BEDANKT VRIENDEN

KAPELSESTEENWEG PRIORITAIR

Onze oproep in nr. 94 van jaargang 21 kreeg flink wat respons. We mochten 26
nieuwe ‘Vrienden van het Nieuw Kwartier’ verwelkomen en reeds 5 mensen stortten
een bijdrage van 25 euro als erelid. Hartelijk dank, want deze financiële steun plus
de inbreng van de adverteerders maken het ons mogelijk de Gazet van het Nieuw
Kwartier te blijven uitgeven. Zonder enige subsidie van hogerhand.
Wie zijn sympathie voor onze buurtkrant wil uiten, kan altijd een bijdrage van minimum 5 euro (leden) of 25 euro (ereleden) overmaken op rekening nr. 979-0800454532 van Wijkwerking Mariaburg vzw.

De vorming van een nieuwe federale regering loopt niet van een leien dakje. We
willen de besprekingen op Hertoginnedal niet extra bemoeilijken, maar hopen toch
dat eerlang ook onze Kapelsesteenweg wat aandacht van de verkozen parlementariërs uit de regio zal krijgen.
Om te fietsen tussen Delhaize en Van Gastel moet je kamikazebloed in je aderen
hebben. Wie als voetganger van de Ekerse naar de Brasschaatse kant geraakt, verdient een medaille voor moed en zelfopoffering. Wonderbaar dat aan deze drukke
verkeersweg toch nog echte kwaliteitszaken blijven bestaan…

Mariaburgse Feesten de apotheose EDITORIAAL
Steek de vlag uit !

Dat Sint-Mariaburg verstand heeft van feestvieren weten ze in Antwerpen en omgeving
al meer dan een eeuw lang. De voorbije weken volgden de vieringen mekaar aan een
razend tempo op. Nog maar een maand was Mariaburg uitgezongen, of reeds galmde
over de parking van het Antverpiagebouw de klanken van de tienkoppige band “Milleniums”. Vervolgens hielden buurtcomités de sfeer levend bij gelegenheid van diverse
straatfeesten. Eind september volgt dan het orgelpunt, de apotheose, het absolute
einde: over de 21ste Mariaburgse Feesten leest u in een extra bijlage àlles.
Mariaburg zingt
Op 1 juli 2007 was het
verzamelen geblazen aan
café ’t Aperitiefke op de
hoek van de Carolinalei en
de Sint-Antoniuslei. Cafébaas Wally Verhoeven had
het sublieme idee om in
samenwerking met Gazet
van Antwerpen ‘Mariaburg
zingt’ te organiseren. Een
honderdtal mensen waren
tijdig aanwezig om de
voorziene plaatsen nabij
het Velodroomplein in te
nemen. Anderen brachten
hun stoeltje van thuis mee.
Eerst werd het publiek
opgewarmd met optredens
van LOW BUDGET en
XZENT. Vervolgens trad
Route 66 op en zorgde
voor de meezingers uit
de jaren ’60, 70 en 80 van
vorige eeuw.. Er waren voldoende middelen aanwezig om de stembanden te
smeren. ‘Mariaburg zingt’

was een succes over heel
de lijn.
Wally werd gefeliciteerd
om zijn goed idee. Velen
vonden dat hij dit evenement jaarlijks moet organiseren. Hopelijk het begin
van een lange traditie.
Concert in de wijk
Honderden
inwoners
stroomden
donderdagavond 2 augustus samen
op de parking van het
Antverpiagebouw.
Het
Cultuurcentrum van Brasschaat presenteerde er
in samenwerking met de
Wijkwerking
Mariaburg
vzw een laatste Concert in
de wijk. De lokale politici
en al wie zich Mariaburger
voelt, waren present om in
het unieke kader van het
Antverpiagebouw gezellig
samen te zijn.
Een veertienkoppige Belgische Big Band, die zich

Wijkwerking Mariaburg vzw

situeert tussen wereldmuziek en jazz, trad vanaf
20.30 tot 22.30 uur op. De
groep bestaat uit muzikanten van Troissoeur,
Jaune Toujours en Assunto
Mano. Deze enthousiastelingen combineren brasspower, funk, spicy latino
en zwoele jazz tot een
majestueus feest, waarbij
het speelplezier centraal
staat. De vonk sloeg dan
ook over en er werd op
deze zomerse avond tot
in de late uurtjes genoten
van spijs en vooral drank,
door het dynamisch team
van de Wijkwerking vlot
geleverd.

waren niet nodig. Gelukkig bracht augustus meer
zomersfeer en konden in
diverse straten
waarden als buurtschap,
samenhorigheid, onthaasting, genieten, creativiteit écht beleefd worden.
Zowel aan Ekerse kant
(Maria Theresialei, Oudstrijderslei, Leopoldlei) als
aan Brasschaatse (Jacobuslei) konden de kinderen
verkeersvrije namiddagen
beleven. In de Jacobuslei
maakten ze er traditioneel
weer een groots feest van.

In de Gazet van St. Mariaburg, nr. 15 van 21 oktober
1900 wordt gemeld dat enkele vrienden een vlag van
St. Mariaburg hebben ontworpen: de Belgische driekleur met rondom een groene boord, in het gele deel
van de driekleur een dennenboom. Ze wilden ermee
uitdrukken: vaderlandsliefde, hoop op de toekomst,
zinnebeeldige voorstelling van St. Mariaburg.
Dit voorstel genoot geen algemene goedkeuring.
Daarom werd in nr. 16 van 4/11/1900 een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuwe vlag.
Het ontwerp van de jonge heer Hendrik Van den
Weyngaert werd door de jury bekroond.
De vlag bestond uit een opeenvolging van blauwe en
witte banden, van onder en van boven wit, zeven in
het totaal.
In de hoek links boven tegen de stok een wit vierkant
(hoogte van twee banden) bevattend een ogivale
blauwe M met gele kroon daarboven. Rond het vierkant is een smalle groene boord aangebracht. Uitleg:
blauw en wit en de M met kroon verwijzen naar Maria,
patrones van Sint-Mariaburg, groen is de kleur van de
hoop.
Op 2 december 1900 kon men bij kruidenier MachielsKrapels (later heette de zaak “In de vlag van Sint-Mariaburg”) aan het Mariaplein de kroon en de M bekomen
om zelf de vlag te vervaardigen. Op 25 december 1900
werd het vaandel plechtig ingehuldigd in Hotel Zwemdok. En nadien in stoet door het dorp gedragen.
Op een schilderijtje van Kasteel De Galg – Bank Antverpia – Hotel Zwemdok wappert ook de grote vlag
van Sint-Mariaburg in de top van het indrukwekkend
kantoorgebouw.
Deze vlag bestaat nog en wij zullen de verantwoordelijken van Antverpia vragen om ze op 30 september te
laten wapperen aan de gevel van het kantoorgebouw.
In 1997 heeft de Wijkwerking naar aanleiding van
het eeuwfeest van de wijk deze mooie vlag heruitgebracht en op ruime schaal verkocht aan de bevolking.
Daarom deze oproep om op zondag 30 september alle
straten van Sint-Mariaburg te bevlaggen. De blauwwitte kleuren moeten overal de feeststemming vergroten. Meteen kan men zich een idee vormen hoeveel
vlaggen er effectief bestaan en krijgen misschien voldoende inwoners interesse om ook een vlag te kopen.
De WWM heeft enkele jaren geleden een voorstel
geformuleerd om de vlag terug te produceren, maar
de respons was toen ondermaats. 		
LVB

