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EDITORIAALMinister Dirk Van Mechelen op de officiële opening Antverpiagebouw:

Wijkwerking Mariaburg
vervult voorbeeldfunctie

Dirk Van Mechelen, burge-
meester van Kapellen, was 
op vrijdag 23 juni bij de offici-
ele opening present als minis-
ter van de Vlaamse regering, 
verantwoordelijk voor  Finan-
ciën, Begroting en Ruimte-
lijke Ordening. Hij reageerde 
prompt met de mededeling 
dat hij zich als Kapellenaar 
in Sint-Mariaburg altijd goed 
gevoeld heeft. Als oud-leer-
ling van het Sint-Michielscol-
lege fietste hij dagelijks door 
onze wijk op weg naar school. 
Als oud-scout speelde hij in 
de Mariaburgse bosen. Als 
licentiaat geschiedenis heeft 
hij een bijzondere interesse 
voor de rol die het verleden 
speelt om het beeld van het 
heden te bepalen. “Ik hou 
ervan te kijken naar de mooie 
gebouwen van weleer die de 
sfeer en de leefwijze van toen 
evoceren”, getuigde hij.

Minister Van Mechelen 
begon zijn speech met hulde 
te brengen aan de Wijkwer-
king Mariaburg vzw: “Deze 
groep vrijwilligers heeft een 
degelijk dossier samenge-
steld om het Antverpiage-
bouw geklasseerd te krijgen 
en te redden van de sloop. Zij 
hebben een voorbeeldfunctie 
vervuld in Vlaanderen. Zij 
verrichten baanbrekend werk 
met de Gazet van het Nieuw 
Kwartier. Hun voorbeeld mag 
navolging krijgen om in heel 
Vlaanderen het waardevol 
erfgoed te behouden en 
een zinvolle bestemming te 
geven.”  
De minister lanceerde tevens 
een oproep om vanuit de 
basis meer voorstellen tot 
klassering van interessante 
buurten en kwartieren te 
doen. De Wijkwerking Mari-
aburg rekent dan ook op de 
steun van het Vlaams gewest 

om Sint-Mariaburg, zoals we 
in vorig nummer van de Gazet 
bekend maakten, beschermd 
te zien als architecturaal en 
cultuur-historisch waardevol 
gebied. 
Deze bescherming houdt 
meteen in dat op het Ruimte-
lijk Structuurplan Antwerpen 
– stadsdeel Noordrand – de 
bebouwing in de inbreidings-
gebieden zal beperkt blijven 
tot 16 woningen per hectare. 
Het behoud van de Puihoek 
als groen buffergebied tussen 
de haven en Sint-Mariaburg 
is daarin eveneens voorzien. 

Dank voor Jo’s
Voordien had Burgmees-
ter Dirk de Kort een aantal 
gevleugelde woorden 
gesproken: “Een goede buur 
is vaak beter dan een verre 
vriend. Ik ben blij minister 
Dirk Van Mechelen als titel-
voerend burgemeester en 
dus als buurman uit Kapellen 
te begroeten. Zijn aanwezig-
heid bevestigt zijn persoon-
lijke steun en betrokkenheid 
en deze van de ganse huidige 
en vorige Vlaamse regering. 
Nu we het genoegen hebben 
om een minister van begro-
ting in ons midden te hebben, 
kan ik niet anders dan enkele 
cijfers aanhalen. Ik denk dat 
de transparantie in een dos-
sier als dit absoluut belang-
rijk is. De gemeenschap 
draagt letterlijk en figuurlijk 
zijn steentje bij en heeft dan 

ook recht om te weten wat 
al dit fraais nu heeft gekost. 
De recentste berekeningen 
vertellen dat we aan een 
totaal netto kostenplaatje 
zitten van 4.334.907 euro of 
in oude franken 175 miljoen. 
De totale uitgaven bedragen 
voor de gemeente en OCMW 
samen 6.301.725 euro. Aan 
subsidies ontvingen we een 
bedrag van 1.966.818 euro. 
Dit is een optelling van de 
Vlaamse en provinciale sub-
sidies en een subsidie voor 
het project ‘buurtpark’ Antver-
pia.”
Vervolgens richtte burge-
meester De Kort woorden 
van dank tot allen die aan 
de realisatie van het pro-
ject meewerkten. Hij wou 
speciaal beide Jo’s danken: 
“OCMW-voorzitter Jo Casaer 
voor zijn visie, gedreven 
aanpak en ook kalmte op 
momenten van spanning. Jo 
Van Bouwel, directeur van de 
Academie Noord, voor zijn 
vakkundige kijk op de werken 
en vooral voor zijn volharding 
en geduld. Eindelijk wordt zijn 
jarenlang wachten beloond 
en kan hij voor het eerst in 
zijn directeursloopbaan een 
‘echt’ bureel betrekken.”
Ereburgemeester Lode Ber-
tels, die verantwoordelijk 
was voor de aankoop van het 
gebouw, werd eveneens in 
de hulde betrokken. Architect 
Frank Vissers en zijn team
werden ook in de bloemetjes 
gezet voor hun knap werk.
Na overhandiging van een 
geschenk aan Ereburge-
meester Bertels en Minister 
Van Mechelen en het tekenen 
van het gulden boek werd 
tijdens een geanimeerde, 
stijlvolle receptie nog lang 
nagekaart over dit hoog-
feest voor Sint-Mariaburg. 
Heel het weekend kwam een 
grote massa genieten van de 
prachtige tentoonstellingen 
van Visie 4 en van de Aca-
demie Noord. Zaterdag werd 
de paëlla-avond door Kraplak 
onberispelijk georganiseerd. 
Deze geslaagde start doet al 
uitzien naar volgende festivi-
teiten in het schitterend Ant-
verpiagebouw.
LVB

OCMW-voorzitter Jo Casaer, architect Frank Vissers en burgemeester Dirk De 
Kort luisteren geboeid naar de feestrede van Minister Dirk Van Mechelen

Meer info over 
Antverpia leest u 

op blz. 6

De officiële opening van het vernieuwde Antverpiagebouw zal als een hoogtepunt geboekstaafd blijven in de 
110-jarige geschiedenis van Sint-Mariaburg. Jo Van Bouwel, die als directeur van de Academie Noord gevat, 
pittig en puntig alle sprekers inleidde, introduceerde minister Dirk Van Mechelen als volgt: “Ik heb zo het 
idee dat minister Van Mechelen een beetje jaloers kijkt en vandaag wel wil dromen dat de gemeentegrens van 
Kapellen 500 meter zuidelijker zou liggen…”

Op naar de honderd
Onze twintigste jaargang zit erop. Met dit 
septembernummer beginnen aan de 21ste jaargang van 
de “Gazet van het Nieuw Kwartier”. Als alles verder 
normaal verloopt, zijn we in december 2008 aan het 
honderdste nummer van onze buurtkrant toe.
De laatste maanden hebben we herhaaldelijk mogen 
horen hoe sterk onze wijkgazet alom gewaardeerd 
wordt. Niet alleen in de naburige gemeentes en de 
stad Antwerpen, maar ook in andere provincies van het 
land benijdt men ons een gazet met zoveel informatie 
en zo’n kwaliteitsvolle bijdragen.  
We beseffen dat we met ons team vrijwilligers een 
product brengen dat geenszins de glamour en glitter 
uitstraalt van andere commerciële of door de overheid 
dik gesubsidieerde publicaties. Tenslotte verdient 
alleen de drukker Flitsgrafiek geld aan onze Gazet. 
Voor het overige wordt de Mariaburgse wijkkrant 
volledig gratuit geproduceerd door verslaggevers, 
fotografen, eindredacteur en lay-out-man, en aan 
huis besteld door een twintigtal vrijwillige bussers. 
Deze mensen verdienen ieders achting en wij dromen 
ervan ooit een foto te kunnen publiceren van al die 
enthousiastelingen, die per kwartaal de Gazet bij u 
thuis bezorgen.
Intussen danken we onze adverteerders. U zult merken 
dat er weer nieuwe bijgekomen zijn. Schenk hen uw 
vertrouwen aub. Dank ook aan de vele “Vrienden van 
het Nieuw Kwartier” die spontaan 5, 10 of 20 euro 
overschrijven op onze bankrekening om mee de alweer 
gestegen drukkosten te helpen betalen. Uw bijdrage 
is voor ons een geweldige steun. Op de Mariaburgse 
Feesten hopen we u persoonlijk te kunnen danken in 
onze stand van de Wijkwerking Mariaburg vzw.    LVB 



Mensen 2

Veel BM’s verlieten ons

In het naoorlogse Sint-
Mariaburg klinkt de naam 
Leysen als een klok! 
Architect Jozef Leysen (° 
Sint-Lambrechts-Woluwe 
13/6/1914) kwam zich 
in februari 1945 met zijn 

echtgenote en zoon Hugo 
in de wijk vestigen en 
heeft voor een groot aantal 
huizen in de wijk de plans 
getekend. 
Jozef Leysen was ook 
actief lid van het Sint-

Ceciliakoor en woonde 
met zijn gezin aan de Van 
de Weyngaertlei. Zoon 
Hugo Leysen (° Elsene 
3/8/1944) groeide op in 
de wijk. Hij was werkzaam 
op de afdeling expeditie 
bij Safmarine in het vroe-
gere CMB-AMI-complex 
aan de Sint-Katelijne-
vest. Hij woont aan de 
Schepersveldlei en is een 
populaire medewerker 
van Ziekenzorg. Zijn zoon 
Bart Leysen (° Ekeren 
16/5/1972) woonde tot 
2001 bij zijn ouders in de 
Schepersveldlei. Na zijn 
huwelijk verhuisde hij naar 
de Kardelaan in Ekeren. 
Hij werkt als jurist bij het 
“Havenhuis” te Antwer-
pen. Op 1 mei 2002 kreeg 
hij een zoon Simon, zodat 
de familie Leysen sedert-
dien een mannelijk vier-
geslacht telt. Simon heeft 
intussen nog een broertje 
Cedric bij gekregen.  LVB

Mannelijk viergeslacht bij de familie Leysen

Bart, Hugo en Jozef Leysen: fiere vader, grootvader 
en overgrootvader van Simon. 

