visueel sterk
gehandicapt – toch zelfstandig
bleef wonen aan de Schriek,
waar zijn familie in de vooroorlogse periode Cremerie Joosen
uitbaatte. Albert overleefde zijn
twee echtgenotes Rachel Weyn
en Maria Roelants, maar trok
flink zijn plan en kwam graag
op bezoek in ons Heemkundig
Documentatiecentrum waar hij
heel veel kon vertellen over zijn
familie. Wij hadden gehoopt hem
als “eeuweling” te mogen vieren.
Johannes Franciscus Denisse
(17/9/1920 – 9/8/2005)
John leefde met zijn echtgenote
Isabella Jansen in de Nijverheidslei. Hij was een bekend
bouwondernemer, die voor heel
wat Mariaburgers hun huis
gebouwd heeft.
Deze vriendelijke man was graag
gezien in de buurt.
René De Groof
(10/8/1924 – 24/8/2005)

Na het overlijden van zijn echtgenote Reinilde Toen bleef René
in de Maria Theresialei wonen.
Hij leefde er graag tussen zijn
vertrouwde buren. De familie
De Groof telt veel telgen in
Sint-Mariaburg en omgeving. Zij
leefden intens mee met deze
vriendelijke, ingoede man. Hij
werd vereerd met de Medaille
van de Weerstand, de Gouden
Palm van de Kroonorde en nog
meer burgerlijke en militaire
eretekens. Als lid van de KBG,
de Gezinsbond en de Bond van
gepensioneerden van de Boerenbond bleef hij een ruime blik
op het leven behouden. “Zorg
voor elkaar” was zijn laatste
boodschap aan kinderen, klein-

Deze lieve dame, moeder van
drie dochters, woonde samen
met haar echtgenoot Frans De
Doncker in de Merellaan. Na een
korte ziekte overleed ze in A.Z.
Klina te Brasschaat. “Denk aan
mij bij stralende zon. Herinner
mij hoe ik, was, de tijd dat ik nog
alles kon.” Zo staat het op haar
doodsprentje. Voor ons blijft ze
een dienstbare, bekommerende,
liefdevolle dame.
Pierre Cox
(12/7/1928 – 4/9/2005)

Sint-Mariaburg nam op 9
september afscheid van
zijn schoenmaker. Iedere
Mariaburg liet ooit zijn
schoenen herstellen bij
Pierre, zoon uit het kroostrijk gezin Cox van de
Jacobuslei, gehuwd met
Julia Bedeer. Hij was een
bekwaam en toegewijd
vakman, een man van zijn
woord. Vriendelijk, rustig,
met een nuchtere kijk op
de dingen, altijd klaar om
te helpen. Zijn heengaan
laat een leegte na in het
Mariaburgs straatbeeld:
nadat hij gepensioneerd
was, zagen we hem vaak
mijn zijn hondje wandelen
door de straten van het
dorp, waar hij praktisch
heel zijn leven doorgebracht had. Hij zorgde
erg goed voor echtgenote
Julia. Zijn zoon en dochter
waren hem heel dierbaar.
Nadat hij ziek was geworden, ging hij snel achteruit. Toch slaagde hij erin
om nog alles te regelen,
zodat echtgenote Julia in
het rusthuis te ’s-Gravenwezel een onderkomen
vond.
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Dorpsleven

Vijf dagen feest om oudste taverne van de wijk te vieren
PAULINE BELEEFDE EEN DERDE
VAN 120 JAAR OUD-ANTWERPEN

Ten voordele van kinderproject Ankura-India vzw
werd begin juli gedurende
vijf dagen gefeest aan de
Elisalei. Pauline, die veertig jaar geleden uit Limburg naar Sint-Mariaburg
verhuisde om Oud-Antwerpen uit te bouwen tot
een schitterende taverne
met speeltuin, feestzaal
en wijnschuur, is zelf peetouder van twee kindjes in
India. Zij moest dan ook
niet lang nadenken waar

de opbrengst van haar
feestweek naartoe zou
gaan. De acht kindjes,
die nog geen peetouders
hadden, mogen zich na
de feestweek gelukkig
prijzen dat ze voortaan
ook gesponsord worden.
Alle dagen stonden in
een bepaald thema. Op
vrijdagmiddag brak na
vier koude, natte dagen
eindelijk de zon door en
konden honderden bezoekers genieten van verse
Zeeuwse mosselen.
Prachtig was de videopresentatie met oude beelden
van de voorbije 40 jaar.

’s Maandags zorgden The
Luna’s met hun liedjes uit
het Interbellum voor de
nodige warmte tijdens de
Spaanse dag. Het weerzien met ex-Mariaburgers
Lutgarde Joos, Mieke
Duytschaever en Bernard
Van Lent doet altijd deugd.
Samen met hun collega’s
bracht ze evergreens uit
de jaren 20-30-40 van
vorige eeuw. Ze hadden
de voorbije weken een
druk programma met
optredens
tijdens
de
Rozemaai Feesten, in ’t
Bruggeske van Kapellen,
op de Groenplaats, enz.

De volgende dagen animeerden Accoustiek, Fondant en Godjummenas
de aanwezige gasten. Op
de slotavond begeleidde
Kon. Harmonie Antverpia
de aanvoer van de eerste
mosselen per bakfiets.
VTM-ster Lulu Aertgeerts,
pianist Stephen Collins en
bijzonder knap presentator-zanger Rob Volders
stalen de show.
Met de uitreiking van de
trofee aan de winnaars
van het petanquetornooi,
de tombolatrekking en
de overhandiging van de
cheque voor Ankura aan
meter Riet Van Gool eindigde het vijfdaags feest
op grootse wijze.
LVB/GVL

Pauline mocht voor de foto even met de verse
Zeeuwse mosselen rondrijden

Fietsen is gezond

André Kerremans,
zestig jaar spelend lid
van Kon. Harmonie
Antverpia, blies met het
enthousiasme van een
jongere zijn partij in het
muzikale stuk

The Luna’s zorgden voor een stralende muzikale
openingsavond

Een zomer speelstraten
en straatfeesten

Al was de zomer 2005
weerkundig niet écht schitterend, toch vermaakten
vele kinderen zich in
hun speelstraten. Bij die
gelegenheid werd vaak
door ouders en andere
bewoners
verbroederd.
In diverse straten werd
uitbundig gefeest. In de
Jacobuslei tussen Zwemdoklei en Simonslei ging
dat weer gepaard met
een grootste muzikale
act. In andere buurten
(Van de Weyngaertplein,
stationsbuurt, Mariaplein)
werd vooral gesmuld en
gedronken.
Vanuit de Vredelei-Floris
Verbraekenlei
volgend
verslag:
Op zaterdag 16 juli

hadden we ons jaarlijks
straatfeest, ditmaal in de
Vredelei. Na het bekijken
van het weerbericht op
vrijdagmiddag werd beslist
dat alles kon doorgaan.
De nodige spijs en drank
werd aangekocht. Daarna
konden we gerust gaan
slapen. Zaterdagmorgen
vroeg uit de veren, begin
van een lange dag! De
groenten werden verdeeld
en door een vijftal families
gekuist. Vanaf 13 u. sloten
we de Vredelei met nadarhekken af. Met een 15
vaste krachten schoten
we in gang: tafels, stoelen, partytenten, ijskasten,
BBQ en vlaggen werden
op straat gesleurd. De
dames dekten de tafels,

de mannen zorgden voor
gevulde ijskasten. Rond
15 u. kwamen de overige
inwoners aangewandeld.
Sommigen hadden een
taart of een cake gebakken, ondertussen ook al
een traditie. Tijdens het
gebabbel werden spelletjes voor de kinderen
georganiseerd. Dan was
het tijd voor de barbecue.
Met ongeveer 50 waren
we dit jaar. Iedereen nam
plaats met zijn bord en
glas wijn. Rond middernacht waren de meesten
voldaan. Alles werd afgebroken en in een garage
geduwd. Op die oprit werd
nog uren nagepraat en al
plannen gesmeed voor de
volgende bijeenkomsten.