Straatfeesten
Juli werd een tegenvaller.
Op enkele dagen na was
het een grijze en natte
vakantiemaand. De speelstraten misten de hitte van
vorig jaar en plonsbaden

rekeningnr.: 979-0804545-32 Bezoek ons op www.mariaburg.be
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Mensen

BM’s verlieten ons
Heel de wijk rouwt om
Eduard Van Bocxlaer
(7/12/1931 – 27/6/2007)
Op 4 juli zat de
parochiekerk
afgeladen vol voor
de uitvaartdienst
van Eduard Van
Bocxlaer.
Deze
rasechte Mariaburger was een
bijzonder graag
geziene figuur in
de wijk. Door zijn
huwelijk met Leentje De Rijdt werd
hij lid van een heel
grote familie, die
decennialang mee
het parochieleven
bepaalde. In mei
vorig jaar vierden
ze nog hun gouden
huwelijksjubileum.
Ward was als
kajotter al een toonaangevende persoonlijkheid. Op alle evenementen in Sint-Mariaburg steeds present, immer vrolijk en
blijgezind, vormde hij samen met zijn dierbare familieleden
een enthousiast gezelschap: animo verzekerd. Tijdens zijn
beroepsloopbaan werkte hij aanvankelijk bij de tram, nadien
werd hij paswerker in de metaalsector om te eindigen als
schilder bij De Waal.
Het boekje van de mooi verzorgde en aangrijpende uitvaartliturgie had als openingstekst: “Je mag vandaag om me huilen
omdat ik ben gestorven, als je morgen maar om me glimlacht
omdat ik heb geleefd”. Dat doen dagelijks nog honderden
Mariaburgers als ze bij zoon Leo in de Persbox hun krant
of tijdschrift halen, en spontaan terugdenken aan Ward. Hij
kwam regelmatig langs bij zijn kinderen. Met zijn aangeboren goedheid, vriendelijkheid en eenvoud smeedde hij spontaan een bijzonder hechte familieband. Steeds bezorgd om
Leentje stond hij voor haar klaar in goede en kwade dagen.
Allen zullen hem missen, de liefhebbende echtgenoot, vader,
bompa, broer en nonkel. De wijk rouwt eens te meer om een
figuur die zijn stempel heeft gedrukt op het gemeenschapsleven. Ook de Wijkwerking droeg hij een warm hart toe. Hij
bezocht onze tentoonstellingen en schonk ons ook nog interessant fotomateriaal over de lokale geschiedenis. Wij zullen
hem nooit vergeten.				
LVB

Vier diamanten jubilea

Het moet gezond wonen zijn in Sint-Mariaburg. Althans wanneer men
het aantal eeuwelingen telt en ziet hoeveel diamanten (60 jaar) huwelijksjubilea gevierd worden.

Stevens-Gyles

Ludo Stevens (83) en Josée
Gyles (84) uit de Annadreef
15/2 huwden op 10 mei 1947
in Schoten. Ze kwamen elf
jaar geleden van de Kaart
in Sint-Mariaburg wonen.
Frans werkte bij de Belgische
Spoorwegen. Het echtpaar
kreeg twee kinderen: Willy
(59 jaar) en Rita (54 jaar)
Deze hebben gezorgd voor
twee kleinkinderen: Jerry (34)
en Michel (30). Ludo is al 25
jaar op pensioen en geniet
samen met zijn echtgenote
van de rust in de Annadreef

De Koning-Hutsebaut

Op 9 augustus waren André De
Koning (83) en Alice Hutsebaut (81),
vroeger wonend aan de Schriek,
nadien in de Molenweg 7, zestig jaar
getrouwd. André werkte in de haven
van Antwerpen, Alice was huismoeder. Ze kregen drie kinderen: Etienne (58 jaar), Roger (55 jaar) en
Huguette (51 jaar), die op hun beurt
voor enkele kleinkinderen zorgden.
Zoon Roger ‘Singing Barber’ was
een vermaard kapper in de Schriek.
Zoon Etienne maakte deel uit van
het lokale cyclobal-team. Met zijn
echtgenote is hij sterk geëngageerd
in de zelfhulpgroep MS-patiënten
Brasschaat.

Mariaburgers
in de krant
De zonnebloem
van Sint-Mariaburg
In het voorjaar stopten Chloë
en Joni Elseviers uit de Alfons
De Schutterstraat zonnebloemzaadjes in de bodem van hun
voortuintje. Zij hadden toen niet
verwacht dat slechts één zaadje
zou kiemen. Maar het zaadje
werd een reuzenbloem en op 25
juli noteerden zij een hoogte van
3 meter! Dit vonden ze erg leuk.
Een zonnebloem is toch een van
de mooiste bloemen en schept
heel wat vreugde. Ondanks het
minder goede weer in juli hadden
Chloë en Joni altijd zon in de
voortuin. Zo meldde De Nieuwe
Gazet. Wie door de wijk fietst,
heeft waarschijnlijk wel bemerkt
dat nog meer tuinen Van Goghallures kregen en nog hoge
zonnebloemen te bewonderen
vielen. In de Leopoldlei recht
over bakker Van Wesenbeeck
en in de Van de Weyngaertlei
48 sieren eveneens hoge zonnebloemen de voortuin.

Klein maar fijn

In Magazine, de zaterdagse
bijlage van GVA, kregen Johan
en Davina Loos veel lof toegezwaaid voor hun restaurant Klein
Constantia op de Kapelsesteenweg 406.

Vernaeve-De Weerdt

Eind augustus was het de beurt aan Leon
Vernaeve (84) en Mari-Lou De Weerdt (84)
om gehuldigd te worden door de gemeentevaderen. Zij huwden op 26 augustus 1947
in Oostakker. Vanaf 1949 wonen ze in SintMariaburg. Eerst op de Kapelsesteenweg
525 (Villa Ibi Bene), nadien in de Isabellalei
en vanaf 15 maart 1966 op de Kapelsesteenweg 466 naast Bouwmaterialen Nuyens. Leon
was beroepsmilitair en Mari-Lou had een fulltime job in het huishouden. Ze kregen twee
zonen: Patrick (1949) en Eric (1960). Die
zorgden op hun beurt voor 3 kleinkinderen
en 1 achterkleinkind. Mari-Lou en Leon zijn
graag geziene gasten in het Antverpia Dienstencentrum. Daar zorgen ze voor veel leute
en plezier.

Koeken-Bormans

Op 16 augustus waren Karel Koeken (88) en Marie-Louise Bormans (87) zestig jaar getrouwd. Vrienden
en kennissen kwamen hen op moederdag al feliciteren in hun woonst aan de Gezondheidslei 26, waar ze
samen met zoon Peter wonen. Eerst woonden ze in de Schriek over de barreel, vanaf 1 mei 1950 betrokken ze hun huidige woonst. In 1948 werd zoon Jan geboren, in 1951 Peter en in 1953 dochter Godelieve.
De jubilarissen hebben 9 kleinkinderen.
Karel Koeken stamt uit een bekende Mariaburgse familie, die aan de Frans Standaertlei woonde. Vader
George was een toonaangevend bestuurslid van de Vlaamse Kring. Karel zelf was lid van de KAJ, KWB,
toneelkring Dienet Vro. Hij was
soldaat bij het 5e Linie in de
Falconkazerne te Antwerpen en
werd ook verplicht enkele maanden bij het begin van WO II in
Duitsland te werken. Gelukkig
kon hij na korte tijd uit Nurenberg
terug naar huis. Meer dan 40 jaar
werkte hij voor een bouwonderneming in het Brusselse. Moeder
Koeken was regentes en heeft
les gegeven op de Leugenberg,
in Kapellen, Sint-Niklaas en
Merksem.