Op bijgaande foto herkennen we bekende Mariaburgse 
dames: overgrootmoeder Iréne Van Aken-Chevalier 
(24/03/1929), grootmoeder Chris Van Aken (7/5/1952), 
moeder Ina Goris (5/11/1981) met de baby Elore, 
geboren op 4 januari 2006.

Vrouwelijk viergeslacht bij de familie Van Aken
Economisch nieuws

Etienne Van Aerschot
leidt PSA Marine

Op 1 oktober wordt Etienne 
Van Aerschot, die zijn jeugd 
doorbracht in de Oudstrij-
derslei en wiens ouders daar 
nog steeds wonen, algemeen 
directeur van PSA Marine 
België. Dat is de sleepboot-
dochter van PSA Internatio-
nal, dat in Antwerpen het gros 
van de containerterminals 
bezit. Etienne studeerde aan 
het Sint-Michielscollege in 
Brasschaat en nadien aan 
de Hogere Zeevaartschool 
te Antwerpen. Hij was in ver-
schillende functies gedurende 
tien jaar op zee. Sinds een 
kleine 20 jaar is Van Aerschot 
bij Hesse-Noord Natie/PSA 
de tweede in rang inzake ope-
rationele topverantwoordelijk-
heden. Zo lazen we in De Tijd 
en GVA.

Baron Eugène Traey
(11/4/1915 – 28/5/2006)

In Edegem overleed Baron 
Eugène Traey, weduwnaar 
van mevrouw Sabine Pfeif-
fer. Hij was eredirecteur 
van het Koninklijk Vlaams 
Conservatorium te Ant-
werpen en Erevoorzitter 
van de jury van de Konin-
gin Elisabethwedstrijd. 
Deze wereldberoemde 
musicus woonde als jonge 

knaap van 1925 tot 1928 
samen met zijn ouders in 
de Maria Theresialei 45.
Alice Wuyts
(30/1/1915 – 6/7/2006)

“Sint-Mariaburg is alweer 
een monument kwijt”, zei 
pastoor Blijweert in zijn 
homilie tijdens de uitvaart-
dienst van Alice Wuyts. 
De weduwe van school-
directeur en koster-orga-

nist Frans Van Bouwel 
bereikte een hoge leeftijd. 
Zij was alom gekend en 
velen kwamen dan ook 
afscheid nemen van haar 
tijdens de kerkelijke plech-
tigheid.
Als dochter van Rik “de 
gazier” en Johanna Van 
Ransbeeck leefde ze 
intens mee met al wat 
gebeurde in Sint-Mari-
aburg. Zo mocht ze het 
gouden, diamanten en 
briljanten huwelijk van 
haar ouders vieren en ook 
het feit dat haar moeder 
de derde eeuwelinge 
werd van de parochie. Na 
haar huwelijk met Frans 
Van Bouwel kreeg ze vijf 
kinderen, waarvan zoon 
Hugo en dochter Gaby 
nog in de wijk verblijven. 
De familie Van Bouwel-
Wuyts woonde geruime 
tijd in het huis van de 
hoofdonderwijzer naast 
de Jongensschool van de 
Schriek (thans buurthuis ’t 
Nieuw Kwartier). Nadien 
verhuisde het gezin naar 
de Kapelsesteenweg 330. 
Nog 20 jaar bleef Alice 
daar als weduwe wonen. 
Haar kinderen en ook een 
aantal trouwe vriendinnen 
kwamen haar vaak bezoe-
ken. Steeds behield ze 
een grote belangstelling 
voor al wat gebeurde in 
haar Sint-Mariaburg. Op 
het laatst noodzaakten de 
omstandigheden haar om 
in R.V.T. Christine te ver-
blijven. Zij overleed in A.Z. 
Klina te Brasschaat. 
Yvonne Geeraert
(3/10/1906 – 9/7/2006)
De weduwe van Valère 
Olluyn werd net geen hon-

derd jaar. Zij was in Kort-
rijk geboren op 3 oktober 
1906. In deze stad huwde 
ze op 29 april 1933 met 
Valère Olluyn. Zij kwamen 
wonen aan de Boska-
pellei 25 en kregen een 
zoon Bob. Haar echtge-
noot was bediende bij 
Antverpia, maar werd na 
de oorlog zelfstandig foto-
graaf, gespecialiseerd in 
huwelijksreportages. Hij 
werkte ook bij zijn broer 
Edgar in ciné Rio. Valère 
overleed op 19 december 
1971.  Zeventig jaar bleef 
Yvonne in de Boskapellei 
25 wonen. In 2002 ver-
huisde ze noodgedwon-
gen naar de serviceflat 
Prinsenbos aan de Hoog-
boomsesteenweg. Een 
heupfractuur verplichtte 
haar te verhuizen naar 
het revalidatiecentrum en 
nadien naar RVT Hof ter 
Schelde op Linkeroever. 
Zij overleed plots op 9 juli. 
Ze werd in strikt familiale 
kring begraven na een uit-
vaartdienst in de kerk van 
Sint-Mariaburg op 11 juli.
Jan Breugelmans
(29/3/1924 – 6/6/2006)
In het rusthuis Vesalius te 
Brasschaat overleed de 
weduwnaar van mevrouw 
Carola Bakelants. Het 
echtpaar kreeg twee kin-
deren Elliane en Armand. 
Het gezin woonde vele ja-
ren aan de Jacobuslei en 
genoot grote bekendheid 
in de wijk. 
Delphina D’hert
(7/10/1928 – 18/7/2006)
De weduwe van Jos 
Van Horebeek was een 
bekende figuur in de wijk. 
Jarenlang werkte ze mee 
in het familiaal autocarbe-
drijf en ook toen haar echt-
genoot met zijn bekend 
orkest Jos Van Beek overal 
grote feesten opluisterde, 
was zij present. We blij-
ven haar herinneren als 
een volkse figuur met het 
hart op de tong. Zoon 
Ronny, haar kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 
waren erg getroffen door 
haar onverwacht heen-
gaan. Vele buren en ken-
nissen kwamen van haar 
afscheid nemen tijdens de 
uitvaartdienst in de paro-
chiekerk O.-L.-Vrouw van 
Gedurige Bijstand. 

Maria Somers
(27/2/1924 – 29/7/2006)
De echtgenote van Alfons 
Rombouts overleed onver-
wachts in Klina te Bras-
schaat. Haar levensreis 
duurde 82 jaar, waarvan 
60 jaar aan de zijde van 
“haar Fons”. Iedereen was 

altijd welkom aan de Floris 
Verbraekenlei, waar een 
kop koffie of een tasje thee 
vlug op tafel kwamen. Zij 
was gelukkig met het alle-
daagse leven. Haar gezin 
en kleindochters zien 
opgroeien schonk haar 
levensvreugde, ook al 
kwam ze de laatste jaren 
zelf nog weinig buiten.
Louis Philippe Pauwels
(5/6/1905 – 3/8/2006)

De weduwnaar van 
mevrouw Octavie Deprins 
werd vorig jaar gevierd als 
tiende honderdjarige van 
Sint-Mariaburg. Voor hij 
in Service Residentie Lin-
denhof te Kapellen ging 
wonen, verbleef hij als 
gepensioneerd schipper 
van M.S. Vredeburg aan 
het Van de Weyngaert-
plein in villa “Het Gulden 
Nestje”. In heel zijn leven 
heeft hij geen dokter nodig 
gehad, maar de laatste 
vier maanden geraakte 
hij fysiek aan de sukkel. 
De hitte van de julimaand 
is hem uiteindelijk fataal 
geworden. Hij overleed in 
Klina te Brasschaat. Louis 
had één zoon Karel, twee 
kleinzoons Filip en Peter 
alsook zes achterkleinkin-
deren. 
Louis Bakelants
(9/10/1919 – 22/8/2006)
De echtgenoot van 
mevrouw Blanche Jans-
sens overleed onverwacht 

in RVT Zonnewende te 
Kapellen, twee maanden 
nadat zijn schoonbroer 
Jan Breugelmans ons ver-
liet. Louis was een echte 
Mariaburger. Hij woonde 
aan de Kwartellaan, vlak-
bij het voetbalplein van 
KMVK. Voor zijn echtge-
note, kinderen Mireille 
en Jacques, alsook de 
kleinkinderen was het 
een troost dat velen in 
de parochiekerk kwamen 
afscheid nemen van deze 
vriendelijke man, die altijd 
voor iedereen klaar stond 
en daardoor onvergetelijk 
blijft.
ERRATUM
In ons vorig nummer 
werden bij het overlijdens-
bericht van mevrouw Elvira 
Commissaris enkele gene-
alogische fouten gemaakt. 
Haar zoon Hugo Cornelis-
sen is niet getrouwd met 
Ingrid, want dat is zijn 
dochter. Zijn echtgenote 
heet nog altijd Liliane. De 
legendarische smid van de 
familie Cornelissen heette 
niet Jules, maar wel Jef. 
Onze excuses voor deze 
lapsussen.  

DANK
Godelieve en John Van Praet-
De Weerd, Hulshout 17, Bras-
schaat danken langs deze weg 
hartelijk de persoon die tijdens 
hun ziekte en therapie het graf 
verzorgd heeft van grootouders 
Alfons De Weerd-De Vos. 