Enkele enthousiaste bewoners drinken
Het was stil in de Vredelei toen
zich moed in
iedereen genoot van een heerlijke BBQ

Fietsen beginnen langzaam maar zeker hun
plaats te veroveren in het
autolandschap. Er groeit
een fietscultuur in Vlaanderen. Niet alleen voor
verplaatsingen van en
naar het werk of school,
maar ook recreatief. Het
aantal fietsers is het
laatste decennium enorm
toegenomen.
Gelukkig
maar. Het milieu kan er
alleen wel bij varen. Als
de overheid nog meer
inspanningen doet om
de infrastructuur voor
de fietsers te verbeteren
en een aantal cyclisten
minder agressief en brutaal tekeer gaan, zal het
straatbeeld veel veraangenamen.
De gemeente Braschaat
Fietsdiefstal wordt bij de
Brasschaatse bevolking
de laatste jaren bestempeld als één van de
meest ergerlijke criminaliteitsdaden. Dat wees een
onderzoek naar veiligheid
uit. Gemeentebestuur en
politie sloegen de handen
in elkaar en werkten een
preventieve actie uit: de
fietsgraveringsactie. Tijdens deze actie kwamen
nog
meer
creatieve
ideeën uit de bus die
prompt werden uitgevoerd. En met succes,
zodat heel wat andere
gemeentebesturen veel
belangstelling vertonen
voor dit project.
Vind de eigenaar!
Er zijn twee soorten
fietsendieven. De professionele dief die steelt om
door te verkopen, en de
occasionele dief die een
fiets leent om van punt a
naar punt b te gaan. Met
het succesvolle mobiele
fietsgraveringsteam, dat
geregeld opduikt op drukbezochte plaatsen, vangt
de Brasschaatse politie
twee vliegen in één klap.
Ten eerste steelt de professionele dief niet graag

gemerkte fietsen, want
die krijgt hij moeilijker verkocht. Ten tweede vindt
de politie de eigenaars
van gestolen of geleende
fietsen gemakkelijk terug.
Het fietsgraveringsteam
legt opmerkelijke resultaten voor: meer dan drieduizend fietsen gegraveerd op anderhalf jaar
tijd. Bijkomend en beoogd
resultaat: het aantal fietsdiefstallen daalde van 353
(2003) naar 271 (2004).
De
eerste
gegevens
van 2005 bevestigen de
dalende trend. Uw fiets
laten graveren heeft dus
duidelijk zijn nut.
Zoek fiets op website
Is uw gestolen fiets niet
gegraveerd, dan vindt u
hem misschien terug op
www.gevondenfietsen.be.
Aan de hand van enkele
in te vullen kenmerken,
zoekt de computer tussen
de teruggevonden fietsen
naar de uwe. Denkt u uw
fiets teruggevonden te
hebben, dan volstaat bijvoorbeeld de combinatie
van het cijferslot of een
sleuteltje, om te bewijzen dat u de eigenaar
bent. De website startte
als initiatief van de Brasschaatse politie, maar
ook andere politiezones
tonen interesse om mee
op deze kar te springen.
Leen tijdelijk een fiets
Tot voor kort stond het
gemeentemagazijn
bomvol gestolen fietsen
waarvan jammer genoeg
de eigenaars niet terug
te vinden waren. Door
de graveringsacties zijn
dat er al heel wat minder.
De nog aanwezige fietsen, die na zes maanden
eigendom worden van
de gemeente, worden
opgeknapt en gratis ter
beschikking gesteld van
slachtoffers van fietsdiefstal. Weliswaar voor
een korte periode, maar
lang genoeg om aan

een andere tweewieler
te geraken. Kinderen
onder zestien jaar kunnen
alleen een fiets ontlenen
als ze vergezeld zijn door
de ouders.
Leen tijdelijk fietsverlichting
Als de politie vaststelt dat
uw fietsverlichting niet
werkt wanneer het moet,
monteert ze meteen een
licht. U krijgt één week
de tijd om de eigen fietsverlichting te herstellen.
Dan biedt u zich voor
controle aan en levert u
de geleende verlichtingsset terug in.
Fietsteam gemakkelijk
aanspreekbaar
Tussen de graveringsacties door zag de politie
nog meer voordelen aan
de fiets. Het richtte een
heus fietsteam op met
drie fietsen en tien fietsende agenten. Zopas
werd een vierde fiets
besteld. Met het fietsteam
wil de lokale politie nog
dichter bij de burger staan
en gemakkelijker aanspreekbaar zijn. Dankzij
het specifieke uniform zijn
ze zeer herkenbaar.
Het gebruik van de fiets
vergemakkelijkt en versnelt de aanwezigheid
op minder toegankelijke
plaatsen zoals speelpleintjes,
woonerven,
parken en centra tijdens
de spits. Ook is een fiets
meer wendbaar dan een
voertuig, wat in sommige
situaties van groot belang
kan zijn. In het Centrum
bijvoorbeeld kan een
fiets tot driemaal sneller ter plaatse zijn dan
een wagen. Bijkomend
voordeel: er kan meer
aandacht gaan naar de
zwakke
weggebruiker:
het fietsteam ervaart
immers rechtstreeks de
specifieke problemen van
onder meer de fietser.
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Cultuur
Tentoonstelling op 2, 7, 8 en 9 oktober

Keramiek, beelden en schetsen
in atelier van Peter Kempenaers

Anne en Peter Kempenaers ontvangen iedereen
graag in het atelier aan de Maria Theresialei tijdens de
Opendeurdagen begin oktober.

Kunstplatform KAPPA
“Tien jaar later”

Ex-Mariaburger André Denys, één van de stichters
van Kunstkring Caerde, ligt aan de basis en is nog
steeds de bezieler van Kunstplatform KAPPA vzw.
Het atelier in de Vinusakker te Hoogboom wordt door
velen bezocht om zich creatief uit te leven. In september werd in het kerkje Attenhoven van Hoevenen
een amalgaam van beeldende kunst, literatuur en
muziek gebracht onder de titel “Tien jaar later” (tot 25
september). De eerste Kappa-schrijvers-nacht was
op zaterdag 10 september een nieuw initiatief, maar
de aangesloten kunstenaars kregen ook de kans hun
recent werk te confronteren met werk dat minstens tien
jaar oud is.
De voorbije tien jaar pakte KAPPA telkens met een origineel initiatief uit: Groepsexpo in ’t Bruggeske (1995);
Kunst in vitrines in de Stationsstraat (1996); Sport in
Tennishal Mariaburg (1997); Blokjee in ex-kazerne
Hoogboom (1998); Chopin Art in Kapellen-Lier-Zundert (1999); Miniaturen in CC Kapellen (2000); Drieluikken in CC Kapellen-Kalmthout (2001); Feuturium in
Fort Stabroek (2002); Tekens van Stilte in kerkje Attenhoven (2003); Isengrimus in CC Sint-Andries (2004);
Depleestoebie in CC Kapellen (2005).