Zonsondergang
zonder zon

In de Gazet van Antwerpen verscheen een grote foto van Kersten Augustyns uit de Hindedreef.
Samen met haar vriendin Lilli
Volgger uit Bozen in Zuid-Tirol
zat ze op de zonsondergangtribune van de Zomer van Antwerpen aan het Loodswezen. Met
een glaasje wijn genoten ze van
de zonsondergang zonder zon
aan de boorden van de Schelde.
‘Leuke mensen op vakantie’
stond bovenaan de Extra Zomerbladzijde.

Naar GOK

Dirk Meyvis was zeven jaar directeur van de basisschool Maria
Immaculata op de Zilverenhoek.
Vanaf 1 september werkt hij als
deskundige voor het ministerie
van onderwijs in het kader van
de ‘GelijkeOnderwijsKansen’. Zo
lazen we in Kerk en Leven.

Luxeleven van
Admiral Freebee

De Zondag van 12 augustus
besteedde een volledige pagina
aan onze topzanger Tom Van
Laere. Admiral Freebee vertelde
hierin hoe zijn medewerking
aan acties van het Rode Kruis
en Artsen zonder Grenzen hem
heeft laten beseffen dat wij het
niet zo slecht hebben en ons niet
druk hoeven te maken over onbenullige dingen. “Ik heb een luxeleven en geen second life nodig”,
vertelde hij aan Grete Flies.

Cultuur

Peter Kempenaers van
Rome naar Antverpia

De bekende Mariaburgse kunstenaar Peter
Kempenaers, medestichter van kunstkring
Caerde, fietste in mei 2003 al eens naar Santiago de Compostela in het verre Spanje. Op
1 juni vertrok hij met twee companen, Marcel
Van Hemelryck uit Wildert en Leo Cornelissen
uit Essen, voor een fietstocht naar Rome.
Peter vertelt: “Wij volgden nu de cultuurhistorische route ‘de Francigena’. In de negende
eeuw ondernam bisschop Sigeric een pelgrimstocht van Canterbury naar Rome over
de Grote Sint-Bernard. Nadien zijn duizenden pelgrims deze route gevolgd.”
Over het verloop van de tocht nog dit: op
pinkstermaandag kregen de fietsers de pelgrimszegen van Mgr. Muskens van Breda in
de kleinere Sint-Pietersbasiliek van Oudenbosch. Vanuit de Sint-Pieterskerk in EssenHoek werd op vrijdag 1 juni gestart voor de
eerste rit naar de norbertijnerabdij van BoisSeigneur-Isaac nabij Nijvel.
Aan Reims kwamen de dappere wielertoeristen op de oude pelgrimsroute. Ze hebben
wel een ommetje gemaakt naar Bourgondië
en in Italië fietsten ze eveneens naar voor
Vlamingen bekende streken als Toscane en
Umbrië.
Onvergetelijk waren ongetwijfeld Fontenay in
Bourgondië, de uitstekende bewegwijzerde
fietspaden in Zwitserland, de beklimming
van de Grand Sint-Bernard (dit jaar was er
in de winter maar 6 meter sneeuw) en de
Apenijnen, de eindeloze rijstvelden van de
Povlakte, de prachtige landschappen van
Toscane en in Umbrië het bezoek aan Assisi.
“In Rome kwamen we op 26 juni aan. Daar
fietsten we via de Via Appia naar Ostia. In
alle kerken bewonderden we prachtige kunstschatten. Onvergetelijk!. In totaal legden we
2360 km met de fiets af. We sliepen in B&B,
jeugdherbergen, hotelletjes, en soms prach-

tig gelegen kloosters”, vertelt Peter.
Op 29 juni landde Kempenaers met zijn
vrienden op Zaventem. Meteen kon hij zijn
volgende tentoonstelling beginnen voorbereiden.
Kunstcollectief “BEELDSPRAAK” presenteert “ONDERWEG” in Antverpia
Hugo De Bie, Ward De Geest, Peter Kempenaers en Hugo Visser, vier kunstenaars met
elk een jarenlange ervaring en een sterke
creatieve visie, kozen als thema “ONDERWEG” voor hun eerste gezamenlijke tentoonstelling.
Door dit collectief naar buiten treden willen zij
een ruimere dimensie geven aan hun realisa-

STILLS Paintings
van Ivan Janssens
Zaterdag 30 juni en
zondag 1 juli kon het
publiek in Cultuurcentrum Antverpia een tentoonstelling bezoeken die
onder de naam “STILLS
Paintings” 21 recente
werken van Ivan Janssens uit de Nijverheidslei
77 toonde. De kunstenaar, die pas afstudeerde
aan de Academie Noord,
legt bedachtzaam zijn
woorden wikkend uit wat
hij met de titel bedoelde:
“Een still is een foto van
een beeld uit een film.
Een momentopname uit
een veelheid van beelden die elkaar in een
snel tempo opvolgen. De
film wordt stopgezet en
van het beeld wordt een
foto gemaakt. Zo’n still is
voor mij een hulpmiddel

in het maken van een werk.
Een still kadert op de eerste plaats in een thema. Geen lukraak gekozen thema, maar een onderwerp dat me bezig houdt. Het onderwerp
voor mijn stills gedurende het voorbije werkjaar is wat mensen voor
mekaar betekenen, wat mensen aan, voor en met mekaar hebben.
Het onderwerp is wat voor mensen niet eenvoudig is, onbereikbaar
lijkt, onrust geeft, breekbaar en kwetsbaar maakt… Voor mijn schilderwerken van 2006-2007 ben ik vertrokken vanuit dit thema. Daarnaast
zijn er nog andere elementen die leiden tot de keuze van de still. De
foto moet interessant zijn om wat er in het beeld of buiten het beeld
plaats vindt. De foto krijgt betekenis om wat er gebeurd is of om wat er
gebeuren gaat. De still vormt een uitdaging om aan het werk te gaan,
om het overbodige weg te laten, om te kiezen voor de compositie,
de kleuren, de toets en zoveel meer. Met zo’n foto kan wat gebeurt
verstild worden. Op deze manier wordt het schilderwerk voor de kijker
mogelijk opnieuw een still: een blijven stilstaan en gegrepen worden
bij een beeld in een massaal aanbod van beelden. Het schilderij kan
de kijker, verrassen, ontroeren, aangrijpen.”		
LVB

Regenboogkoor zoekt zangers

Het bekende solidariteitskoor uit Kapellen “Regenboog” zoekt mensen
die graag zingen. Om de drie weken komt men samen in de refter van
de Platanen, Bauwinlaan 1, Hoogboom op zaterdagvoormiddag van
10 tot 12 uur. Het koor bestaat uit enthousiaste mensen die graag
zingen en zich verbonden voelen met mensen. Daarom bevat het
repertoire ook liederen uit andere culturen en in verschillende talen.
Ook mensen die het koor op een instrument willen begeleiden – ritmisch of melodisch – zijn welkom. Men kan altijd eens vrijblijvend
langskomen op een repetitie in september (8 of 29 september). Meer
info bij Lutgart op tel. nr. 03/665.23.26.
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ties en daardoor een grotere creatieve spanning creëren rond hun thema.
Vanuit meerdere invalshoeken gingen zij via
woord en beeld dit thema benaderen, aanvoelen, uitdiepen en visualiseren. Zij keken met
een grote nieuwsgierigheid, verwondering en
ontroering naar de mens en de wereld waarin
hij leeft en “ONDERWEG” is. Via woord en
beeld willen zij nu de resultaten tonen van
hun individuele zoektochten en ervaringen in
hun collectieve realisatie “ONDERWEG”
Tentoonstelling “BEELDSPRAAK” - 6 en 7
oktober 2007 van 11 tot 18 u. - Cultuurcentrum Antverpia, Sint-Antoniuslei 95 - (Ingang
achteraan via De Vroente)