Cultuur 3

De bron van vreugde en verdriet
Ter gelegenheid van de 
100ste verjaardag van de 
wijk plaatste het gemeen-
tebestuur van Brasschaat 
in 1997 het beeld ‘De Bron’ 
op het pleintje aan het 
begin van de Jacobuslei. 
Dit beeld was het resultaat 
van een open wedstrijd 
voor beeldhouwers, die 
gewonnen werd door de 
gekende Antwerpse kun-
stenaar Philip Aguirre y 
Otegi.
Kort nadat het kaarters-
huisje aan de Velodroom 
was afgebroken en het 
hele plein heraangelegd, 
werd het beeld van Philip 
Aguirre zwaar toegeta-
keld. Herstelling in een 
degelijke bronsgieterij was 
nodig.
Juist op tijd voor de fees-
telijke opening van het 
gerenoveerde Antverpia-
gebouw stond midden juni 
De Bron terug op het Velo-
droomplein. De bezoekers 
van Antverpia en de leer-
lingen van de academie 
konden tijdens het ope-
ningsweekend eind juni 
genieten van dit poëtisch 
werk dat verwijst naar het 
ontstaan van de bijzonder 
artistieke wijk.
Niet voor lang echter.
Amper één maand 
later vernielden vanda-
len opnieuw het mooie 
beeldje. Enige bezinning 
leert dat de bron symbool 
is van vreugde en ver-
driet: het opborrelen van 
het water door een vaak 
harde bodem is een pijn-

lijke zaak (verdriet), maar 
het uitbarsten en wegstro-
men van het water brengt 
leven (vreugde). Blijkbaar 
worden beide dimensies 
geconcretiseerd in dit 
kunstwerk.
Het gemeentebestuur 
van Brasschaat zal zeker 
geen derde maal het 
beeld herplaatsen aan 
de Velodroom. Men kan 
geen permanente her-
stellingskosten budgette-
ren. Waarschijnlijk zal het 
bronzen beeldje na herstel 
een veiliger en beschutter 
plaats krijgen binnen het 
Antverpiapark.
Misschien kan men op de 
ruimte van het Velodroom-
plein een werk van een 
Mariaburgse kunstenaar 
met internationale faam 
installeren. Wij pleiten 
al jaren om een stevige 

stalen constructie van Idir 
Mecibah een ereplaats te 
geven. Aan zo’n robuuste 
creatie kunnen vandalen 
alleen maar gescheurde 
nagels en gebroken botten 
overhouden. En daar-
door misschien tot inzicht 
komen hoe zinloos hun 
destructief gedrag is.
LVB

Caerde met mythen, legendes en sagen
Buurthuis ’t Nieuw Kwartier bood kunstkring Caerde tijdens 
het weekend van 17-18 juni onderdak om de tentoonstelling 
“Legendes, Mythen en Sagen” aan de Mariabugse kunstlief-
hebbers te presenteren. Aan deze minitentoonstelling werd 
medegewerkt door Peter Kempenaers, Fons Bijvoets, Moni-
que Dierckx, Myriam Dings, Pieter Delleoné, Chantal Fagard, 
Ida Gysbrechts en Jeanne Van Heurck. In november wordt 
de elfde groepstentoonstelling van Caerde georganiseerd. De 
leden werken intens om dan extra kwaliteit te tonen.Van nieuw 
Caerdelid Mon Van den Broeck  kunnen tijdens de maand sep-
tember beelden in eikenhout bewonderd worden in de etalage 
van kledingszaak Wilan.    LVB

*
Vlak voor de officiële 

opening van het 
Antverpiagebouw 

verscheen het herstelde 
beeldje ‘De Bron’ terug 
op het Velodroomplein.

*

Vandalen beschadigden het derwijze 
dat zware kosten nodig zijn om 
het terug te herstellen. Pijnlijk 

onbegrijpelijk!
Een maand later lag het weer tegen de 

vlakte.

Over de grenzen
Beeldhouwer Johan Desmet, bewoner van het Van de Weyngaertplein, exposeerde 
van 30 juni tot 7 september in de Cypres Galerie, Vaartstraat 131 te Leuven. Hij 
toonde er naast zijn sculpturen ook recent tekenwerk. 
Peter Kempenaers uit de Oudstrijderslei exposeerde de voorbije zomer in het West-
Vlaamse Lissewege op de twaalfde Beeldenroute een aantal van zijn mooie werken. 

Werk van Peter Kempenaers viel afgelopen zomer in Lissewege te 
bewonderen.

Zotte Rik, een legendarische figuur uit Sint-
Mariaburg, werd door Peter Kempenaers in het 

“Nieuw Kwartier” gepresenteerd, terwijl het 
Heemkundig Documentatiecentrum voor oude foto’s 

van zijn kasteel zorgde. 

Kunstplatform Kappa zorgt 
ervoor dat gans de maand 
oktober de grootste kunst-
galerij van Vlaanderen in de 
Stationsstraat zal te vinden 
zijn . Na het geslaagde pro-
ject in de watertoren van 
Kapellen, dat duizend bezoe-
kers aantrok, staat weer een 
nieuwe artistieke stunt in de 
steigers.
Fotografie tussen bokalen 
met olijven en versgemaakte 
lasagne, poëzie in de pita-
bar, bronzen beelden in het 
interimkantoor, naaktstudie 
tussen rijsttaartjes en rogge-
brood: meer dan 60 kunste-
naars zullen gans de maand 
oktober het beste van zich-
zelf geven in een attractieve 
tentoonstelling in de winkelvi-
trines van de Stationsstraat. 
Het opgelegde thema is: 
“Kapellen op lijn 12”: Kapel-

len met zijn treinen, zijn bare-
len en zijn tunnel…Boven de 
geparkeerde auto’s zullen 
een twintigtal kleurrijke mid-
deleeuwse banieren worden 
opgehangen. Via originele 
teksten wil Haikoekring 
Karumi de passanten uit-
nodigen tot een moment 
van onthaasting. Ook het 
stationsgebouw zelf en de 
omliggende omgeving zullen 
door plaatselijke kunstenaars 
ingepalmd worden. In de 
loketzaal ligt de nadruk op 
de vergane glorie van lijn 12. 
Diverse Mariaburgse arties-
ten nemen deel aan dit pro-
ject, weer een idee van André 
De Nys, twintig jaar geleden 
één van de medestichters 
van Caerde. We wensen 
hem een spoedig herstel nu 
hij door ziekte geveld is.
LVB

KAPPA met “Kapellen op Lijn 12” Bavo Sybers in
Sint-Andries

Bavo Sybers (11) is één van 
de vier muzikanten die aan de 
muziekacademie van Ekeren 
repeteren met natuurtrompetten, 
vervaardigd door Achiel Vilain uit 
de Vinusakker. Met dit bijzonder 
instrument, nagebouwd volgens 
originele modellen uit de 17e-18e 
eeuw, verzorgde dit kwartet op 
de toren van de Sint-Andrieskerk 
in Antwerpen een unieke vertol-
king. Op pinksteravond bliezen 
zij bij het officieel in gebruik 
nemen van de torenverlichting 
enkele muziekstukken over het 
Sint-Andrieskwartier. “Het was 
sprookjesachtig, maar wel heel 
koud daar boven op die toren”, 
vertelt Bavo die samen met 
Achiel en twee Barten (één uit 
Berendrecht en één uit Hoboken) 
aan de Ekerse muziekschool 
oefent om nog meer optedens te 
kunnen brengen met hun uitzon-
derlijk instrument.         LVB

Ruimtelijk werk van Werner Paenen uit de Karel de Wintstraat kan tot 9 november 
bewonderd worden in Atab Galerij, d’Herbouvillekaai 80 in Antwerpen. “Sarcofaag” 
heet zijn creatie. Aan de groepstentoonstelling nemen verder Leo Reynders (acryl op 
papier) en Erik van de Mert (schilderijen) deel. De tentoonstelling is sedert 8 septem-
ber begonnen en is te bezichtigen tijdens de kantooruren (8.30-17u.).

Vader en zoon Bals in Galerij Staf Schoeters
Van 17 september tot 22 oktober exposeren vader en zoon 
Hilaire en Wim Bals samen in Kunstgalerij Staf Schoeters 
aan de Kapelsesteenweg 374. Open op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 18 uur. Hilaire Bals schildert vooral stillevens 
in uiterst realistische stijl die doen denken aan de 17deeeuwse 
Vlaamse en Hollandse meesters. Het werk van Wim bals valt 
niet onder één bepaalde stijl te catalogeren, maar is misschien 
best te typeren als magisch realisme. Humor en dieren zijn een 
constante in zijn oeuvre. Bij Schoeters kan men twee genera-
ties realisten zien, die elk hun eigen weg zijn ingeslagen, maar 
toch hun verwantschap duidelijk tonen in hun werk.
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Mariaburgse scouts 
leefden zich uit in Limburg

In tegenstelling tot vorige 
jaren, zijn de kapoe-
nen (1ste en 2e leer-
jaar), de welpen (3e 
en 4e leerjaar) en de 
toto’s (5e en 6e leerjaar) 
van de 53ste VVKSM 
Sint-Mariaburg dit jaar 
naar Limburg op kamp 
geweest. Ook zonder 
de ‘Ardense bergen’ 
van andere jaren werd 
het een zeer geslaagd 
kamp. Dat de zon hier 
voor iets tussen zat, is 
zeker. Elke dag konden 
de scoutsleden, mits de 
nodige voorzorgen, zich 
uitleven in een hitte van 
minstens 30 graden. 
Dit jaar was er voor de 
drie takken een over-
koepelend kampthema 
gekozen, namelijk: Lord 
Of The Rings. De kapoe-
nen waren de hobbits, 
de welpen de dwergen 
en de toto’s de elfen. 
Er werd dan ook een 
groepsspel gespeeld 
waarbij deze 3 volkeren 
zich moesten verenigen 
tegen ‘het kwaad’ (lees: 
de leiding). Dit thema 
zorgde voor prachtig ver-
klede kapoenen, welpen 
die rondzwaaiden met 
zelfgemaakte bijlen en 
toto’s gekleed in sierlijke 
gewaden.
Voor vele leden was, op 
het kampvuur na, het 
hoogtepunt sowieso de 
‘vetzakkendag’. Op deze 
dag worden er volgens 
aloude traditie, de naam 
zegt het zelf, de meest 
vettige en smerige spel-
letjes gespeeld: elkaar 
geblinddoekt  boterham-
men met siroop te eten 
geven, ‘zeepworstelen’, 
cocktailsaus maken op 
elkaars buik, ‘tikkerke 
boter’, ….
Verder stonden er nog 
massaspelen, avond-
liederen, nachtspelen, 
voetbalmatchen tegen de 
aangrenzende KSA (die 
natuurlijk met immens 
veel voorsprong gewon-
nen werden door de 
Mariaburgers), en nog 
veel meer op het pro-
gramma.
Voor veel toto’s was het 
dit jaar ook tijd voor hun 
eerste tweedaagse. In 
groepjes hebben ze twee 
dagen lang gestapt door 
de Limburgse bossen en 
heide. ’s Nachts sliepen 
ze, tijdens een verschrik-
kelijk onweer, in een 
grote hooizolder van een 
geitenboerderij .