Triënnale en boeketten voor Brasschaat

Op 10 september werd het sculpturele boeket van de
Academie Noord (regionale academie voor beeldende
kunsten) onthuld aan het gemeentehuis. Ook voor het
Velodroomplein in onze wijk maakten leerlingen een
houten kunstwerk. Daags voordien was in het betoverend park de Mik de eerste triënnale voor hedendaagse kunst plechtig geopend door burgemeester
Dirk de Kort en Axel Enthoven, namens de jury die
originele werken van tien kunstenaars selecteerde:
Arthur Ligtvoet, Winke Besard, Rafaël Vergauwen,
Werner Leyssens, Chris Tinel, Virginie en Deborah
Bailly samen met Rolf Vansteenwegen, Hendrik Vermeulen, Niko Van Stichel, Heidi Swerts en Wouter
Feyaerts. Nog tot 23 oktober te bewonderen.

Beeldend
kunstenaar
Peter Kempenaers (63) is
één van de medestichters
van Kunstkring Caerde en
ook lid van KAPPA. Dochter Anne is een talentrijke
keramiste. Zij verwachten veel bezoekers op
de tentoonstelling in het
eigen atelier aan de Maria
Theresialei 41. Op zondag
2, vrijdag 7, zaterdag 8 en
zondag 9 oktober is iedereen er welkom van 13.30
tot 17.30 u. of na afspraak
op tel. 03/664.82.75, gsm
0494/469425.
Van Anne zal nieuwe
keramiek te zien zijn. Van
Peke wordt werk van de
laatste drie jaar getoond.
In het atelier staat een
levensgroot beeld in klei.
Verder nieuwe ontwerpen
in gietwas, kleine beelden
in brons, gips en polyester.
Op de pc zal een overzicht
gegeven worden van het
oeuvre en een voorstelling
hoe de kunstenaar van
ontwerp tot bronzen beeld
geraakt.
Peter Kempenaers, die
vanaf 1982 aan de Tekenacademie Sint-Michiel te
Brasschaat
opleidingen
volgde in toegepaste
grafiek, beeldhouwen en
olieverf schilderen, heeft
tal van prijzen en onderscheidingen
behaald.
Dit voorjaar won hij nog
de publieksprijs met zijn
beeld “Genegenheid” in
het kader van de Beeldhouwprijs
Middelpunt
Vlaanderen op het Dorpsplein Den Dries in Opdorp.
Ook in Kessel, Bornem,
Bergen-op-Zoom, Opwijk
en Schilde valt werk van
hem te bewonderen.
Wordt vriend van de
Gazet van het Nieuw
Kwartier en verzeker de
uitgave van dit blad. Vrijwillige storting op
979-0804545-32

Overlevenskunst met Fingerspitzengefühl
Concertharpiste Katleen De Vylder uit “Huize Hemelsleutel”, Wielewaallaan 5 (De
Sterre) bracht onlangs een vierde cd uit. Na “Op Harpen en Snaren” (1997), “Met
Harp en Ziel” (2000) en “De Goede Oude Kerst” (2003) vertolkt ze nu 19 nummers
onder de titel “Over Levenskunst met Fingerspitzengefühl”. Voor deze opname, die
in het voorjaar 2005 thuis in De Sterre werd gemaakt, bespeelde ze de concertharp
“Salvi Diana”
Als “Einzelgänger” in de harpwereld creëert de begaafde kunstenares steeds iets
nieuws met dingen die voor haar belangrijk zijn: gevoel, poëzie, natuur, geschiedenis.
Het resultaat zijn dan ook heerlijke klanken om meer dan een uur lang zalig van te
genieten.
De cd is te koop in alle platenzaken of bij Katleen De Vylder, tel. 03/665.22.76.

Vermits het gemeentebestuur van Brasschaat de
intentie heeft pleinen in de
wijken op te waarderen,
hoopt de WWM dat binnen
afzienbare tijd ook een
beeld van de Mariaburgse
kunstenaar Peter Kempenaers daar een plaats
zal krijgen. Al wie via de
Maria Theresialei naar
Delhaize rijdt, is natuurlijk
gelukkig in Pekes voortuin
het beeld van “Zotte Rik”
te kunnen bewonderen.
Eigenlijk hoort zo’n werk
thuis op een openbaar
plein.
Een bezoek aan de tentoonstelling begin oktober
in het atelier van de kunstenaar kunnen we niet
anders dan warm aanbevelen.
LVB
Aan de Groene Wijzer
in de Molenweg stond
het indrukwekkend werk
van Peter Kempenaers.
Meteen het antwoord op
vraag 2.

Jubilerende kunstkring Caerde:
wedstrijd voor jonge kunstenaars
In de maand juni reikte
Kunstkring Caerde de
aankoopbons uit aan de
winnaars van de Etalagewedstrijd. De artistieke
winkelwandeling
(11-30
mei) kende een geweldig
succes. 60 Handelaars,
de 17 kunstenaars en duizenden bewoners uitten
hun waardering over de
prachtige werken die heel
de wijk een kleurrijk uitzicht gaven. Een initiatief
dat zeker voor herhaling
vatbaar is!
De correcte antwoorden
van de wedstrijd waren:
1. vier dolfijnen; 2. Peter
Kempenaers; 3. aquarel; 4. Martha Van Dijck;
schiftingsvraag: er werden
125 kunstwerken tentoon
gesteld. De winnaars: Luc
Van Berlo, Karina Geenen
en Lutgard Moeyaert,
allen uit Sint-Mariaburg.
Jeugd aan bod
Als volgend initiatief roept
Caerde jongeren tussen
10 en 12 jaar op om deel
te nemen aan de vierde
Caerdewedstrijd
voor