Dirk Janssens in Hof de Bist
Op 23 november 2007 houdt Dirk Janssens uit de Jagersdreef 35
zijn eerste solo-tentoonstelling in Hof De Bist. Na deelname aan vele
groepstentoonstellingen is dit een grote stap voor deze kunstenaar,
die een nauwe band heeft met Sint-Mariaburg. Zijn vader, zoon van de
laatste molenaar van Katerheide, baatte destijds Garage René uit, het
Esso-station aan de Kapelsesteenweg 529, nu 4x4 Center. Zijn jeugdjaren en schooltijd bracht Dirk Janssens in de wijk door. Hij woonde
o.m. in de Caterslei 4 en 25 en zat in het eerste studiejaar bij meester
Leyssens in de Annadreef. Later kwam hij op het Sint-Michielscollege
terecht en werd zo door Frans Bellens gestimuleerd om daar lessen te
volgen aan de tekenacademie. Ook bij Sint-Lucas in Kapellen ging hij
zich verder scholen. Voor Dirk is schilderen een hobby, een vrijetijdsbesteding. Toch waarderen we zijn werk sterk. Een bezoek aan Hof de
Bist is dan ook beslist aan te bevelen.
De tentoonstelling loopt van 24 november tot 16 december, woensdag
en vrijdag van 14 tot 16 uur; zaterdag van 14 tot 17 uur; zondag van
10 tot 12 en van 14 tot 17 uur.
Zijn schilderwerk is ook te bekijken op www.dirkjanssens.net

Werner Paenen in kerkje
van Attenhoven
Midden juni stelden vier kunstenaars hun werk tentoon in het bijzon-

dere kader van het kerkje van Attenhoven (Hoevenen). Eén van hen
was Werner Paenen uit de Karel De Wintstraat. We bewonderden al
eerder de creaties van Werner: zowel abstracte schilderijen als ruimtelijk werk, vaak geïnspireerd door religie. Tijdens de tentoonstelling
vonden nog diverse cultuuruitingen plaats: muziekuitvoeringen (jazz
en alternatieve rock), poëzievoordracht, enz.
Werner Paenen neemt van 17 augustus tot 29 september deel aan
de tentoonstelling “Vier hedendaagse kunstenaars” in het André
Demedtshuis te Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke). Hij toont er ruimtelijk
werk en schilderijen samen met Mario Callens, Erik Van de Mert en
Leo Reijnders. De tentoonstelling is zaterdags open van 14 tot 18 uur
en ’s zondags van 10-12 en 14-16 uur.			
LVB

Alfons Bijvoets, Myriam
Dings,Liliane Denayer, Monique
Dierickx en Guy Van der Avert
in Antverpia

Zaterdag 29 september van 13 tot 18 uur en zondag 30 september van 10 tot 18 uur
is iedereen van harte welkom in Cultuurcentrum Antverpia aan de Sint-Antoniuslei
95. Caerdeleden Alfons Bijvoets en Myriam Dings stelen er hun recent werk tentoon.
Fons is algemeen bekend vanwege zijn houtsnijwerk, maar komt nu ook met aquarel en grafiek uit de hoek. Myriam heeft zich de voorbije jaren als veelzijdig artieste
gemanifesteerd. Nu laat ze bezoekers genieten van glaswerk en grafiek.
Wie naar de Mariaburgse Feesten komt, maakt best een ommetje via het Antverpiagebouw naar het kerkplein.
Zaterdag 24 en zondag 25 november stellen drie andere Caerdeleden hun werk tentoon in het unieke decor van Antverpia. Zaterdag van 13 tot 18 uur, zondag van 10 tot
18 uur kan men nieuw werk bekijken van Liliane Denayer (acryl en abstract), Monique
Dierickx (aquarel en acryl) en Guy Van der Avert (metalen beelden). Niet te missen!

Dorpsleven
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Mooie nagels in de Bist

Het pand aan de Bist
118,
waar
vroeger
postmeester
Hendrickx met zijn gezin
woonde, heeft tegenwoordig een nieuwe
bestemming
gekregen. Sinds december
houdt Wim De Bodt
er Legan Nails open.
“Ik zit ondertussen al
acht jaar in de nagelwereld”, vertelt Wim.
“Ik begon als bediende
bij een groothandel
in nagelproducten en
daar kreeg ik vaak te
maken met vragen
en problemen van de
klanten. Op die manier
geraakte ik meer en
meer geïnteresseerd
in de producten en ben
ik bijscholing beginnen
volgen.” Ondertussen
is Wim een volleerd
nagelstylist die zelf
ook opleidingen geeft.
Over het feit dat hij een
man is in een overwegende vrouwenwereld

Nieuwe uitbater in het ‘t Ref.punt
Sinds 1 juli wordt het cafe ’t Ref.punt uitgebaat door
Steven Panis en zijn vriendin Ellen Plompen. Hij
neemt de scepter over van Elly Moré en haar man Luc.
Steven is geen onbekende in Mariaburg. Bij de jeugd
is hij best bekend, want een aantal jaren behoorde
hij tot de scoutsgroep van Sint-Mariaburg. Net als zijn
vriendin was hij voordien actief bij de chiro.
Samen willen zij van de oude Laboureur een net zo
gezellige plaats maken als vroeger, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook ontbreekt het hen niet aan
ideeën. Zo is er de ‘ladies night’ op donderdagavond.
Zij plannen nog een aantal thema-avonden en aan
hun beperkte cocktailbar ben je altijd welkom.
In het weekend openen zij de deuren al om 13u. Zo
kunnen de fietsliefhebbers hun tocht bij hen beëindigen en op speciale dagen worden er sportuitzendingen vertoond op televisie. Laat de rode duivels maar
komen!
Een Harey Davisclub heeft er zijn stek al gevonden.
Deze club is geen “bende”, maar een gezellige kliek
mensen die op zaterdag verzamelen blazen in ‘tRef.
punt om vandaar hun tochten te starten. Liefhebbers van deze Amerikaanse chroommotoren weten
nu waar en wanneer ze eens een kijkje moeten gaan
nemen.
Steven en Ellen nodigen iedereen uit om een kijkje
te komen nemen. Ze plannen ook verjaardagarrangementen. Bovendien zijn alle ideeën welkom.		
ME

Tienduizendste
klant

“Op dinsdag 29 mei was de eerste
persoon die boekte, onze 10.000
klant”, vertelt Elly Moré van
Selectair E.M. (motor) Reizen op
de hoek van Kapelsesteenweg
en Schriek.. “Zijn naam is Werner
Willekens van de Ploegsebaan in
Brasschaat.”
De gelukkige winnaar ontving
een waardebon van 500 euro.”
ME

kan Wim duidelijk zijn:
“Ik krijg er wel eens
reacties over, maar
die zijn nagenoeg altijd
positief. Bij mij staat de
kwaliteit van het geleverde werk immers
altijd voorop.”