Er is ook zeer veel geknut-
seld op kamp: gipsen-
maskers, elfenstaffen en 
nog veel meer.
Bij de opbouw van het 
kampvuur kregen de 
scouts een bezoekje van 
de eigenares van het ter-
rein. Ze kwam zeggen 
dat het kampvuur niet 
hoger mocht zijn dan 
anderhalve meter en 
dat alles gedoofd moest 
worden om middernacht. 
Laten we voorzichtig stel-
len dat het vuur toch een 
klein béétje hoger was 

en dat het toch net iets 
langer heeft geduurd. 
Het was een prachtig 
kamp, waarbij alle 70 
leden en 20 man leiding 

en fouriers zich alle-
maal even goed hebben 
geamuseerd.
JT & BVdV

Op het scoutskamp in Limburg waren 70 kapoenen, welpen en toto’s mee. De 
oudere takken haalden hun hart op in Sankt-Vith.

Een hoogtepunt was voor velen de vetzakkendag.

De nabijheid van een waterloop was een weldaad 
tijdens de hete julidagen.

Kwaad bloed
Vorig jaar stelden we de Maria-
burgse jeugdschrijfster Marita De 
Sterck voor. Hierna vertelt ze over 
haar nieuwe boek “Kwaad bloed” dat 
onlangs bekroond werd met de Prijs 
van de kinder- en jeugdjury Vlaan-
deren.
Hoe anders was het om vrouw te 
worden in grootmoeders tijd? Hoe 
vertrouwd lijken de wensdromen 
en nachtmerries van toen? En hoe 
vreemd? 
Vanuit die vragen groeide mijn 
historische roman ‘Kwaad bloed’, 
een poging om rond te reizen in de 
wereld van onze voormoeders, om 
uiteindelijk weer thuis te komen in 
deze tijden. 
Op de eerste bladzijde wordt Emma 
opgesloten in een ijselijk strenge 
kostschool, ver weg van grote zus 
die aan een vreemde ziekte lijdt, zo 
erg dat er geen naam voor is. Haar 
ongelovige ouders zien in de non-
nenschool de enige uitweg om hun 
jongste dochter ‘braaf en gaaf’ te 
houden, de collectieve droom van 
zoveel ouders. Maar hoe overleeft 
een meisje uit een goddeloos nest 
in een school waar kloosterzusters 
bijna alles verbieden en verzwijgen? 
Gelukkig is er de verbeelding om 
Emma een handje te helpen. Met 
haar fantasie tast ze de plooien van 
haar nieuwe lichaam af. Want hoe 
klein en kort de zusters de meisjes 
ook proberen te houden, hun licha-
men groeien en bloeien en weten 
beter. Langzaam maar zeker leert 
Emma naar haar bloeiende lichaam 
te luisteren, al maken alle verande-
ringen haar bij tijden ook bang en 
kwaad. Kwaad is ze op alle mensen 
die verzwegen wat ze wou weten. Al 
beseft ze op het eind van het verhaal 
pas goed hoeveel ze niet gehoord 
en gezien heeft omdat ze het nog 
niet kon en wou zien en horen. En 
zou dat verhaal van selectief doof en 
blind zijn voor waar je nog niet aan 
toe bent, er niet een van alle plaat-
sen en alle tijden zijn?
Ook van de grotere meisjes steekt 
Emma heel wat op. In het holst van 
de nacht slepen ze haar mee naar 
de bezemkast aan het eind van de 
slaapzaal. Ze nemen Emma op in 
hun geheime genootschap, precies 
omdat ze zo ongelooflijk bleu is, een 
garantie voor eindeloos plezier. De 
bezemkast gonst van de verboden 
verhalen en de vuile liedjes. Vooral 
de boerenmeisjes laten zich niet 
onbetuigd, en die oude volksliedjes, 
vetjes heten ze in Vlaanderen, ver-
telden op baldadig openhartige wijze 
wat de meisjes moesten weten. 
En de jongens. Ze leerden jonge 
mensen ook lachen met de wetten 
van het vlees en met het grootste 
mirakel aller tijden.
Hoe gedurfd klinken die vuile volks-
liedjes nu, in internettijden? Weten 
we nog bij welke kinderspelen ze 
hoorden? Streep, streep, en onder 

hare reep, heffen de meiskes hun 
rokskes op en wassen ze hun gat 
met zeep...
Overal en altijd smaakt de ver-
boden vrucht zoeter. Nooit heeft 
Emma vuriger gedroomd dan van de 
jonge tuinman die geen woord met 
de meisjes mag wisselen. En ook 
achter de hoogste kloostermuren 
kruipt het bloed waar het niet gaan 
kan. De kloosterzusters bezingen 
zelf de verleidingen van het vlees en 
de talloze gelegenheden tot zonde 
in een erg beeldende, om niet te 
zeggen prikkelende taal en maken 
meer dan eens slapende meisjes 
wakker. Nooit heeft Emma spannen-
der verhalen gehoord dan die over 
de bloedige strijd van de maagden 
en martelaressen die niet zelden 
in een bordeel werden gegooid om 
hun weerstand tegen de begeerte 
van heidense belagers te breken. 
Een goddeloze aanbidder laat zelfs 
de borsten van de Heilige Agatha 
afhakken, maar gelukkig is er de 
Heilige Petrus om met tedere aan-
rakingen beide bloedige wonden te 
helen. Daarover droomt Emma in 
haar chambrette, maar dat gaat ze 
echt niet biechten, want dat is toch 
eerder een devote gedachte dan 
een wellustige droom. Niemand kan 
heftiger preken over de gevaren van 
verboden boeken dan pater Eze-
chiel. Naar hem luisteren is bijna zo 
spannend als ze lezen. Maar vurige 
preken en waarschuwingsverhalen 
hebben wel eens het omgekeerd 
effect. Dat ongewild subversieve 
voedt de paleisrevolutie van Emma. 
De titel Kwaad bloed verwijst naar al 
wat destijds slecht, zondig, verdor-
ven, schadelijk en schandelijk werd 
bevonden en ook naar kwade ziekte, 
kwade koorts; kwaad bloed bete-
kende vroeger menstruatie, met de 
achterliggende gedachte dat het om 
ziek, slecht bloed ging. Maar kwaad 
kan ook boos betekenen, spreek-
woordelijk verwijst ‘kwaad bloed 
zetten’ naar wrevel en misnoegd-
heid wekken en Emma’s boosheid is 
onmetelijk en voedt haar toenemend 
verzet.            MdS

Jeugddienst Brasschaat
op een nieuwe locatie

De Gemeentelijke Jeugd-
dienst van Brasschaat is van 
de wijk Driehoek verhuisd 
naar Vrijetijdscentrum Bras-
schaat, Bredabaan 407 in het 
centrum. Veronique Sterkens, 
Lisa Geens en Eveline Vande 
Vyvere zijn te bereiken op tel. 
03/650 03 10, fax 03/650 03 
19 of per e-mail: 
jeugddienst@brasschaat.be,
drugspreventie@brasschaat.be
jeugdcentrum@brasschaat.be
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Speelstraat is meer dan spelen alleen
Tussen de hoek met de Simons-
lei en de Zwemdoklei kon je in 
de Jacobuslei elke dag spe-
lende, fietsende, skatende kin-
deren aantreffen. Zonder schrik 
te hebben voor aanstormende 
en roekeloze chauffeurs kon er 
worden gevoetbald of geten-
nist op straat. Kortom, kinde-
ren hadden geen excuus meer 
om binnen te blijven zitten. Die 
kansen werden volledig benut, 
wat het opzet tot een succes 
maakte. De gezelligheid was niet 
enkel voor de Jacobuslei bedoeld. 
Inwoners van de omliggende 
straten werden uitgenodigd om 
een pannenkoek te komen eten 
voor de symbolische prijs van 
€1. Na inschrijving konden alle 
kinderen hun fiets laten graveren 
en konden ze zelfs genieten van 
verkeerslessen. Een initiatief van 
het gemeentebestuur. Maar niet 
enkel voor de kleinsten was er 
vermaak. Op 19 augustus werd 
een straatbarbecue georgani-
seerd. Iedereen die dat wou, 
mocht mee groentjes komen 
snijden. Alle eters namen hun 
eigen bord en bestek mee. Naast 
het feit dat er dan geen afwas is, 
heeft dit systeem van organisa-
tie nog een groot voordeel. De 
organisatie rust dan niet op de 
schouders van één of enkele 
personen. Zo kan het initiatief 
gerust op een duurzame manier 
blijven bestaan. 

Avondactiviteiten
Naar jaarlijkse gewoonte hield 
de speelstraat niet op bij de spe-

lende kinderen. Er werden heuse 
kaart- en filmavonden georgani-
seerd voor iedereen. Zelfs de 
regen kon de enthousiastelingen 
niet tegenhouden. Met toestem-
ming van de gemeente mocht de 

barbecue zelfs doorgaan tot 24u. 
Zo was er voor elke leeftijdsca-
tegorie wel wat. Dat geeft een 
mooi beeld van de straat weer. 
In de Jacobuslei is immers elke 
generatie en halve generatie in 

leeftijd vertegenwoordigd. 
Ook in de Rochuslei konden 
kinderen gebruik maken van de 
speelstraat. Daar werd de straat 
al voor het vijfde jaar op rij afge-
sloten. Door de warme julimaand 
was dit een enorm succes. Op 
het heetst van de dag bleven 
de kinderen wel binnen. Geluk-
kig duurt de speelstraat van 13u 
tot 22u, zodat er nog tijd genoeg 
overbleef om in aangenaam 
zomerse temperaturen op het 
springkasteel te springen. Er 
werd ook een knutseldag en een 
goulashavond georganiseerd. 
Op 28 juli werd iedereen uitge-
nodigd om een glaasje te komen 
drinken.  
Nog straatfeesten
De bewoners van de Boskapel-
lei maakten dankbaar gebruik 
van de Antverpiaparking om een 
gezellig buurtfeest met barbecue 
te organiseren. Ook voor hen 
betekent de opening van het 
gerestaureerde kantoorgebouw 
uit 1901 een meerwaarde.
De buren van Vredelei en Floris 
Verbraekenlei kennen elkaar al 
langer. Ook zij troffen elkaar bij 
een gezellig etentje in juni.
Aan het Mariaplein was de grote 
hitte oorzaak dat er ’s middags 
minder volk kwam opdagen 
dan vorige jaren. Toch was het 
er weer bijzonder gezellig met 
springkasteel, eet- en dranktent-
jes, enz.  
Aan Ekerse zijde werden tijdens 
de vakantiemaanden eveneens 
een aantal straten voor spelende 
kinderen afgeschermd: Leopold-
lei, Oudstrijderslei, Schepers-
veldlei en Maria Theresialei. 
Ook ouders en andere bewoners 
leerden elkaar zo beter kennen 
en kwamen dichter bij elkaar.
BVdV

Voor het vierde jaar op rij waren kinderen baas in de Jacobuslei. Vanaf 14 tot 
27 augustus werd al het doorgaand verkeer immers tegengehouden en werd 
de straat omgevormd tot een speelstraat. Eerder deze zomer, van 17 tot 30 juli, 
mochten de kinderen van de Rochuslei ook al ervaren hoe het was om veilig op 
straat te kunnen spelen. 