Een eeuw
sterren kijken
Het Koninklijk Sterrenkundig Genootschap van Antwerpen bestaat 100 jaar.
In 1988 week men van
de
Minderbroederstraat
in Antwerpen uit naar
de Katerheidemolen. Nu
Brasschaat het Antverpiagebouw aan het restaureren is, wordt in de nok een
ruimte voorbehouden voor
het Sterrenkundig Genootschap. Vanaf mei 2006 zal
de verhuis plaatsvinden
van de molen naar Antverpia.
Om het eeuwfeest passend te vieren organiseert
het genootschap op 8
oktober in het Cultuurcentrum van Brasschaat twee
multimediavoordrachten
over sterrenkunde en
ruimtevaart.
Info:
03/
8774651.
LVB

jonge kunstenaars. Het
thema is ditmaal ‘Beweging’. Alle deelnemers
mogen op woensdag 5
oktober tussen 16.30 en
17.30 uur hun kunstwerken binnenbrengen in
Elcks Thuys. Op de keerzijde van de tekeningen
moet een envelop aangebracht zijn met daarin:
naam,
geboortedatum,
adres en telefoonnummer van de deelnemer.
Vijftien laureaten worden
door een jury gekozen.
Zij worden uitgenodigd
op de openingsreceptie
van de tentoonstelling op
vrijdag 21 oktober om 19

u. in Elcks Thuys. Daar
zullen de prijzen worden
uitgereikt. Hun ingekaderd
werk zal gedurende enkele
weken tentoon hangen in
zaal Elcks Thuys, waar
permanent werken van
Caerde-kunstenaars de
muren sieren. Zaalverantwoordelijke Johan De
Vlam stelt als prioriteit
dat de ruimte van “Elcks
Thuys” ook ter beschikking moet staan van de
talrijke lokale schilders..
Om
het
twintigjarig
bestaan
van
Caerde
extra te vieren volgt op 3
december nog een receptie in Elcks Thuys. EM
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Begin november eist de Boekenbeurs weer alle aandacht
van de media op. Lezend Vlaanderen overrompelt dan
het Bouwcentrum aan de Jan Van Rijswijcklaan. Aan de
basis van deze succesrijke happening ligt onze dorpsgenoot Antoon Wouters die een jaar geleden overleed.
Om deze belangrijke, maar bescheiden Mariaburger te
gedenken besteden we op deze bladzijde aandacht aan
twee auteurs uit onze wijk en aan een veelbelovende
nieuwe publicatie.

Herman De Meulenaere is
jeugdschrijver Yan Gout

In de Kauwenlaan woont
Herman De Meulenaere
(64), die voorzitter is
van de Vereniging van
Schrijvers voor de Jeugd
(VSVJ). Hij publiceerde
o.m.
heemkundige
werken als “25 jaar Broederschool” (1986) en “25
jaar Cultuurraad in Kapellen” (1998). Van 1964 tot
1996 was hij onderwijzer
aan de Broederschool
St.-Jozef in Kapellen. “Ik
heb altijd in het derde of
vierde leerjaar les gegeven”, verduidelijkt hij.
“Aan die kinderen moet
je veel vertellen. Zo ben
ik ertoe gekomen voor
deze leeftijdsgroep vanaf
1970 boeken te schrijven.
Mijn uitgever vond dat ik
een pseudoniem moest
kiezen. Als jeugdauteur en
toneelschrijver ben ik Yan
Gout.”
Herman is geboortig van
Beveren. Zijn vader was

onderwijzer in Zwijndrecht
en schreef ook. Hij werkte
mee aan het Averbodes
Weekblad. Zijn jeugd
bracht Herman door in
de Seefhoek. Hij was
heel actief in het toneel.
Voor Toneelkring Antigoon
schreef hij en regisseerde
hij ook stukken. Hij heeft
diverse toneelstukken op
zijn naam. Een andere
hobby (of passie) van
hem is fotografie en film.
Zo schreef en regisseerde
hij ook de Vlaamse
sprookjesfilm “De ballon
van de tovenaars”. Hij
haalt klasseurs vol negatieven boven om te tonen
wat hij de voorbije 30 jaar
allemaal met de camera
vastgelegd heeft.
Vlaamse jeugdauteurs
Herman is een gedreven
man, die sedert hij in De
Sterre woont een nieuw
leven is begonnen. Uit

zijn tweede huwelijk heeft
hij nog een dochtertje
Marieke, die naar de
lagere school gaat. Uit zijn
eerste huwelijk heeft hij
een dochter Inez, die zelf
les geeft in de school aan
de Partizanenstraat (ook
het vierde studiejaar) en
een zoon Gert die dierenarts is.
Veel tijd kruipt in vergaderingen. Hij is ook
ondervoorzitter van de
koepel
van
Vlaamse
Auteursverenigingen, die
moet onderhandelen met
het ministerie van cultuur.
In Kapellen zetelt hij eveneens in de cultuurraad.
Over Antoon Wouters
getuigt hij: “Hij zag het
belang in van de Vlaamse
jeugdliteratuur. Hij gaf
ons altijd een stand op
de boekenbeurs. Bij ons
konden de bezoekers alle
nieuwe jeugdboeken van
de diverse uitgeverijen

bijeen vinden. Dat waren
er wel 350 op een jaar. Wij
waren de énige auteursvereniging met een eigen
stand. Tot 2004 is dat zo
gebleven.”
“In feite ben ik uit het
onderwijs gestapt, omdat
ik het lesgeven niet meer
kon combineren met het
werk als auteur en als
voorzitter van de VSVJ”,
zegt Herman terwijl hij ons
rondleidt door de kamers
van zijn huis, waar langs
alle muren boekenrekken
met onvoorstelbaar boeiende werken opgesteld
staan. “Eigenlijk ben ik
ook archivaris en conservator van de VSVJ”,
bekent hij. “Hier staat
alles wat na de oorlog
verschenen is. Figuren als
Jan Peeters en Leopold
Vermeiren lagen aan de
basis van de VSVJ. Maar
ook Edmond Van Offel en
Leen Van Marcke speel-

Mariaburgse auteur 20e keer op Boekenbeurs
Marita de Sterck werd in
1955 geboren in Antwerpen en woont sinds 1983
op de Kapelsesteenweg
in Sint-Mariaburg. Ze
doceert
literatuur
en
antropologie aan de bibliotheekschool van Gent
en geeft ook workshops
‘verhalen schrijven’ aan
jongeren.
Ze debuteerde met reisverhalen en heeft intussen
een 40-tal titels op har
naam:
prentenboeken,
boekjes voor beginnende
lezers,
informatieve
boeken
over
andere
culturen, makkelijk-lezenverhalen, jeugdromans en

boeken over jeugdliteratuur.
Splinters,
in
2000
bekroond door de Jeugdjury Vlaanderen, vertelt
hoe Anton en Jutta meegesleurd worden in een
lastige liefde waarin het
verleden steeds weer de
kop opsteekt, waarin meer
vragen dan antwoorden
opduiken.
In Wild vlees, in 2001
bekroond met de Gouden
Zoen, zet Max alles op
alles om te weten te
komen hoe zijn grootvader verongelukt is. De jury
noemde het ‘een boek dat
uitdaagt en confronteert,

dat dwingende
vragen
stelt
over liefde en
dood.’
Op kot werd
in
2004
bekroond door
de Jeugdjury
Vlaanderen.
Als Nina op
kot gaat, komt
er oud zeer
bovendrijven.
Nachtmerries
werpen haar
terug in de tijd.
Hoe ver zou
het geheugen
teruggaan ?
Kun je ooit uitwissen wat je
nog het liefst
wou
vergeten ?
Voor Met huid en haar
kreeg ze in 2005 een Zilveren Zoen. Terwijl Joppe
met zijn vrienden een
grote vredesdemonstratie
organiseert, worstelt zijn
overgrootvader met zijn
oorlogen. Joppe wil te
weten komen wat hij verzwijgt, voor het te laat is.
Maar hij ervaart aan den
lijve dat noch de dood,
noch de liefde zich laat
dirigeren.
Wolven in het donkere
bos is opgedragen aan de
scouts van Mariaburg. Het
is een ode aan speelse
scoutskampen vol spannende verhalen.
Momenteel schrijft ze aan
een roman over opgroeien
in de jaren ’50, over groei
en bloei in een omgeving
waar schrik en schaamte
lichamelijk
ontwaken
kleurden, over hoe anders
de tijd was toen onze
grootouders jong waren
en hoe vertrouwd.
Wild vlees speelt op de
Kalmthoutse heide, Met
huid en haar in de Rupel-