Winterverzorging
Tuin
In de Weerstandersstraat 46 kan iedereen
tijdens het weekend van
15-16 september terecht
met alle vragen over de
zorgen die de tuin nodig
heeft in het vooruitzicht
van de komende winter.
Gerald Van Coppenolle
ontvangt die dagen van
10 tot 18 uur alle tuinliefhebbers om hen met
raad en daad b ij te
staan. Meteen een kans
om nog eens een blik te
werpen op die prachtige
villa Albert, vanaf 1895
gebouwd door de familie
Erkes nabij de spoorlijn
Antwerpen-Roosendaal.
Nog voor Antoon van den
Weyngaert ‘Het Nieuw
Kwartier’ stichtte.
LVB

Brunch voor de missies
Sint-Mariaburg
heeft
altijd een ruime blik op
de wereld gehad. Van
bij de oorsprong bestond
hier een multiculturele
samenleving. Piet Verepas, een overlevende
van de Belgische koloniseringsperiode in Guatemala, leefde eind 19de
eeuw in de Vrijwilligerslei. Villa Scandinavia
werd destijds bewoond
door mensen uit Denemarken en Zweden. De
Nederlandse invasie was
na WO I groot. Nu nog
leven mensen uit Afrika,
Azië en Zuid-Amerika
met ons samen in SintMariaburg.
In 1899 was er ook sprake
van hier een sanatorium
voor zieke kolonialen uit
Belgisch Kongo op te
richten. Dat plan is blijkbaar nooit uitgevoerd. In
de loop der jaren trokken
ook diverse missionarissen en zusters uit de wijk
naar andere werelddelen: Pater Jennes naar
Japan, pater Guido Van
Rompaey naar ZuidAfrika, zuster Myrèse
Verdonck naar Kameroen. De lokale Missie-

kring heeft decennialang
vanuit de thuisbasis
logistieke steun verleend.
Hoeveel kledingstukken
heeft de Missienaaikring
niet vervaardigd? Nu
nog blijft Missiewerking
Sint-Mariaburg
actief.
Op zondag 7 oktober
wordt iedereen van 12
tot 15 uur in zaal Elcks
Thuys uitgenodigd op de
jaarlijkse missiebrunch.
Volwassenen betalen 16
euro, kinderen tot 12 jaar
6 euro. Inschrijven kan tot
3 oktober bij Rita Noordman, Kapelsesteenweg
633, tel. 03/664.96.79 of
bij Roos Vande Vyvere,
Leo Vermandellei 23, tel.
03/664.77.61.

Naast nagelbehandeling biedt Legan Nails
ook een erg ruim assortiment aan van producten voor de groothandel. “Het grootste deel
van de producten voer
ik in uit China en ZuidKorea. Ik ben altijd
steevast op zoek naar
de voordeligste prijs en
dat waarderen de klanten enorm.” Hoewel
Wim zelf in het centrum








van Brasschaat woont,
heeft hij bewust gekozen om zijn nagelstudio in Sint-Mariaburg
te houden. “Het is hier
enorm gezellig, bovendien zijn de bewoners
erg vriendelijk en hartelijk. Daarom blijf ik
mijn werk zo graag
doen”, besluit Wim.
www.legannails.be
Tel. 03/605.63.60
BVdV























VOC zelfs in Frankrijk
bekend

Velen gaven reeds een “vleugelsteuntje” aan het VOC
Brasschaat vzw. Deze eurocadeautjes helpen Marcel
en Simonne Peeters en hun vrijwillige medewerkers
om aan de Floris Verbraekenlei 32 dieren op de best
mogelijke manier te verzorgen. 793 dieren in 2006, 589
in de eerste helft van 2007. Vaak zijn het gekwetste
of ondervoede vogels of andere dieren. “In de zomermaanden krijgen we ook botulismeslachtoffers en jonge
diertjes,” vertelt Marcel. “De meeste slachtoffers hebben
nood aan een bepaalde medicatie of aan vitaminesupplementen. Wondverzorging is geregeld nodig. Daarvoor doen we ook een beroep op onze dierenarts Dr.
Sven Franck.”
Het VOC geraakt zelfs bekend tot buiten de landsgrenzen. Onlangs kwam een overschrijving uit Saint-Rémyde-Provence binnen. Vrijwilligers hadden tijdens hun
vakantie aldaar bij een glaasje wijn met enthousiasme
over het Brasschaats opvangcentrum gesproken. Met
een financieel steuntje als gevolg!
Wie ook wil steunen, kan overschrijven op rekening nr.
001-4771232-72 van VOC-Brasschaat.
Openingsuren: van maandag tot zaterdag 14-17 u. en
19-20u. Op zon- en feestdagen gesloten.
E-mail: peeters.m@skynet.be
LVB
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Wandelingen
Zachte zomeravonden in juli. Wie niet op vakantie is vertrokken,
zit ’s avonds rustig op straat met buren te kletsen. Dinsdags kan
vanaf 19.30 ingepikt worden bij de groepen wandelaars die door
Anne-Mie Havermans en Ludo Van Bouwel rondgeleid worden
langs Mariaburgse monumenten, Mariakapelletjes, torentjes en
processieroutes. Dat was de droom en verwachting van de Wijkwerking Mariaburg met de vier avondwandelingen in juli. De abnormale weersomstandigheden zorgden ervoor dat het totaal anders
uitviel.

We hebben al zo weinig monumenten,
nu is ook De Bron nog verdwenen …
In juli was het klimatologisch barslecht. De eerste dinsdagavond moesten de dappere deelnemers hollen om
niet neergebliksemd te worden. Druipnat schuilden
ze na een kwartier wandelen in het buurthuis ’t Nieuw
Kwartier. De volgende drie weken was het ’s avonds
beter weer, hoewel de regen bij dag heel wat mensen
de lust zal ontnomen hebben om alsnog naar het vertrekpunt te komen. Slotsom: veel minder deelnemers
dan verwacht en de getrouwen kwamen dan nog veelal
uit omliggende wijken.

De monumentenwandeling:
dromen van vergane glorie

Een twintigtal dapperen trotseerde met regenjas en
paraplu de donkere wolken om op het Mariaplein de
Monumentenwandeling aan te vatten. Het Mariabeeld
op de plaatst waar het eerste kerkje stond, blijft daar
een waardevol monument. Maar ook de gietijzeren
straatnaampaal uit 1904 kreeg aandacht. Vandaar ging
het naar het monument van de gesneuvelden, sedert
1989 aan het kerkgebouw geplaatst., nadat het 65 jaar
vlak voor Café-Hotel Laboureur (hoek Schriek-Willy
Staeslei) stond. Bij de bespreking van het H. Hartbeeld
uit 1920 barstte een onweer los dat de vlucht naar het
buurthuis als enige oplossing bood. Daar vertelden de
begeleiders nog over de prachtige fontein die destijds
op de hoek Henrilei-Emmalei (vlak voor kasteel Zotte
Rik) stond. Ook over de obelisk uit 1935 voor bank Antverpia. Toen het wat minder regende, werd nog even
een uitstapje gemaakt naar de Stoomwals van Van As
uit 1924, die aan de Frans Standaertlei herinnert aan
de belangrijke rol die het wegenbouwbedrijf speelde bij
de omvorming van slijkstraten tot begaanbare leien. Via
foto’s werd ook verwezen naar het beeldje De Bron van
Philip Aguirre, door de gemeente Brasschaat n.a.v. het
eeuwfeest van Sint-Mariaburg aangekocht en geplaatst
aan het Velodroomplein.
Helaas werd dit bronzen beeld al tweemaal door
vandalen vernield. Onlangs lekte uit dat het beschadigde beeld, door de Brasschaatse diensten naar het
gemeentemagazijn aan de Ploegsebaan gebracht, op
een morgen verdwenen bleek.