Gerald Van Coppenolle 
nodigt op 23 en 24 septem-
ber alle tuinliefhebbers uit 
om tussen 10 en 18 uur aan 
de Weerstandersstraat 46 
binnen te wippen. Deze erva-
ren tuinaanlegger en docent 
tuinbouwkundige opleidingen 
staat dan tussen zijn plan-
ten, bomen en struiken ter 
beschikking van alle bezoe-
kers om hun vragen te beant-
woorden in verband met de 
zorgen die aan de wintertuin 
moeten besteed worden. 
Wat een bezoek nog aantrek-
kelijker maakt, is dat Stef van 
Eyck – een buurman want 
woonachtig in de Noteschelp 

– zijn opmerkelijke en wijd 
vermaarde recyclagesculptu-
ren die dagen tentoon stelt in 
de tuin van Gerald Van Cop-
penolle.
Kunst- en natuurliefhebbers 
weten waar ze terecht kunnen 
als ze op de Mariaburgse 
Feesten alles geproefd 
hebben wat daar aan heer-
lijks te genieten valt.     LVB

André Kerremans
60 jaar

spelend lid bij Antverpia
“Toen ik elf was mocht ik met mijn vader 
mee naar de fanfare Antverpia”, herin-
nert André Kerremans zich. “Ik speelde 
bugel en mijn eerste optreden was tijdens 
de jaarlijkse processie.” Inmiddels is 
de bekende Mariaburger uit de Vroente 
zestig jaar spelend lid van de koninklijke 
harmonie. Dat mocht niet ongemerkt 
voorbijgaan en dus verzonnen zijn vrien-
den een verrassingshuldiging tijdens de 
Mariaburgse Sinksenfoor.
De harmonie vertrok aan het Laiterieke, 
hield een halte bij Oud Antwerpen en 
marcheerde tenslotte al spelend over de 
kermis. Op het pleintje aan de Jacobus-
lei stond een tentje opgesteld met een 
aantal prominenten (o.m. Schepen Berre 
Van Deuren) die een niets vermoedende 
André Kerremans met een spandoek 
“André Kerremans, 60 jaar muzikant” ver-
rasten.        LVB

In de Jacobuslei kwam de politie de jeugd uitleg 
geven over veilig fietsen.

Een heus springkasteel verscheen aan het 
Mariaplein

De Oudstrijderslei werd feestelijk versierd om de 
jeugd op straat te alten spelen.

De parking van Antverpia werd het trefpunt voor 
een Boskapellei-barbecue.

In de Vredelei-Floris Verbraekenlei werd lekker 
gesmuld.

Open tuindagen bij Van Coppenolle
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OCMW - voorzitter Jo Casaer:
“Ook voor burgers van over de steenweg en over de beek”

“Vandaag openen we hier het derde 
en officieel laatste dienstencentrum 
dat in aanmerking kan komen voor 
erkenning en betoelaging”, sprak Jo 
Casaer, die inmiddels 40 jaar in de 
wijk woont. “In 1964 kwam ik voor 
het eerst dit gebouw binnen om 
inlichtingen in te winnen over een 
perceel grond om op te bouwen.”
Bruisend leven
Casaer legde vervolgens uit dat dit 
gebouw in zijn nieuw leven ruimte 
zal geven aan vele gebruikers, bur-
gers van de nabije omgeving, zowel 
van over de steenweg als van over 
de beek. Zowel van de Ekerse kant 
als van De Sterre zijn de Mariabur-
gers samen met hun Brasschaatse 
wijkgenoten welkom in het dien-
stencentrum.
 Het “schoon verdiep” herbergt aan 
één zijde een wijkcentrum van het 
Brasschaats Cultuurcentrum en 
aan de andere kant van de hoofd-
ingang het restaurant/cafetaria van 
het dienstencentrum met burelen. 
Op het gelijkvloers zijn er ook nog 
ateliers voor dienstencentrum en 
Academie Noord. De overdekte 
petanquebaan is eveneens al klaar.
Terloops vermeldde hij dat aan de 
overkant van de Boskapellei, tegen-
over de parking, reeds gronden 
werden aangekocht door de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Voor-
kempen om daar meer dan twintig 
aanleunwoningen te realiseren voor 
senioren, die in het Dienstencen-
trum dan kunnen deelnemen aan 
de activiteiten. Vereenzaming is 
één van de grote bedreigingen voor 
de senior. Het bruisend leven in dit 
gebouw zal een passend antwoord 
zijn.
Casaer besloot: “De Bank maakte 
de wijk groot, de nieuwe invulling 
van dit gebouw maakt deze wijk 
uniek. Lang leve Sint-Mariaburg!”
Grensoverschrijdend diensten-
centrum “Antverpia”
 Jos Augustyns is centrumleider 
dienstencentrum Maria-ter-Heide 
en coördinator van de Brasschaatse 
dienstencentra. Bij wie konden we 
beter terecht om exact te vernemen 
hoe het nieuwe dienstencentrum 
zal werken?
“In de cafetaria kan iedereen elke 
werkdag terecht tussen 13.30 en 
17u voor een gezellige babbel bij 
een drankje. Tevens worden de 
plaatselijke nieuwtjes uitgewisseld, 
is er de mogelijkheid om de krant 
lezen en nog zo veel meer… Voor 
hen die het willen, liggen er kaarten 
en gezelschapsspelen ter beschik-
king. Verder is er nog een overdekte 
petanquebaan. In het park worden 
weldra nog andere banen aange-
legd.
Wij hebben een gloednieuwe was-
machine en droogkast die jullie 
kunnen gebruiken. De jetons voor 
het gebruik van deze machines 

kunnen jullie tegen democratische 
prijzen kopen bij de centrumverant-
woordelijke.
Vanaf 1 september zijn we gestart 
met elke werkdag om 12.15u een 
warme maaltijden aan 5,5 € te pre-
senteren. Gelieve wel minstens één 
dag op voorhand te reserveren bij 
de centrumverantwoordelijke. Het 
dienstencentrum is vanaf die datum 
doorlopend geopend van 9u tot 17u. 
Ook voor huisvuilstickers en PMD-
zakken zullen inwoners van Bra-
schaat hier terecht kunnen. In het 
najaar gaan wij van start met een 
activiteitenprogramma. Alle ideeën 
zijn welkom en worden besproken.
Vanaf  18 september komt er elke 
derde maandag van de maand, 
tussen 14 en 16u, iemand van de 
sociale dienst van de gemeente 
Brasschaat. Hier kunnen  geïnte-
resseerden terecht met vragen over 
pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, 
enz…. Voor informatie, ideeën, 
gezelligheid en een lach kan men 
steeds in ons dienstencentrum 
terecht. De centrumleidster Tine 
en medewerkster Lindsey heten u 
graag welkom.
Om ons team te versterken zijn wij 
nog op zoek naar vrijwilligers.
Een dienstencentrum heeft een 
lage personeelsbezetting, daarom 
moeten wij kunnen  rekenen op een 
grote groep vrijwilligers.  De meeste 
vrijwilligers groeien uit de gebrui-
kersgroep. In het vrijwilligersbeleid 
trachten we niet alleen te vertrek-
ken vanuit de meerwaarde voor de 
organisatie,  maar vooral vanuit de 
meerwaarde en de capaciteiten van 
de vrijwilligers.   Al onze vrijwilligers 
zijn even belangrijk en hebben veel 
verantwoordelijkheden,  vrijheid en 
zelfstandigheid. 
NK: Wat is een dienstencentrum in 
wezen en welke diensten en activi-
teiten worden er aangeboden?
Een dienstencentrum heeft als 
voornaamste doelstelling ervoor te 
zorgen dat mensen zolang moge-
lijk zelfstandig,  in hun omgeving 

kunnen blijven wonen,  en dit door 
het verlenen van diensten en het 
organiseren van activiteiten. Hoe 
vertalen de Brasschaatse dien-
stencenta deze doelstelling naar de 
realiteit?
Lokale dienstencentra zijn erkende 
centra via het thuiszorgdecreet van 
1998. Dit thuiszorgdecreet omvat 
nog andere diensten zoals gezins-
zorg,  regionale dienstencentra,  
dagverzorgingscentra,  centra voor 
kortverblijf…
In dit decreet wordt gesteld dat 
lokale dienstencentra diensten en 
activiteiten moeten aanbieden waar-
door het mogelijk wordt om op een 
zo aangenaam mogelijke manier zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
blijven wonen. Met dit aanbod dient 
een dienstencentrum zich te richten 
op iedereen die nood heeft aan 
thuiszorg. De meerderheid van de 
gebruikers zijn senioren, maar door 
de brede dienstverlening richten we 
ons tot een veel grotere groep. Zo 
zien we onder onze bezoekers ook 
thuiswerkende vrouwen, gehandi-
capten, 
Vijf functies 
Het thuiszorgdecreet kent vijf func-
ties toe aan het lokaal dienstencen-
trum.