Auteur Herman De Meulenaere begon in de Sterre aan
een nieuw leven.
den een grote rol om het kaders met insecten en
Vlaamse jeugdboek de vlinders. Zelfs geraamtes
plaats te geven die het en schedels van dieren.
toekomt. Wij vormden een “Als onderwijzer heb ik
bastion tegen de rotzooi altijd geprobeerd de kindie destijds uit Nederland deren te boeien door aangeïmporteerd werd.”
schouwelijk
onderricht.
Ik heb enkele generaties
Verzamelaar
Kapellenaren als leerling
Zijn woning aan de Kau- gehad, ook bekende poliwenlaan is niet alleen een tici. Ik blijf contact houden
uitgebreide
bibliotheek, met een brede laag van
tevens is het een didac- de bevolking.”
tisch museum. Terwijl hij “Kom nog maar eens
ons honderduit vertelt terug”, zegt hij bij het
over zijn belevenissen, afscheid. Zullen we graag
toont Herman oude didac- doen. Er is nog veel te
tische platen die hij in zijn bewonderen ten huize van
klas gebruikte, glazen Yan Gout.
LVB

MODERN BOUWEN IN
BRASSCHAAT 1945-1975

streek. Misschien duikt er
ooit een boek op dat in
Mariaburg speelt …
Op de Antwerpse boekenbeurs zit ze op 4 november in een panel over
jeugdliteratuur.
Op 10 november, 19u15
stelt ze een boek voor met
bijdragen van de jongeren
die een schrijfcursus volgden : Vers bloed (Afijn,
2005). Ook de schrijfopdrachten zijn gebundeld
in een boek voor doehet-zelvers : Vingeroefeningen.

Het
boek
“Modern
bouwen in Brasschaat
1945-1975” is een vervolg op het (foto)boek
over de architectuur van
het interbellum in Brasschaat. Hetzelfde team,
bestaand uit kunsthistoricus Georges Goffin,
architect Nel Lernout,
landschapsarchitect
Jan Moereels, architect Jo Van Bouwel en
fotograaf Ronald Van
Hoofstad, stelde voor
Roularta Books dit werk
samen. Het bevat 168
pagina’s full coulour op
formaat 240 x 168 mm.
Voorintekening aan 20
euro is mogelijk door
overschrijving op nr. 0910000769-22 met vermelding Modern Bouwen in
Brasschaat.

Op zaterdag 24 en
zondag 25 september
wordt naar aanleiding
van deze publicatie in de
Openluchtschool
SintLutgardis, Donksesteenweg 150, een tentoonstelling georganiseerd.
Men krijgt er op een heldere en overzichtelijke
wijze 35 architecturale
hoogtepunten gepresenteerd. Foto”s en plannen
tonen eenvoudige woningen zowel als villa’s en
een
schoolcomplex.
Deze
tentoonstelling
kadert in de viering van
‘175 jaar Brasschaat’
en kwam tot stand met
medewerking van het
gemeentebestuur en de
openluchtschool.
LVB

Volg de actualiteit in de wijk op

www.mariaburg.be
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Jeugd / KMO
Nog nieuwe
ondernemingen
Vroeger was de Kapelsesteenweg een drukke
winkelas. Nu kan bijna in elk nummer van onze
Gazet de sluiting van een zaak of het openen
van een nieuwe winkel vermeld worden.
Achter de Katerheidemolen is de wijnhandel verdwenen. Daar opent nu “Via Condotti”, een zaak in herenkostuums.
Vanaf 1 augustus is naast bakker Colson op het nr. 352
een detailhandel in hobbymateriaal geopend: ’t Scrapparadijs. Men kan in deze zeer fris ogende zaak ook
terecht voor huwelijksreportages, geboortekaartjes,
kindernamiddagen en –feestjes. Tevens worden er
workshops in scrapbooking, kaarttechnieken, fimo, e.d.
georganiseerd. De zaak is dinsdag, woensdag en donderdag open van 9.30 tot 17.30 u.; vrijdag van 9.30 tot

Restaurant Vincenza
18 u. en zaterdag van 9.30 tot 17 u.
Juist voor de Carolinalei is Traiteur G. Lybeer gesloten.
Aan de overzijde, waar vroeger de schoenmakerij van
Pierre Cox was, opent Cat’s Snack, een tea-room en
belegde broodjes-zaak.
Nog op de Kapelsesteenweg springen twee oude
gebouwen door hun verfraaiing in het oog. Café Prins
Albert, één van de oudste etablissementen op de hoek
van de Leo Vermandellei, is door uitbater Roger Peeters
totaal opgefrist. Restaurant Vicenza (vroeger Excelsior)
op de hoek van de Willy Staeslei is in het blauw geschilderd en vormt nu een echte blikvanger.
Een tijdje geleden hebben ze bij restaurant Vicenza
de binnenkant herschilderd. Deze zomer was het de
beurt aan de buitengevel. Een heel ander zicht nu in het
hemelsblauw (of is het Mariaburgs blauw?).
Achterland
Prostop Lasertherapie aan de Van de Weyngaertlei 2
breidt zijn actieradius uit. Inspelend op de nieuwe wet
“rookverbod op de werkvloer” wil men naar bedrijven
toe gaan om werknemers te behandelen teneinde te
stoppen met roken. Voorwaarde is dat er in het bedrijf
zes of meer personen bereid zijn om mee te werken aan
de therapie.
In volgend nummer stellen we de nieuwe frituur voordie alsdan zal geopend zijn op de hoek van Schriek en
Nijverheidslei, waar voordien Deli-cate’s gevestigd was.
Niet zover van ex-Frituur “De Toren” kan Mariaburg dus
binnenkort terug de vaderlandse specialiteit vinden.
In de Leopoldlei is een schoonheidssalon bijgekomen.
Op nr 17 kan men Schoonheidsinstituut Mireille bezoeken voor gelaatsverzorging, pedicure en manicure, ontharing en lichaamsverzorging. Lelijke mensen zouden
er in Sint-Mariaburg niet meer mogen bestaan als men
kijkt naar het groot aantal schoonheids- en welnesszaken.
LVB