Met hand en tand en de nodige foto’s legt Ludo Van
Bouwel uit hoe het er vroeger uitzag in Sint-Mariaburg

Tweede wandeling over
de naam Sint-Mariaburg

In 1897 kozen de inwoners van het Nieuw Kwartier de
naam “Sint-Mariaburg” voor hun wijk die door Antverpiadirecteur Antoon Van den Weyngaert was gesticht. Vertrokken werd aan het Mariakapelletje op het pleintje aan
de Boskapellei en de Vroente. Niet ver daar vandaan
stond destijds het typische boskapelletje. Het zonnetje
was van de partij en zo konden de vele Mariabeeldjes
bewonderd worden die de gevels van heel wat huizen
sieren. Veel hiervan zijn vervaardigd door beeldhouwer
Robert Vanbeselaere, schoonvader van architect Jos
Leysen. Ook van de specifieke houten kapelletjes, in de
jaren ’60 door de organisatie “Regnum Mariae” op ruime
schaal verspreid, overleefden nog enkele exemplaren
de ‘tand des tijds.’
De Wijkwerking ijvert ervoor de naam “Mariaplein” te
herwaarderen. Officieel komt deze op de huidige districtplannen niet voor, maar eigenlijk heeft het beeld en
het pleintje op het einde van de Willy Staeslei (vroeger
Marialei) wel een grote symboolwaarde voor de wijk

Torentjeswandeling
eindigde op kerktoren
“Antwerpen heeft zijn kathedraaltoren en Boerentoren, wij
hebben een watertoren en onze kerktoren die van ver zichtbaar zijn.” Met die woorden werd de derde wandeling op de
hoek van Willys Staeslei en Schriek ingezet. De aanwezigen
genoten van de vele villa’s met torentjes in de omgeving van
Willy Staeslei, Weerstandersstraat, Bist: een beetje het Mariaburgs Zurenborg. Via de Leopoldlei met enkele mooie villa’s
ging het naar de parochiekerk, waarvan de toren half zo hoog
is als die van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal: 61,5 meter.
Wie nog voldoende adem had en flink te been was, mocht met
de begeleiders tot aan de klokken klimmen. Vandaar had men
door de galmgaten een prachtig uitzicht over de wijk naar de
vier windrichtingen. Het werd een onvergetelijke avond, letterlijk en figuurlijk hoogtepunt van de maand.

Wie zaait zal
maaien,
Antverpia en
Sint-Mariaburg
Met plans, tekeningen
en foto’s uit het Heemkundig
Documentatiecentrum
heeft
Anne-Mie Havermans
in opdracht van de
Dienst Erfgoed van
het Provinciebestuur
Antwerpen een Erfgids
samengesteld
onder de titel “Wie
zaait zal maaien, Antverpia en Sint-Mariaburg”. Deze verschijnt
n.a.v. Open Monumentendag op 9 september en zal door
het Departement Cultuur van de Provincie
Antwerpen te koop
worden aangeboden
aan het publiek

De Mariaburgse processies
Van bij het ontstaan van
de parochie in 1900 tot in
1967 vond tweemaal per
jaar een processie plaats
met wel 36 groepen, met
vaandels en vlaggen en
als slot een baldakijn
waaronder de priester
met de monstrans liep. De
zondag na sacramentsdag
trok men al biddend en
zingend naar het Mariaplein, op 15 augustus naar
het Velodroomplein (SintAntoniuslei-Jacobuslei).
Dit laatste traject werd
tijdens de vierde wandeling van op het kerkplein
gevolgd, waarbij onderweg mooie gevels werden
bekeken en historische
wetenswaardigheden
werden opgehaald.
Na afloop van elke wandeling konden de deelnemers
in het buurthuis Het Nieuw
Kwartier aan de Schriek
360 nog iets drinken en
foto’s bekijken die betrekking hadden op de wandelingen. Velen vroegen
om spoedig nog geleide
wandelingen in de wijk te
organiseren. Ook wil men
graag het traject van het
stoomtreintje
(EkerenStatie via Zwemdok en

Kattekensberg naar Rustoord) nog eens overdoen.
De WWM legt contacten
om met een paardentram
of een ander oud vervoermiddel deze route af te
leggen.

Anne-Mie Havermans, die geregeld mee wandelingen
begeleidt, verzorgde voor Erfgoedcel Provincie Antwerpen
een brochure over Antverpia en Sint-Mariaburg
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Jeugd

Met zijn vieren uit Merellaan
naar de jubileum-jamboree

1484 Belgische scouts en gidsen namen in juli deel aan de wereldjamboree in Hylands Park Essex. Zo vormde ons klein landje de zevende
grootste delegatie. De jubileumjamboree n.a.v. de honderdste verjaardag van de stichting van scouting door Baden Powell lokte 40.000 deelnemers uit 158 landen naar Groot-Brittannië. Onder hen ook vier meisjes uit de Merellaan (wijk De Sterre).
Sophie De Bie (30) begeleidde als lid van het coördinatieteam (Verbond van

Vlaamse Scouts en Gidsen)
de delegatie. Zij is werkzaam
als onderwijzeres in het insti-

tuut Belpaire te Antwerpen.
Tijdens haar gidsentijd kreeg
ze de totem “volhardende

Kirsten Proost met Dorien en Marjolein Weemaes uit de Merellaan

torenvalk”. Eerst was ze lid
van de groep Prins Boudewijn in Borgerhout, later
van de Sint-Beatrijs in Brasschaat. Sophie nam al aan
haar vierde jamboree deel.
In 1995 behoorde ze als gids
tot de Belgische delegatie in
het Nederlandse Flevoland.
In 1999 maakte ze deel uit
van de serviceploeg in Chili.
Vier jaar later vloog ze als
leidster naar Thailand en nu
behoorde ze tot het tienkoppig coördinatieteam. In 2011
hoopt ze een vijfde keer mee
te kunnen. De slogan van
de jamboree in Zweden is
dan “Simpy scout” (back to
basic).
Kirsten Proost (21) staat in
leiding van de Jobertusgroep
te Brasschaat. “Behulpzame
zeearend” is haar totem en
zij begint in september te
werken als kleuterleidster in
het BSO. Van de Jobertusgroep waren nog present:
Dorien Weemaes (17) met
“excentrieke galinago” als
totem – ze studeert aan SintMaria in Antwerpen - en zus
Marjolein Weemaes (14) –
totem sifaka – leerlinge van

Bosuilen gesignaleerd in Hof De Bist?
Op maandag 18 juni
was het weer zover : de
leerlingen van de derde
kleuterklas en eerste
en tweede leerjaar van
de Vrije Basisschool
Sint-Mariaburg trokken
een dagje naar Hof De

Bist voor gezonde buitenlucht en een portie
extra beweging.
In
de
voormiddag
werden
zij
meteen
ondergedompeld in de
spannende wereld van
de kleine bosdieren en