1. Dienstverlening 
Het aanbieden van dienstverlening 
in de brede betekenis ondermeer 
het aanbieden van warme maal-
tijden, in het dienstencentrum of 
aan huis. Andere diensten kunnen 
zijn: hulp bij boodschappen,  hulp 
bij huishoudelijke klussen,  het 
ondersteunen van de mobiliteit,  het 
aanbieden van personenalarmtoe-
stellen, …  
2. Algemeen-informatieve aard: 
Informatie en advies  
Dit is een belangrijk aspect om de 
doelstelling van een dienstencen-
trum te bereiken.  Als mensen zelf-
standig willen wonen, hebben ze 
veel informatie nodig,  en dit met het 
oog op preventie. U wilt weten op 

welke tegemoetkomingen u recht 
hebt en op welke diensten u een 
beroep kunt doen ? U zoekt een 
gids in het doolhof van administra-
tie? U wilt gewoonweg goed geïn-
formeerd zijn en blijven ? U zoekt 
daarbij hulp die gratis en discreet 
is?  Het dienstencentrum zal u hier-
bij helpen en u in contact brengen 
met de juiste diensten !
3. Recreatie: ontmoeting en ont-
spanning 
‘Waar men vrienden maakt voor 
het leven’.  Een lokaal dienstencen-
trum kan helpen bij het uitbouwen 
van een sociaal netwerk.  U blijft 
graag fit en u bent graag onder de 
mensen? In het dienstencentrum 
kunt u terecht voor tal van activitei-
ten waarbij ontspanning en gezonde 
inspanning, plezier en gezelligheid 
voorop staan
4. Algemene vorming 
Door een leven lang te werken 
hadden veel mensen geen tijd 
om zich te ontplooien en nieuwe 
dingen te leren kennen.  Een dien-
stencentrum kan hen helpen bij het 
ontwikkelen en ontplooien van hun 
talenten. 
5. Hulp bij activiteiten van het dage-
lijkse leven  
Een dienstencentrum fungeert als 
tussenpersoon voor alle partners 
in de thuiszorg,  dit zowel aan de 
vraag- als aanbodzijde.  Zelf kan 
een lokaal dienstencentrum ook 
enkele diensten aanbieden met 
betrekking tot hygiënische zorg.  
Wij zullen trachten samen met u 
naar een oplossing te zoeken !
NK: Hoe ziet u de dienstverlening 
concreet?
Een lokaal dienstencentrum moet 
verankerd zijn in een lokale buurt-
gemeenschap.  Mensen zouden 
ons moeten zien als een eerste 
aanspreekpunt bij diverse proble-
men en vragen.  Onze leuze is 
dan ook dat mensen die met een 
vraag komen,  geholpen moeten 
zijn als ze buitengaan.  Dit bete-
kent daarom niet altijd dat wij het 
probleem zelf opgelost hebben.  
We brengen hen bijvoorbeeld ook 
in contact met organisaties die hen 
verder kunnen helpen.  Om een zo 
groot mogelijk aanbod te kunnen 
aanbieden,  moet er samengewerkt 
worden met verschillende diensten;  

zowel openbare als private.  De 
‘Sociale kaart’ van Brasschaat,  die 
heel uitgebreid is,  is zowel op de 
computer als in papiervorm te raad-
plegen.  
NK: Vertel eens wat over de activi-
teiten die er zullen plaatsvinden.
Er worden  vormings- en educatieve 
activiteiten met bijzondere aandacht 
voor de ervaringswereld van oude-
ren georganiseerd.  In de wetgeving 
staat te lezen;  activiteiten organi-
seren van informatie,  recreatie en 
vorming met het oog op het verster-
ken van het sociale netwerk en dit 
in overleg met lokale socio-culturele 
organisaties die gelijksoortige acti-
viteiten aanbieden.  De wetgeving 
specificeert dat we 100 vormende 
en 75 recreatieve  activiteiten per 
jaar per dienstencentrum moeten 
organiseren.  Rekening houdende 
met het aanvullende karakter op de 
reeds bestaande initiatieven,  wil dit 
zeggen dat we heel creatief moeten 
zijn bij het invullen van deze norm.  
In Brasschaat is er bijvoorbeeld 
reeds een cursusaanbod voor seni-
oren door een vzw +3 Centrum.  Zij 
organiseren o.a. taal- en computer-
lessen.  Het is dus niet de bedoeling 
dat wij hier ook een aanbod in cre-
eren,  maar we kunnen er wel naar 
verwijzen. 
Wij kiezen daarom voor een aanbod 
dat vooral georiënteerd is naar pre-
ventie en alternatieve geneeswij-
zen.  Met dit laatste richten we ons 
ook naar de jongere senioren omdat 
we merken dat er bij hen interesse 
bestaat hiervoor.  We willen infor-
matie aanbieden over onderwerpen 
die relevant zijn voor het behoud 
van de zelfstandigheid.
Het belangrijkste aan deze pijler is 
dat het sociaal netwerk opgebouwd 
wordt.  Bijvoorbeeld:niet de cursus 
yoga is het belangrijkste,  wel het in 
groep iets samen drinken nadien. 
Een volgende taak van een dien-
stencentrum is het aanbieden van 
hulp bij activiteiten van het dage-

lijkse leven.  Praktisch ingevuld 
betekent dit daarom niet dat het 
centrum dit zelf moet aanbieden.  
Wel moet ze het eerste aanspreek-
punt zijn en zorgen voor de eindaf-
spraak. Voorbeelden zijn: kapster, 
pedicure, wassalon, enz.
NK: Laagdrempeligheid is een 
van uw kenmerken. Wat bedoelt 
u daarmee?
Belangrijk is om naast een breed 
aanbod te hebben,  ook laagdrem-
pelig te zijn. We bevinden ons dicht 
bij de mensen. Men hoeft zich niet 
ver te verplaatsen om naar ons 
dienstencentrum te komen. We 
zitten op wandel- en fietsafstand. 
We zijn gemiddeld meer dan 40 
u per week beschikbaar. Mensen 
kunnen tijdens de openingsuren 
altijd binnenlopen. Het diensten-
centrum hoort thuis in de wijk als de 
bakker of de slager. Iedereen kan er 
langslopen  en kan elke vraag bijna 
anoniem stellen. U hebt een vraag 
voor dienstverlening en komt zo 
ook in contact met de activiteiten of 
u neemt deel aan een activiteit en 
leert zo het aanbod van de dienst-
verlening kennen! 
Pluralisme, inspraak en participatie 
zijn sleutelwoorden in onze werking. 
Bezoekers, vrijwilligers en perso-
neel treffen elkaar voortdurend in 
het Antverpiagebouw. Dat garan-
deert een wederzijdse feedback. 
We stellen vast dat er steeds meer 
mensen vereenzamen,  in elke 
straat is er regelmatig toch één 
geval van vereenzaming of van een 
dreigend tekort aan dienstverlening.  
In het dienstencentrum kan die ver-
eenzaming gesignaleerd worden  of 
kan de weg gevraagd worden naar 
de juiste dienstverlening.  Het lokaal 
dienstencentrum is dan het centraal  
aanspreekpunt. 
NK: We zullen graag jullie activi-
teiten via onze Gazet bij de Mari-
aburgse bevolking bekend maken. 
Veel succes!    LVB

Bij de officiële opening van het vernieuwde Antverpiagebouw werd Jo Casaer 
als eerste spreker ingeleid door moderator Jo Van Bouwel. Als voorzitter van 
het OCMW-Brasschaat vertegenwoordigt Casaer één van de vier diensten/
organisaties die voortaan het prachtige kantoorgebouw van Volksverzeke-
ringsmaatschappij Antverpia en Bank van Sint-Mariaburg zullen gebruiken. Het 
OCMW had al van 1995 een dienstencentrum in Maria-ter-Heide dat in Vlaande-
ren een voorbeeldfunctie vervult, en recent een tweede in Vesalius (Centrum). 
Brasschaat zocht ook voor de inwoners van Sint-Mariaburg en Vriesdonk een 
geschikte locatie.

Gezellig mekaar ontmoeten en samen genieten van een drankje 
aan democratische prijs, dat kan elke werkdag ’s middags in het 

Antverpiagebouw. 

DIENSTENCENTRUM ANTVERPIA
Sint-Antoniuslei 95-97
2930 Brasschaat
Tel. 03/660 58 00
E-mail: dienstencentrum.antverpia@skynet.be

CULTUURCENTRUM STELT
DRIE ZALEN BESCHIKBAAR

Verenigingen en families kunnen in het Antver-
piagebouw gebruik maken van drie polyvalente 
zalen. Zaal Antoon Van den Weyngaert heeft 
een oppervlakte van 119 m² en is te huren aan 
60 euro/dag, voor tentoonstellingen 25 euro/
dag. Zaal Floris Verbraeken heeft een opper-
vlakte van 49 m² en is voor polyvalent gebruik  
te huren aan  20 euro/dag. Zaal Jozef De Baeck 
heeft een oppervlakte van 28 m² en kost 10 
euro/dag. 
Reservaties kunnen aangevraagd worden bij 
Cultuurcentrum Brasschaat, Bredabaan 407, 
2930 Brasschaat, tel. 03/650 03 40, fax 03/650 
03 59, e-mail: cultuurcentrum@brasschaat.be
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Mariaburgers met pit 

op Antwerpse roeiregatta
Tijdens de 50e “Tall Ship’s 
Races” konden duizen-
den aan het Willemsdok in 
Antwerpen de roeiregatta 
volgen. 21 ploegen van 
zes deelnemers kampten 
in de bekende walvis-
sloepen (Oostende) tegen 
elkaar om de bekers.  
Hierbij ook de “Mariabur-
gers met pit”. Dit zestal 
vrienden van het kerkplein 
die al zeven jaar hun Van 
de Weyngaertpleinfeesten 
organiseren, werden knap 
zevende en kregen van 
schepen Ludo Van Cam-
penhout de bijzondere 
Opsinjoren-prijs.
“Buiten wat rondjes in 
de parkvijver hadden we 
geen enkele roeiervaring”, 
vertelden onze ‘busser’ 
Jef Hackert, stuurman 
Bernard Dondios, Jan De 
Weerdt, Luc Van Berlo, 
Wim en Wouter Marissens 
en Luc Hindricx. “De wal-
vissloepen zagen er groot 
en lomp uit en het leek 
een hele klus om er niet 
mee in de knoei te gera-
ken. We moesten driemaal 
een wedstrijd roeien en de 
twee beste tijden telden.”
Opmerkelijk detail: drie 
van de Mariaburgse deel-
nemers wonen aan de lin-
kerkant van het kerkplein, 
drie aan de rechterkant. 
Ze hielden dus letterlijk 
de kerk in het midden. Als 
eerste Opsinjorenteam 
kregen ze bijzondere feli-
citaties en veel applaus 
in de spiegeltent op het 
Eilandje. 
Derde werd het jeugdig 
team “The space inva-
ders” met Mariaburgers 

Kris Leffelaer, Bram en 
Stijn Van Bouwel plus 
Brasschaatse oud-scouts 
Hans De Beenhouwer, 
Philippe Martens en Fried 
Aernouts. Dit origineel uit-
gedost vriendengroepje 
mocht na een schitterend 

zonnige dag in de stortre-
gen met een mooie beker 
naar huis.
Ook Ekeren United was 
present . Misschien in 
2007 nog meer Maria-
burgse ploegen?
LVB

De enthousiaste jongeren van The Space Invaders” 
werden derde.