Zondag 25 september
19de Mariaburgse Feesten

3000 man op gratis festival Cirque@taque
Op zaterdag 13 augustus vond de zevende
editie van het festival
Cirque@taque plaats. Een
gratis festival voor jong en
oud georganiseerd door
jongeren uit verschillende
Ekerse jeugdbewegingen
en in samenwerking met
de Jeugddienst.
Editie
2005 werd een groot
succes, mede dankzij
de verscheidenheid aan
bands en muziekgenres.
Zo’n 3000 festivalgangers
trokken die zaterdag naar
de
parochieterreinen
van de Bunt. Tijdens en
tussen de optredens kon
men genieten van drank,
hamburgers en vegetarische wokgerechten aan

eerlijke prijzen. Ook de
talloze attracties voor jong
en oud waren een succes:
schminkkraam, springkasteel, een clown die met
ballonen alle onmogelijke
figuren maakte en een
bende jongeren met een
volledige circusact.
Cirque@ataque opende
met Private Universe en
vervolgens
Crocodile
Bambee. Een dikke 2 uur
vol funk, groove en ZuidAmerikaanse invloeden.
Deze Zuid-Amerikaanse
invloeden smolten als
sneeuw voor de zon toen
The Moonshine Playboys
opkwamen. Met gitaar,
banjo, contrabas en soms
zelfs een wasbord brach-

ten ze allerlei covers;
van Pink Floyd tot The
Beasty Boys, en van The
Dire Straits tot Metallica.
Met als afsluiter het
gitaar-versus-banjo-duel
uit Deliverence zorgden
de Playboys voor een
niet alledaagse maar wel
verrassend leuke sfeer.
De volgende grote naam
op de affiche was Skambiance. Met hun twee
trombones, twee gitaren,
twee saxofonen, trompet,
drumstel,
synthesizer,
bas en percussie slaagde
dit als kippen verklede
elftal er 100% in om
het festivalterrein om te
zetten in een dansvloer.
De afsluiters van dit jaar

waren The Kids. Voor veel
aanwezigen was deze Belgische punkrocklegende
het hoogtepunt van de
dag. The Kids gaven alles
wat ze in huis hadden, net
zoals het publiek, dat de
weide volledig vulde.
Ambiance en sfeer verzekerd voor iedereen
dus, en niet te vergeten:
gratis! Zelfs het slechte
weer kon de mensen er
niet van weerhouden
om na de optredens nog
enkele uren te blijven.
Dankzij de goede organisatie en de ongeveer 100
medewerkers bleef de
sfeer rustig en leuk voor
iedereen, de hele dag.
JT

Wie voorbije zomer eens
gaan wandelen is in Hof
de Bist om te genieten van
het zeldzame zonnetje,
zal wel gemerkt hebben
dat er dingen veranderd of
vernieuwd zijn.
Hierna een wat duidelijker
beeld over de werken in
Hof de Bist.
Op 7 juni werd in de
Nobele Donk een hoorzitting georganiseerd waarop
het beheerplan van Hof
De Bist werd besproken.
Dit werd door de aan-

wezige
buurtbewoners
zeer positief onthaald.
Eerst werd het slib uit de
vijver gehaald. Dit slib ligt
nu op het grasveld en zal
later, als het uitgelekt is,
over het grasveld worden
verspreid. De oever van
de vijver werd vernieuwd
en verstevigd met behulp
van gevlochten houten
wanden. Ook werden er
speciaal voor de watervogels op de oever 2
hellingen gemaakt, zodat
de vogels gemakkelijk in
en uit de vijver kunnen.
Dit laatste lijkt zijn doel
al te hebben bereikt, want
kort na de voltooiing van
de vijverwerken vonden
de watervogels hun weg

terug in het water. Nog
een pluspunt is dat het
resultaat er mooi en verzorgd uitziet, een hele
verbetering!
Vervolgens is de groendienst begonnen met al
het dood en gevaarlijk
hout te verwijderen uit alle
bomen die in de buurt van
de wandelwegen staan.
Maar het houdt nog niet
op. Er staat nog een hele
lijst werken op het programma voor Hof de Bist.
Zo zal een aantal reddingsboeien rond de vijver
worden geplaatst. De
grachten zullen volledig
worden gereinigd. Ook
de wandelwegen zullen
waar nodig verbeterd

worden en men gaat alle
bouwvallige constructies
in het park verwijderen.
Ook enkele bomen, maar
daarvoor wacht men nog
op een kapvergunning.
Verder gaat men nog de
oever van de vijver volledig bezaaien en zullen
in de toekomst de afwateringsgrachten
beter
worden
nagezien
en
onderhouden.
Een hoop verbeteringen
voor fauna en flora, maar
ze maken het park tevens
toegankelijker, aangenamer en veiliger voor de
buurtbewoners, wandelaars, sjotters en spelende
kinderen.
JT

Werken in Hof de Bist,
een blik op wat er gebeurt
en wat nog gebeuren zal

Niet te missen

In de Sint-Jozefskapel te
Brasschaat wprdt begin
oktober in het kader van
“175 jaar Brasschaat”
een unieke tentoonstelling georganiseerd van
Breesgata over ex-burgemeester graaf BailletLatour en zijn familie.
Op vrijdag 21 oktober
organiseert Davidsfonds
Brasschaat om 20u.
in Ons Middelheem
aan de Bredabaan 423
een lezing door John
Dejaeger, gedelegeerd
bestuurder BASF: “De
Kyoto-normen: de economische en sociale
impact”.

7

Sport

Velo Classic 2005
1253 fietsers trotseerden
regen voor MS-patiënten

De Mariaburgse “Velo
Classic” is op zeven jaar
tijd uitgegroeid tot een
échte klassieker voor de
recreatieve fietsers.

“Meer dan 9000 deelnemers noteerden we over
de voorbije edities”, vertelt Romain Verest, die
minutieus alle startlijsten
bijhoudt. “Begin augustus
vertrokken 992 deelnemers aan het voetbalplein
van KMVK plus 261 vanuit
de Bosduin in Kalmthout.
Een totaal van 1253. Het
vierde hoogste aantal van
de zeven afleveringen en
beslist een succes, als
men rekening houdt met
de weinig gunstige weersomstandigheden van dat
eerste augustusweekend.

Heerlijke rit
Initiatiefnemers
Frans
Bedeer, Georges Demont
en Romain Verest zorgden met hun enthousiaste
medewerkers voor een
bijzonder mooi parcours.
Het was heerlijk fietsen
langs de rustige wegen
die perfect aangeduid
waren met pijlen van de
Velo Classic. Bovendien
zorgden leden van de
Mariaburgse voetbalclub,
van Bosduin WC en van
de zelfhulpgroep Multiple
Sclerose-patiënten
van
Brasschaat, dat alle deelnemers culinair verwend
werden. Zowel bij vertrek
als aankomst én in de
loods van Bouwbedrijf
De Jongh aan de Bosduin

konden de fietsers genieten van een verkwikkende
kop koffie, een stevige
pint, een lekkere pannenkoek, yoghurt met verse
aardbeien,
hamburgers
en frieten, kortom het was
weer een feest voor allen.
Naar nieuw record
“Als volgend jaar de zon
weer van de partij is, verwachten we een nieuwe
Gelukkige deelnemers beleefden veel deugd aan een prachtige rit door de
mooie natuur.
recordopkomst”, zeggen spijts alle klachten over doel: een gezonde geest
de organisatoren in koor. de problemen in onze in een gezond lichaam!
De positieve respons van samenleving, toch veel Noteer alvast 5 en 6
jonge gezinnen en gepen- mensen in de wijk het hart augustus in uw kalender
sioneerden, van alle leef- op de juiste plaats dragen. van 2006 voor de achtste
tijdsgroepen, bewijst dat Fietsen voor het goede Velo Classic.
LVB

Met regen buiten maar de zon in het hart genoten velen bij aankomst van de
lekkernijen die door vrijwillige medewerkers werden gemaakt.