Met aandacht luisterden de kinderen naar het
verhaal van de bosuilen

hun vijand de bosuil. De
natuurouders hadden
samen met de leerkracht
van L.O. een bosspel in
mekaar gestoken dat
werd ingeleid door een
grappig maar spannend
verhaal.
In het rodondendronbos achteraan werden
de kinderen op pad
gestuurd om puzzelstukken te verzamelen.
Maar opgelet, want als
ze niet in groep bleven,
konden
ze
‘gepakt’
worden door de 3 bosuilen die het bos onveilig
maakten! Na het bijeenpuzzelen van de stukken kwam elk groepje
te weten welk diertje
ze de rest van het spel
moesten spelen : konijn,
roodborstje, eekhoorn,
kikker of muis.
Om de bosuilen zo goed
mogelijk te kunnen ontvluchten was nog wel
wat ‘training’ nodig. De

kinderen oefenden in
een doorschuifsysteem
allerlei sprongen en
behendigheden,
wat
hen in optimale conditie
bracht voor de slotfase
van het spel.
Om hun eigen voedsel
te verzamelen moesten onze konijntjes,
eekhoorns, roodborstjes, kikkers en muizen
een gevaarlijke weg
afleggen waarlangs de
bosuilen alweer op de
loer lagen. Het waren
de konijntjes die het
meeste voedsel konden
verzamelen, al hadden
de anderen zeker en
vast ook allemaal het
beste
van
zichzelf
gegeven!
Kortom, het was een
spannende
voormiddag waarbij een toffe
groepsgeest en echte
sportiviteit
iedereen
geweldig deugd hadden
gedaan!

Sophie De Bie was aan haar vierde jamboree toe in
Hylands Park
het GIB.
Op 23 juli vertrokken ze met
32 bussen van op de Heizel
te Brussel. Vanuit Calais ging
het per boot naar Dover. Via
Londen kwamen ze in het
scoutsdorp Hylands Park.
Zij bewaren onvergetelijke
herinneringen aan dit wereldfeest dat jongeren van 14 tot
17 jaar uit alle hoeken van de
wereld samen liet kamperen.
De verschillende ceremonies
waren aangrijpend, maar
vooral de “Sunrise” waarbij
ze samen heel vroeg de zon
zagen opkomen. Ook de aankomst op 1 augustus van de
fakkel die in Zuid-Afrika was
aangestoken op de plek waar
Baden-Powell werd begraven, betekende een hoogtepunt.

De zeventien dagen jamboree vlogen zo voorbij, nadat
de meisjes 1,5 jaar hadden
toegeleefd naar dit gebeuren
met diverse voorbereidingsweekends en een paaskamp
op De Kluis.
Na een vlotte reis kwamen ze
op 8 augustus terug thuis met
heel veel verhalen. “Iedereen
was heel lief voor elkaar.
Meest aangrijpend vond ik
het moment dat een adoptiemeisje uit onze groep ginder
scouts uit haar geboorteland
Sri-Lanka ontmoette. Een
gelukkig weerzien met landgenoten”, vertelt Marjolein.
Meer tekst en beeld over de
jamboree op www.sjors.be/
jamboree
LVB

MARIABURGSE INDIAAN

Op de Mariaburgse Feesten kunt u hem weer ontmoeten, de Mariaburgse indiaan uit de Schriek,
die zijn “dream catchers” zal aanbieden
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Sport

Meer dan 2000 inschrijvingen
voor de negende Velo Classic
Het eerste weekend
van augustus vond voor
de negende keer de
“Velo Classic” plaats,
een populaire fietshappening ten voordele van
de zelfhulpgroep MSpatiënten Brasschaat.
Twee dagen zonneschijn zorgden voor een
recordopkomst. Spijts
de concurrentie van
vele andere grote evenementen tijdens dat
weekend, meldden alle
trouwe fietsers zich aan
om weer te genieten
van een prachtige tocht
door de Noorderkempen. Men kon van twee
locaties vertrekken: het
voetbalplein van KMVK
aan de Zwemdoklei of
bouwbedrijf De Jongh in
industriepark Bosduin,
naast de vestiging van
hoofdsponsor De Lelie.
Voor 2,5 euro inschrijfgeld kregen de deelnemers een routeblad en
na aankomst nog een
verrassingspakket met
een potje yoghurt, een
blik icetea en een flesje
extran energy. Halfweg
het parcours was een
stopplaats voorzien en
in de Bosduin zorgde het
dynamische ouderco-

mité van de VBSM voor
een vlotte bediening van
spijs en drank. Naast
het voetbalveld van de
Zwemdoklei
konden
heerlijke pannenkoeken
verorberd worden en
doorgespoeld met een
stevige kop koffie of fris
gerstenat.
Zowel de deelnemers

aan de recreatierit (30
km) als aan de motivatierit (40 km) genoten
van de prachtige natuur
onderweg. De lange
afstand-cyclisten beleefden veel voldoening aan
hun 60-70 km-race. Zo
kwam iedereen aan zijn
trekken: jonge gezinnen
zowel als gepensioneerden, kortom iedereen
met een warm hart voor
het goede doel, de MSpatiënten. De opbrengst

Voetbalderby KMVK – FC Ekeren
Vermits in derde provinciale A kampioen Kaart vergezeld wordt door ‘Koninklijke Mariaburg Voetbal
Klub’ (winnaar van de eindronde tegen Brecht en
Brasschaat) naar tweede provinciale A, kan voetbalminnend Mariaburg zich tijdens het seizoen
2007-2008 verkneukelen in de derby’s KMVKEkeren FC en Ekeren FC-KMVK. De eerste confrontatie vindt op 16 september plaats aan de
Zwemdoklei, de terugmatch op 13 januari aan de
Bist. Zowel naast het postkantoor aan de Bist als
op de kunstgrasmat naast de Kaartse Beek zullen
weer spannende zondagmiddagen te beleven
zijn.
Al verkiezen velen de wedstrijden van de jeugdploegen te volgen, want daar valt de toekomst te
bekijken. Dat KMVK promoveerde naar tweede
provinciale is voor een groot deel te danken aan
de jeugd uit eigen kweek. Ook in dat opzicht geeft
Mariaburg het voorbeeld aan veel teams uit de
hogere regionen.				
LVB

van deze negende Velo
Classic komt immers
weer integraal ten goede
van deze vereniging,
die elke dinsdagmiddag een activiteit organiseert voor haar leden.
In een volgende editie
van de Gazet zullen we
bekendmaken hoeveel
de negende Velo Classic heeft opgebracht ten
bate van de MS-patiënten.
De
initiatiefnemers
Frans Bedeer, Georges Demont en Romain
Verest
glunderden
zondagavond toen ze
wisten dat met meer
dan 2000 inschrijvingen alle records gebroken waren. Maar het
zal hen zeker gelukkig
maken dat alle deelnemers het nieuwe traject
‘enorm’ vonden. Langs
verkeersarme wegen,
onder de schaduw van
de bomen, door nooit
voordien
bezochte
hoekjes van Kalmthout
was het werkelijk aangenaam fietsen. Iedereen zei dan ook bij het
afscheid: “Tot volgend
jaar op 2 en 3 augustus
2008!”
LVB

De wielertoeristen, die wekelijks hun kilometers afmalen, waren talrijk present
op de negende Velo Classic.

Een enthousiaste groep ouders en kinderen klaar om te vertrekken van bij
Bouwbedrijf De Jongh.