Mariaburgers met pit Wim Marissens, Jan De 
Weerdt, Luc Van Berlo en Luc Hindrickx (inzet) 
roeiden samen met Bernard Dondios, Wouter 

Marissens en Jef Hackert heel sterk en wonnen de 
Opsinjoren-beker. 

Wim Goris op EK zwemmen

Op het Europees kampioen-
schap zwemmen in Boeda-
pest was België door een 
flinke delegatie vertegen-

woordigd. Vier geselec-
teerden behoorden tot de 
Antwerpse club Brabo. Eén 
van hen was de Mariaburger 
Wim Goris uit de Bist 58. In 
de 200m vrije slag individu-
eel en de aflossing 200m 
verdedigde hij eervol de 
vaderlandse kleuren. ”In de 
individuele wedstrijd viel het 
wat tegen, maar in de aflos-
sing vestigden we toch een 
nieuw Belgisch record. Het 
werd een leerrijke ervaring 
voor mij”, getuigt de 22-jarige 
student die na een geslaagde 
hogeschoolopleiding zich de 
volgende maanden nog wil 
specialiseren in de richting 
marketing.
“Ik ben al van mijn zes jaar 
met de zwemsport bezig. 
Eerst in het bad van Kapel-
len, nadien bij Brabo in het 
Wezenbergbad te Antwer-
pen. De trainingen vergen 

veel tijd. Ik denk dat ik wel 
24 uur per week in het water 
lig, maar bovendien komt er 
ook nog veel conditietraining 
bij op het droge.” Wim heeft 
de voorbije jaren al heel wat 
titels veroverd. Vorig jaar 
werd hij nog Belgisch kam-
pioen 200 m rugslag in 50m-
bad en ook kampioen wissel-
slag in 25-m bad. “Eigenlijk is 
het jammer dat in 2006 het 
BK geprogrammeerd stond 
tijdens het EK in Boedapest. 
Zo kon ik geen nationale titel 
veroveren. Maar vlak na het 
EK kon ik met succes een 
nieuw record vestigen.” 
Wim is dan ook sterk gemoti-
veerd om de komende maan-
den nog stevige prestaties te 
leveren. We komen zijn naam 
zeker nog tegen op de sport-
bladzijden van de nationale 
dagbladen.
LVB 

Wim Goris

“Velo Classic” bijzonder
sociaal-sportief piekpunt

De voorbije edities kreeg 
de “Velo Classic” meer 
dan 11.000 deelnemers 
aan de start. Ieder jaar 
weer gaat de opbrengst 
van dit fantastisch eve-
nement naar de zelf-
hulpgroep MS-patiënten 
Braschaat. De initiatief-
nemers Frans Bedeer, 
Geogres Demont en 
Romain Verest mochten 
ook dit jaar weer een 
grote groep deelnemers 
verwelkomen. De orga-
nisatie was perfect. De 
wegaanduidingen maak-
ten elke vergissing in 
het parcours onmogelijk. 
Een dikke proficiat voor  
de medewerkers die dit 
aspect verzorgden. Het 
weer viel mee en het 
traject was heerlijk. De 
fietsers krijgen de mooi-
ste hoekjes van Rust-
oord, Brasschaat, Kapel-
lenbos en Kalmthout te 
bewonderen. Bovendien 
vindt iedereen het leuk 

onderweg permanent 
bekenden te ontmoeten. 
Alle Mariaburgse vereni-
gingen waren present 
en ook bekende families 
(Meyvis b.v.) ruim verte-
genwoordigd.
“Dit jaar werden 1.651 
deelnemers ingeschreven 
voor onze achtste Velo 
Classic. Geen record, 
maar toch een heel goed 
resultaat”, aldus Romain 
Verest. “Ooit haalden we 
1.800 deelnemers, maar 
het gemiddelde is 1.200 
fietsers.” Er heerste weer 
een enorme sfeer en 
velen genoten nog een 
hele tijd na aankomst na 
op het terrein van KMVK. 
Ook muzikanten van de 
Kon. Harmonie Antverpia 
zorgden voor een vrolijke 
noot. Voor het inschrij-
vingsgeld van 2,5 euro 
kregen alle deelnemers 
nog een verrassingspak-
ket. Iedereen wil dan ook 
graag volgend jaar op 

4 en 5 augustus 
weer van de partij 
zijn.
Uitkijken hoeveel 
de opbrengst zal 
bedragen van 
de achtste Velo 
Classic. Met de 
cheque kunnen 
de MS-patiënten 
elk jaar een groot 
deel van hun pro-
gramma finan-
cieren: kerst- en 
paasfeest en elke 
dinsdag gratis 
ophalen van de 
leden voor hun 
gezellige namid-
dag in het park 
van Brasschaat. 
De MS-zelfhulp-
groep Brasschaat 
bestaat trouwens 
20 jaar in 2006. 
Dat zal medio 
december bij-
zonder gevierd 
worden.
LVB

Op TC Smash valt er altijd iets te beleven
Op 16 juni kreeg de Mariaburgse tennisclub Smash ruime aandacht op de sportblad-
zijden van GVA. Voorzitter Kampers werd geciteerd: “Heel sportief, sociaal, klein en 
gezellig.” Zo stelde de tevreden voorzitter zijn vereniging voor. In 1964 gesticht kan 
de club aan de Charlottalei 2 op vier buitenterreinen een 200 leden hun geliefde sport 
laten beoefenen.  “Met bescheiden middelen proberen we grote resultaten te beha-
len”, aldus Kampers. “Dank zij een ijverig bestuur dat veel vrije uren opoffert voor de 
club mogen we van een bloeiende vereniging spreken. Bij ons primeert het sociaal 
karakter. We hangen aan mekaar en er valt hier altijd wel iets te beleven.”
Drie grote objectieven worden voor dit jaar gesteld: “In de eerste plaats proberen 
we onze competitietraining verder uit te breiden. Verder hopen we met onze eerste 
mannenploeg na drie jaar eindelijk de promotie naar derde nationale af te dwingen. 
Tenslotte hopen we kampioen te spelen in de gewestelijke interclub voor vrouwen 
afdeling 3. Vorig jaar struikelden we in de finale tegen Forest Hills.”

Kon. Harmonie Antverpia zorgde 
voor een extra sfeer bij aankomst 

aan het voetbalplein

De gepensioneerde van OKRA 
namen weer talrijk deel aan de 

Velo Classic en genoten halfweg 
in de loods van De Jongh van een 

deugddoende verfrissing

Twee tornooizeges voor
Jonas Hemgenbergs 

De Mariaburger Jonas Hemgenbergs heeft de finale gewon-
nen van de mannen 1 op Sporting Hove. Dat is een tennis-
toernooi voor semi-profs. In een erg spannende match ver-
sloeg de Smash-speler met veel moeite de Roemeen Andrei 
Enache.
”In mijn kwartfinale moest ik het opnemen tegen Wannes Van 
Steenbergen. Eerder had ik al van hem verloren op Witte 
Duivels.” In de kwartfinale kon Jonas de stand in onderlinge 
duels gelijk maken en won met 6-4 en 6-2. “Mijn toernooi kon 
dan al niet meer stuk”, verklaarde Jonas in Gazet van Antwer-
pen. “In de halve finale, die indoor op tapijt werd gespeeld, 
had ik dus niets meer te verliezen. Tot mijn verbazing lukte 
alles tegen mijn tegenstander Sonny Van Der Velden en won 
ik vlot.” Andrei Enache, finalist die tegenover Jonas stond, is 
erg goed in de rally’s en rechtstreekse duels. De opdracht 
was dus het spel forceren en zélf punten maken. Dat ging niet 
vanzelf en de Roemeen kreeg zelfs vijf matchballen. Jonas 
gaf echter niet op en kon het tij nog keren. “Ik kreeg veel steun 
van mijn pa”, gaat hij verder. “Èén blik is vaak voldoende om 
me in te tomen en ervoor te zorgen dat ik me niet laat gaan.”
Op 21 augustus blokletterde GVA: “Jonas Hemgenbergs pakt 
tweede kroon in mannen 1”. Op Ter Linden overklaste hij in de 
finale Sonny Van Der Velden.   BVdV
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Op 17 juni vertrokken een 
dozijn fietsers onder een 
zuiderse zomerzon aan de 
kerk van Sint-Mariaburg. 

Zij pedaalden door de stra-
ten van de wijk en kregen 
onderweg in het Spaans 
uitleg over de cultuurhisto-
rische bijzonderheden van 
dit unieke Nieuw Kwartier. 

Hun ‘ruta del sol’ volgde 
deels het traject van het 
stoomtreintje dat begin 

20ste eeuw de toeristen 
van Eeckeren-Statie naar 
de Kattekensberg bracht. 

De dag eindigde in Oud-
Antwerpen, waar de deel-
nemers genoten van een 
aperitief en een lekker 
maal.

Gids en initiatiefnemer van 
deze originele dag, Jef 
Boons, zorgde eveneens 
voor een infobrochure in 
het Spaans.