Koninklijke Mariaburg Voetbal Klub
speelt heel wat derby’s in 2e prov. A
Het wordt een boeiend seizoen voor de
Mariaburgse voetballiefhebbers.
In Tweede Provinciale A staan tussen
de 16 clubs vier lokale verenigingen.
FC Ekeren met terrein aan de Bist,
KMVK aan de Zwemdoklei, Kaart aan de
Rustoordlei en Braschaat in het gemeentepark zijn vier verenigingen die op loopafstand van elkaar gevestigd zijn. De
ontmoetingen Ekeren FC-Mariaburg op
11 december en Mariaburg-FC Ekeren
op 9 april beloven topspanning, maar
ook de andere onderlinge confrontaties
zullen voor sterke toogverhalen zorgen.
KMVK heeft weinig nieuwe spelers aangeworven. Trainer Eric Van Coillie rekent
om het behoud te verzekeren vooral op
de jeugd die in eigen rangen degelijk
gevormd is.

Het sportcomplex aan de Zwemdoklei
heeft afgelopen maanden heel wat vieringen beleefd. De Mariaburgse jeugd
speelde heel sterk en de promotie van
het eerste elftal gaf uiteraard aanleiding
tot grootse feesten. Na het jaarlijkse
Oost-West-feest kreeg men op het
kunstgrasveld nog de “Neuro-Cup” met
een grote schare BV’s. Ruime mediaaandacht genoot dit evenement op 4 juni
dat vooral tot doel had de aandacht te
vestigen op de Belgische Zelfhulpgroep
voor Dystoniepatiënten.
Een prachtig initiatief, voor herhaling
vatbaar.
Inmiddels is de competitie gestart en
hebben zowel Ekeren FC als KMVK hun
openingswedstrijd gewonnen.
LVB

De kilometers zitten erop. Jong en minder jong praat gezellig na over de
mooie rit in het natuurrijke Brasschaat, Kapellen en Kalmthout

Tennisclub Smash met knappe resultaten
in interclubcompetitie Dames en Heren
De dames van Smash TC
hebben dit jaar de finale
van Antwerpen gespeeld
in de interclubcompetitie. Helaas werd in de
eindstrijd verloren van
Forrest-Hills wat toch één
van de grootste clubs van
Antwerpen is. De ploeg
van coach Christien Van
Der Aa, bestaande uit
de speelsters Clio Vanderstappen, Katrien Janssens, Magali Verwerft en
Julie Van Den Bleeken,

heeft dit knap resultaat
kunnen bereiken door
vooral de ervaring van
coach Van der Aa en het
dubbelspel waarin deze
vriendenploeg
vooral
schitterde.
Wat betreft de mannen
van Smash, deze hebben
net als vorig jaar de nationale eindronde bereikt.
Ook dit jaar zal de promotie naar derde nationale
tot de mogelijkheden
behoren.

De maand september
zal nog zeer belangrijk
worden voor de jongens
van coach Jonas Hemgenbergs. Met de resultaten die de spelers al
hebben behaald in de tornooien van de afgelopen
maanden hoopt voorzitter
Kampers natuurlijk om
met zijn kleine club uit
Mariaburg ook eens de
promotie te kunnen vieren
naar derde nationale.
WT
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Allerlei
GEVONDEN

Op de Kapelsesteenweg
is een armbandje gevonden. Terug te bekomen:
tel. 03/664.60.65
Een periodieke uitgave van de Wijkwerking
Mariaburg v.z.w.
Aan dit nummer werkten mee: Barbara, Willy Bauwens, Marleen Dupont (foto), Marc Elseviers, AnneMie Havermans, Fred Jorissen, Els Moonen, Jonas
Thijs, Ludo Van Bouwel, Guy Van Look (foto’s), Marc
Van Looveren, Marc Wouters (foto’s).
Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt u
voor 1 november op het redactieadres: Schriek 360,
Sint-Mariaburg/Ekeren.
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605.73.61, gsm
0476/592278, e-mail: hippopress@skynet.be

FORT BUNKER MUSEUM OPEN
Het vergrote Fort Bunker Museum aan de Schriek 202
(juist over viaduct) is open elke tweede zondag van de
maand of na telefonische afspraak op nr. 03/665.33.71

ARCHEOLOGIE

Van 8 oktober tot 6 november
volgt in Kunstcentrum Hof de Bist
een tentoonstelling over “Archeologie in Ekeren”. Bodemvondsten
uit de omgeving worden getoond.
Toegankelijk van 10 tot 12.30 u.
en van 14 tot 17.30 u (dinsdag
tot zondag).

ROCKSENSATIE “TO THE BONE”
op Pulptuur, Willrock, Muziek in de Wijk,
Muntplein en Wonderfestival 05

Afgelopen zomermaanden
werkten onze Mariaburgse

To the Bone in actie op Pulptuur in het park van Kapellen

muzikanten een druk programma af. Admiral Freebee Tom Van Laere was
met zijn “Songs” op alle
grote festivals de vedette.
In het gemeentepark van
Kapellen vierde Pulptuur
zijn tiende editie. Op het
Podium Atletiek kwam ’s
middags de “Bende van
Juffrouw Hert” in actie,
een groepje piepjonge
muzikanten waarbij gitarist Thomas Dox uit de
Schapendreef. Dit straatje
uit de Sterre blijkt wel
muzikaal te inspireren,
want vorig jaar stond Greg
Houwer tijdens Pulptuur
op het Podium Watertoren.
Voor de Kapelse band Vic
Smetley & The Bastards
de beste act in het park
bracht, zorgde To The
Bone om 19 uur voor een
sterke show met powrerrock van het zuiverste
allooi. Het vlammende
gitaarspel van Stijn Van
Bouwel,
sterk
ondersteund door broer Bram
met basgitaar en Jan De
Meyere aan de drums,
behoorde tot de onbe-

twistbare
hoogtepunten
van Pulptuur 2005.
Op 26 juli werd To the
Bone in het Park Steytelinck als de “Antwerpse
rocksensatie” aangekondigd. Tijdens Willrock, het
achtste muziekfestival van
de Wilrijkse jeugddienst,
speelden ze bijzonder
sterk en toonden zich
waardige winnaars van de
demowedstrijd.
Op een stralende zomeravond, dinsdag 16 augustus, trad To The Bone in
Park Hof de Bist op. Met
hun verbluffende show en
krachtig spel brachten ze
de vele toeschouwers uit
Ekeren en omgeving in
vervoering. Meteen zat de

sfeer erin om te genieten
van de Senegalese groep
Ndillaan.
Tijdens
de
autovrije
zondag
28
augustus
genoten honderden op het
Muntplein van een akoestisch optreden, verzorgd
door Bram en Stijn Van
Bouwel, in het kader van
“Stichting Zondag”.
Als afsluiting van het
zomerseizoen stond To
The Bone ook op de affiche van Wonderfestival
05, dat op Linkeroever een
tweedaags
programma
presenteerde.
Meer info over deze
steeds
meer
furore
makende rockband met
roots in Sint-Mariaburg:
www.tothebone.be

18e WANDELZOEKTOCHT
Vanaf 1 oktober t/m 15 januari kan iedereen deelnemen aan de 18de Ontdekkingstocht door OudAntwerpen. Vertrekpunt Taverne Jan zonder Vrees,
Palingbrug 8. Alle dagen vanaf 9 u. Deelname in de
onkosten 5 euro. Meer info bij Yvonne Verhaegen,
Van de Weyngaertlei 13, tel. 03:664.90.22

District Ekeren District Ekeren District Ekeren District Ekeren District Ekeren
Jaarverslag 2004 nu
beschikbaar
Wil u meer weten over
de dagelijkse werking
van de verschillende districtsdiensten? Verneemt
u graag welke initiatieven
de districtsraad in 2004
nam? Voor alle geïnteresseerden is het Ekerse
jaarverslag van 2004 nu
verkrijgbaar. U kunt het
jaarverslag afhalen op het
districtshuis of u kunt het
digitaal terugvinden op de
website www.ekeren.be
onder de rubriek ‘infokanalen’.districtshuis
Kasteel
Veltwijck
Veltwijcklaan
27
Ekeren
www.ekeren.be
Een Huis in de Rij zoekt
vrijwilligers
Een Huis in de Rij is een
luisterhuis waar mensen
even kunnen langskomen
voor een babbel of een
aanmoedigend gesprek.
Personen die het slachtoffer zijn van fysiek, psychisch of seksueel geweld
kunnen hier rustig de
dingen op een rij zetten.
Om het voortbestaan te
verzekeren, start binnenkort een nieuwe vormingscursus voor geïnteresseerde vrijwilligers.
Ben je begaan met het
welzijn van anderen, kan
je luisteren en wil je ongeveer vier keer per maand
drie uurtjes vrij maken?
Neem dan contact op met
Een Huis in de Rij, Groot
Hagelkruis 8, Ekeren
secretariaat
tel. 03 542 07 95

hulp- en infolijn
tel. 03 542 07 93
Kasteel Veltwijck open
voor publiek
Zondag 11 september
opent het district het kasteel Veltwijck voor iedereen die er graag een kijkje
wenst te nemen. Om het
bezoek extra aantrekkelijk
te maken is er een expositie voorzien van oude
foto’s en zijn er geleide
wandelingen voorzien om
10.30 uur en 13.45 uur.
Kasteel Veltwijck is een
oude ‘hof van plaisantie’,
een
zestiende-eeuws
omgracht
kasteel
in
Vlaamse renaissancestijl.
In 1929 ging de Ekerse
gemeenteraad over tot
de aankoop en de inrichting van het kasteel als
gemeentehuis.
Zondag 11 september
van 10 tot 16 uur
kasteel
Veltwijck
Veltwijcklaan
27
Ekeren
Radio Ekeren op 104.6
FM
De Antwerpse radiozender Traffic FM zet van 12
tot 17 september zijn programmering volledig in het
teken van Ekeren. In de
loop van die week zullen
reporters interviews afnemen van verschillende
bekende Ekerenaars, een
interessante blik werpen
op de werking van het
district en op een leuke
en interactieve manier
aandacht besteden aan
de jongeren.
De districtsvoorzitter zal

in de studio vragen beantwoorden van verschillende luisteraars.
Radio Ekeren
104.6 FM
van 12/9 tot 17/9
De Stedelijke Academie
voor Muziek en Woord
Ekeren biedt
- een opleiding voor jongeren EN volwassenen
van 8 tot 88
- een degelijke en professionele begeleiding door
enthousiaste leerkrachten
- een prachtige infrastructuur
- afdelingen in Mariaburg,
Ekeren-Donk,
Leugenberg, Berendrecht
- gereputeerde ensembles
o.a. ‘Jozef Pauly ensemble’, ‘Symfonisch ensemble’, ‘Blazersensemble’
- zeer groot aanbod:
van
Accordeon
over
Muziekgeschiedenis tot
Zang (Muziek) en van
Algemene Verbale Vorming tot Welsprekendheid
(Woord)
- een bloeiende, aan de
academie verbonden concertvereniging EAC, die
jaarlijks een tiental concerten en/of workshops
organiseert
Informatie en inschrijvingen:
Ferdinand Pauwelsstraat
102
2180 Ekeren
tel. 03 542 62 10
tussen 1 en 30 september:
- maandag tot vrijdag
tussen 16 en 19.30 uur
- woensdag tussen 14 en
19.30 uur

- zaterdag tussen 9 en 12
uur
Tentoonstelling
‘Van
Rubens tot Germinal.
Ekeren, tussen polder
en stad’
In 2005 wordt de 850ste
verjaardag van Ekeren
gevierd. Het districtsbestuur wenst aan deze
gebeurtenis de nodige
aandacht te besteden
door het organiseren van
verschillende activiteiten.
Naar aanleiding van deze
verjaardag schetst de tentoonstelling “Van Rubens
tot Germinal” de wisselwerking tussen polder
en stad aan de hand
van een reeks figuren en
organisaties die met de
geschiedenis van Ekeren
zijn verbonden.
Deze tentoonstelling loopt
tot 26 september 2005
Openingsuren: van dinsdag tot zondag
- van 10 tot 12.30 uur
- van 14 tot 17.30 uur
Toegang: gratis
Locatie:
Kunstcentrum
Hof De Bist
Veltwijcklaan 252
2180 Ekeren
De tentoonstelling is een
gezamenlijk initiatief van
het District Ekeren, het
Documentatiecentrum
Antwerpse
Noorderpolders en de Erfgoedcel Antwerpen. Ze maakt deel uit
van het Erfgoedconvenant
tussen de Stad Antwerpen
en de Vlaamse Gemeenschap en kwam tot stand
met de steun van de afdeling Musea, Bewaarbibliotheken en Erfgoed van de

Stad Antwerpen.
Ekeren
Ekers
Volk(s)danst
Dansinitiätie:
Volksdans
voor
iedereen
Info:
vzw De Uiltjes
Roland Decorte
0475 98 12 51
roland.decorte@tiscali.be
Volksfeest
Zaterdag 17 september
2005
Grote licht- en lasershow
- Tijdstip: 21 uur
- Locatie: binnenplaats
van het districtshuis
Vuurwerk
- Tijdstip: na de licht- en
lasershow
- Locatie: achterzijde van
het districtshuis
Volksfeest: muziek- en
dansavond onder leiding
van het orkest ‘Spirit
Power’

- Tijdstip: 22 uur
- Locatie: parking van het
Veltwijckstadion
- Toegang: gratis
Grote
Tentoonstelling
“Ik woon in Ekeren”
Tot 30 september organiseren de cultuurraad en
het kunstenaarscollectief
Tracé in het kader van de
viering “850 jaar Ekeren”
een grote tentoonstelling. Ekeren wordt één
grote
expositieruimte
doordat inwoners hun
raam/huis/voortuin
als
uitstalkast gebruiken om
een voorwerp te tonen
dat hen nauw aan het
hart ligt. Het parcours van
deze grootse expositie
op www.ekeren.be of in de
gratis programmaboekjes,
af te halen in het districtshuis of bij Tracé. Meer
info:
luc.chris@telenet.be
– 03/290.55.12