DE KRONIEK VAN BARBARA
ZEENOSTALGIE

Terwijl de regendruppels gesteund door een 
actieve westenwind driftig de ramen van mijn 
(ex)studeerkamer betokkelen en aldus een préherfst 
tijdperk inleiden, denk ik met weemoed terug aan de 
buitengewoon voorbije warme maand juli die nog wel 
wat zal standhouden in de annalen van de prominen-
ten onderdanen van Ukkel.
Zoals velen heb ik mij laten verleiden tot een weekje 
Vlaamse kust, meer bepaald in een van de vele bad-
steden die de provincie West-Vlaanderen rijk is. Ik 
wou meer bepaald “den dijk” en het strand terug zien 
waar we destijds met de ganse familie jaarlijks het 
nodige jodium opsnoven en later fier als een gieter 
het opgedane bruine kleurtje aan de buurt vertoon-
den.
Groot was mijn teleurstelling bij de vaststelling dat 
de gemoedelijke villaatjes van weleer zoals Villa 
Laurnce, Notre Bonheur, Résidence La Plage, 
Palace Hotel bijna allemaal vervangen zijn door tien 
verdiepingen tellende hoogbouw met meer exotische 
namen gaande van Astoria, Bristol naar Silversand 
en Zoeloe.
Gelukkig zijn zon, zee, blauwe wolken en de door Will 
Tura bezongen noorderwind nog identiek.
Het ganse ritueel van een generatie terug herhaalt 
zich nog immer, weliswaar met enkele uren vertra-
ging. In plaats van om negen uur putten te gaan 
graven, liggen we nu nog lui in ons bed, uitrustend 
en/of nagenietend van de voorbije cafébezoeken en 
/of terrasjes met al of niet mannelijk gezelschap.
Na het middagmaal trekken we zoals vanouds naar 
“de plage”. De tijd wordt verdeeld tussen kranten 
lezen, Pieter Aspe verslinden, petanque spelen, 
zonnen, volley-bal spelen en bij regenweer wordt 
er sporadisch gekaart in de strandcabines, door de 
plaatselijke inwoners “tenten” genaamd.
Vroeger bouwden we met leeftijdsgenoten forten en 
kastelen, ligging afhankelijk van de getijden en zeker 
met vloed werden er constructies gebouwd met als 
bedoeling zo lang mogelijk de opkomende zee te trot-
seren. Midden op de top werd een vlag geplant en de 
overwinnaar was hij of zij wiens vlag het langst van al 
vertikaal bleef.
Bij het begin van het verlof keken we reikhalzend uit 
naar de speelkameraadjes van vorige jaren: wat was 
de Ward veel gegroeid! Waar waren de vlechten van 
Eveline gebleven?
Met spijt en met binnenpretjes denk ik terug aan de 
momenten dat de eerste vlinders buik en ingewan-
den teisterden en de eerste schuchtere afspraakjes 
tussen “de tenten” de eerste kusjes opleverden.
En toen ik dromend in mijn bedje lag, kwam groot-
moeder nog eens langs. Na mijn relaas te hebben 
aanhoord, waren haar wijze woorden: “Je moet op 
tijd weten hoe laat het is” en “door naar de klok te 
kijken wordt onze kleine wijzer”.
Tot volgende keer.
Barbara

PRIJSKAMP
Er kwamen drie antwoorden binnen op onze prijsvraag 
van de Gazet nr. 90: “Waar stond het ouderlijk huis van 
Marie-Louise Wouters en welke figuur op de foto is 
Marie-Louise?”
Het huis stond (en staan nog) op de Kapelsesteenweg 
525 en draagt de naam “Ibi bene” (daar is het goed). Het 
kleinste meisje vooraan  is Marie-Louise in de leeftijd 
van drie jaar.
Het lot duidde Marilou De Weerdt, Kapelsesteenweg 
466 als winnares aan. Zij zal als beloning  tijdens de 
Mariaburgse Feesten op zondagmiddag 24 september  
door WWM-voorzitter Marc Elseviers het wapenschild 
van Sint-Mariaburg opgespeld krijgen. 

WIE NIET WEET WAT DOEN
NA DE VERKIEZINGEN

Missiewerking Sint-Mariaburg nodigt iedereen uit op de 
Missie Brunch op zondag 8 oktober vanaf 12 uur tot 15 
uur in zaal Elcks Thuys, Van de Weyngaertplein 13 te 
Ekeren.
Info: Rita Noordman, Kapelsesteenweg 633, tel. 03/664 
96 79
Roos Vande Vyvere, Leo Vermandellei 23, tel. 
03/664.77.41

Op maandag 17 juli ver-
trokken we met de bus om 
5.45u. Dit was erg vroeg, 
maar voor het onbekende 
avontuur had ik dit graag 
over. De tocht duurde twee 
dagen. Gelukkig stopte de 
chauffeur op tijd, zodat 
we wat konden spelen 
en eten. Bij aankomst in 
Zamora was iedereen blij.
We installeerden ons in 
een school en die dag 
hadden we vrij, zodat we 
de buurt konden verken-
nen. Het was er wel ver-
schrikkelijk warm!
Op 20 juli hadden we ons 
eerste optreden op straat. 
Steeds meer en meer 
mensen hielden halt om 
naar ons te kijken. Dit was 
erg leuk.
De volgende dag het 
tweede optreden. “De 
bezemdans, de eierdans, 
meisje uit het Noorden, 
de wasvrouwtjes, de zak-
doekdans” Deze dansen 
volgden elkaar op. Nu 
konden we aan de mensen 
laten zien waar we een 
heel jaar elke zondag aan 
geoefend hebben. Tus-
sendoor zongen we ook 
nog het liedje “El pasje 
de mi casa”. Dit vonden 
de omstaanders ook erg 
leuk.
Zo was er elke dag wel 
ergens een straatoptreden 

overdag. ’s Avonds speel-
den we spelletjes en was 
het erg gezellig. Na een 
lekker ontbijt konden we 
dan terug de dag begin-
nen. Eerst wat rondwan-
delen en naar de andere 
groepen kijken en wachten 
tot het onze beurt was.
De laatste dag was er 
dan een optreden in een 
voetbalstadion. Hier was 
keiveel volk! Daar dansten 
we tot middernacht en de 
mensen van de organisa-
tie kregen bloemen.
Ook Bruno Peeters kreeg 
bloemen. Hij is immers 
de voorzitter van de hele 
organisatie.
Na een korte nachtrust 
vertrokken we dan terug 
naar België. We stop-
ten nog in Frankrijk om 
te slapen en te eten. We 
reden via Parijs. In de bus 
was er een toffe sfeer we 
hebben heel wat afgela-
chen.. Maar ik was toch 
blij dat we terug in Ekeren 
aankwamen, waar mama 
en papa mij stonden op te 
wachten. 
Ik hoop dat ik volgende 
jaar terug mag deelnemen 
aan dit schitterende feest!
Bedankt Sofie, Diane, 
Roland en mama en 
papa!

Chloë Elseviers

Met de Pagadders 
naar Zamora

Chloë Elseviers danst bij de Pagadders van Ekeren. 
Dit is de jongerenafdeling van de Volksdansgroep 
de Uiltjes. Ieder jaar nemen de Uiltjes deel aan ver-
schillende evenementen om hun danskunsten te to-
nen aan het publiek. Dit gebeurt echter niet alleen in 
Ekeren, maar regelmatig zijn ze graag geziene gas-
ten in binnen- en buitenland. 
Dit jaar namen ze deel aan de Europeade in Spanje. 
Europeade is een dansfestival dat eenmaal per jaar 
wordt georganiseerd ergens in Europa. Aan dit eve-
nement nemen duizenden dansers deel. Dit is voor 
de jonge dansers uiteraard een fantastisch avon-
tuur.
Chloë geeft een kort verslag:

CASTILLO DE SANTA MARIA

Aan het Mariaplein legde Jef Boons in het Spaans 
uit waar het eerste kerkje en de pastorij zich 

bevonden.

LEZERSBRIEF
Hello Mariaburg,
Sinds geruime tijd heb ik het idee om naar jullie te schrijven. 
Nu neem ik uiteindelijk pen en papier om dat te doen.
Ik ben eigenlijk ook zo een beetje Mariaburger. Ik was onge-
veer 8 jaar toen onze ouders van Berchem naar Mariaburg 
verhuisden. Op 23-jarige leeftijd ben ik gehuwd en een dag-
bladhandel in Antwerpen begonnen. Na 33 jaar huwelijk is mijn 
lieve echtgenoot overleden ten gevolge van kanker. Nog 1 jaar 
heb ik de krantenwinkel alleen gedaan wat mijn gezondheid 
ondermijnde. Daarna heb ik 1 jaar bij mijn broer Marc Wou-
ters in de Van de Weyngaertlei gewoond. De lokroep naar de 
Provence werd voor mij heel groot. Het lievelingsvakantieoord 
van mijn echtgenoot en mij, zodat ik hier nu woon. Dezelfde 
ziekte als mijn man had, trof me enkele maanden later. De 
bedoeling was 8 maanden de Provence en 4 maanden Mari-
aburg bij Marc. Dit alles viel door mijn therapie volledig in het 
water. Nu is het bijna 1,5 jaar geleden dat ik mijn broer nog 
heb gezien en krijg heel veel heimwee naar hem, familie en 
vrienden.
In de maand mei is een lieve nicht speciaal overgekomen voor 
2 dagen om me gelukkige verjaardag te wensen. Sindsdien 
is mijn gezondheid vooruit gegaan en werd ik sinds gisteren 
genezen verklaard. Door de behandeling die ik heb gehad heb 
ik moeilijkheden om te schrijven. Maar als dat alles is, mag ik 
van geluk spreken.
Buiten mijn heimwee, moet ik zeggen hier heel graag te 
wonen. ’s Winters kan het hier vreselijk koud zijn en ’s zomers 
te warm. Maar zweten doe je hier niet vanwege de zachte 
wind (soms). Met mijn schoolvriendin Maria Van Turnhout, 
die ook in Frankrijk woont, heb ik nog regelmatig contact. 
Ik hoop in het najaar naar Mariaburg te kunnen komen en 
bestel dan in de Prins Albert een bolleke Koning voor mij! Ik 
heb hier iemand leren kennen en heb hem al gewaarschuwd 
voor het Belgische bier. Hier is het ‘fluitjesbier’. Ik hou me 
voorlopîg aan grenadine!! Ik zal toch blij zijn iedereen terug 
te zien.
En Marçiaburgers, attention j’arrive, pasoep.
Groeten vanuit de Provence en succes met jullie krant!
Myrèse Telders-Wouters, F04280 Céreste, 10 juni 2006

LOURDESBEVAART
BISDOM ANTWERPEN

Bekende Mariaburgse figuren zetten zich jaarlijks in om zieken 
te begeleiden tijdens de bede-
vaarten naar Lourdes. Het is een 
zwaar werk, maar: “liever helpen 
dan geholpen te moeten worden” 
is hun leuze. Zij ondervinden 
ook veel dankbaarheid vanwege 
de vele zieken die met de trein 
naar het Franse bedevaartsoord 
reizen.
Lieven Gorissen, die als ceremo-
niarius de plechtigheden in goede 
banen leidt, bezorgde bijgaande 
foto van mevrouw Simonne Van 
Buyten (Lage Kaart) aan het werk 
op de diocesane bedevaart in 
Lourdes.
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