Turnkring Antverpia houdt jeugd en volwassenen fit

Antverpiavoorzitter Tom De Rydt
en zijn wakkere bestuursploeg
presenteren voor het werkjaar
2007-2008 een boeiend programma. In de turnzaal van de
Schriek 356 worden op maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag lessen gegeven door
Katrien Hofkens (BBB dames),
Marc De Winter (volleybal), An
en Lin Van Aken (klassiek en jazz
ballet), Els Abts (peuters en kleuters), Marie-José Wens (volwassenen gemengd), Kevin Verstraelen (tumbling en trampoline). De
volleybal wordt dinsdag van 20 tot
21.30u gespeeld in de sporthal St.
Lambertus te Ekeren.
Meer info op www.turnkringantverpia.be
LVB

Op donderdagvoormiddag werken een dertigtal dames en heren aan de
conditie: een gezonde geest in een gezond lichaam!

8

Antverpia
Bib aan huis
zoekt vrijwilligers

Bib aan Huis, zo luidt de naam van de thuisbezorgingsservice van de openbare bibliotheken Antwerpen. Met
deze dienst op maat wil de bibliotheek tegemoet komen
aan de noden van mensen die niet mobiel zijn door
ouderdom, een handicap of een
ernstige ziekte. Bibliotheekmedewerkers komen thuis
kennismaken en noteren meteen de leesvoorkeur van
de nieuwe klant. Vrijwilligers leveren het bibliotheekpakket aan huis en halen alles na vier weken weer op. Deze
dienst is helemaal gratis. Inschrijven, zowel voor vrijwilligers als klanten, gebeurt via de klantendienst van de
openbare bibliotheek op het gratis nummer 0800 992
93 of rechtstreeks in bibliotheek Driehoek op nummer
03 546 79 32. Contactpersonen zijn mevrouw Chris
Quaeyhaegens en de heer Rik Jacobs.

Druk programma bij Dienstencentrum
Elke dinsdag- en donderdagmiddag is iedereen vanaf 13.30 uur
welkom in het gezellig
parkje achter Antverpia
om te komen petanquen.
Turnlessen die voor
iedereen
toegankelijk
zijn, worden elke maandag en donderdag van
9.30 tot 10.30 u. gegeven. Een tienbeurtenkaart kost 12,5 euro
voor 55+ en 15 euro
voor 55-.
Op
woensdagmiddag
van 14 tot 15 u. wordt
een cursus yoga aangeboden. Prijs 16.25 euro
voor 55+ (13 lessen)
of 19.50 euro voor 55. Elke maandag wordt
van 14 tot 16 u. curve
bowls gespeeld onder

leiding van twee leraars.
Kostprijs 16.25 euro
voor 13 lessen (55+) of
19.50 euro (55-).
Vanaf vrijdag 14 september wordt van 13.30
tot 16.30 u. een cursus
Kalligrafie
ingericht.
Prijs 15 euro.
Maandag 17 september
wordt om 10 uur een
geleid bezoek aan het
nieuwe justitiepaleis in
Antwerpen
voorzien.
Prijs 2 euro.
Woensdag 19 september wordt i.s.m. Federatie
Onafhankelijke
Senioren een Wandelzoektocht
georganiseerd. Vertrek aan Antverpia vanaf 13.15u per
groepje van 3-4 personen. Mooie prijzen te
winnen.

Voor de twintigste maal reeds organiseert Yvonne Verhaegen uit de Van de Weyngaertlei 13 de “Ontdekkingstocht door Oud-Antwerpen”. Het betreft een eenvoudige
wandelzoektocht zonder strikvragen die van 29 september t/m 15 januari over een afstand van 4 km kan afgelegd worden. Het nieuw vertrekpunt is Staminee-restaurant De 7 Schaken, Braderijstraat 24, alle dagen vanaf
11 uur. Deelname in de onkosten: 5 euro. Er zijn weer
veel prachtige prijzen te winnen. De proclamatie van de
zoektocht vindt plaats op 15 maart 2008. Meer info bij
Yvonne Verhaegen, tel. 03/664.90.22.
Zomerwandeling
Woensdag 24 september wordt om 13.30 u.
een presentatie gegeven over valpreventie.
Tips om vallen te voorkomen en de omgeving
veiliger te maken. Vanaf
14.15 u. is er een gezellige namiddag met een

lekker dessertje.
Alle info bij:
Dienstencentrum Antverpia
Sint-Antoniuslei 95-97
2930 Brasschaat
Tel. 03/660.58.00,
fax 03/313.43.72
e-mail:
dc.antverpia@ocmwbrasschaat.

Aansluitwoningen in plaats
van resten Kasteel de Galg

Bezoek aan de kathedraal

Een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw verschijnt in september, december,
maart en juni. Werkten mee aan dit nummer:
Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Marc
Elseviers, Anne-Mie Havermans, Marian
Mathot, Marcel Peeters, Ludo Van Bouwel,
Bart Vande Vyvere.
Aankondigingen voor volgend nummer
bezorgt u voor 15 november op het redactiesecretariaat, Schriek 360, Sint-Mariaburg/
Ekeren
Eindredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950
Kapellen, tel. 03/605.73.61, gsm 0476/592278,
e-mail: hippopress@skynet.be

20ste Ontdekkingstocht
door Oud-Antwerpen

N.a.v. onze zevende ‘Van den Weyngaertwandeling’ rond het kasteeldomein van de stichter van Sint-Mariaburg, vroegen we aan het
gemeentebestuur van Brasschaat wat de plannen zijn met de ‘resten’
van het voormalige kasteel dat nu door vzw Mastenhof wordt benut.
In de plaats van het kasteel komen aanleunwoningen. Deze leunen
aan bij Antverpia, het dienstencentrum waar behalve maaltijden (’s
middags en enkel op werkdagen) ook een aanbod is van activiteiten,
een parkje, wassalon (zelfbediening) en adviesmogelijkheden/verwijzingen naar de juiste (thuis-)diensten.
Mastenhof vzw blijft nog een tijdje gebruik maken van het kasteeltje
tot een nieuwe locatie beschikbaar is. Mastenhof zal na de bouw van
de aanleunwoningen wel gebruik blijven maken van de infrastructuur
die achterin bestaat.
Planning:
Vooraan zal in 2009 gebouwd worden door De Voorkempen-HE, sociale bouwmaatschappij. Het project is in zijn definitieve ontwerpfase.
Het gaat over 20 appartementen. Architect: architectenbureau Edwin
Binnemans uit Wilrijk.
Het gebouw zal op palen staan, zodat onder het woongedeelte kan geparkeerd worden. Vanaf die eerste verdieping komen dan de appartementen in drie gedeelten
met een binnenplein dat overkoepeld is en een binnenstraat.
Wie kan daar huren?
Koppels of alleenstaanden die voldoen aan de voorschriften van de sociale huisvesting (er zijn beperkingen
wat inkomen en eigendom betreft).
Bedoeling is dat senioren hier kunnen genieten van hun
oude dag.
Soortgelijke initiatieven bestaan in het domein Prins
Kavelhof (Brasschaat-Centrum): 39 aanleunwoningen
van De Voorkempen-HE en nog 20 die eigendom zijn
van het OCMW; in Maria-ter-Heide bij het dienstencentrum MtH-hove worden dit jaar nog 32 aanleunwoningen gebouwd.

De Kroniek van Barbara
Tour de France
Einde juli, verweesd bleven we achter.
Gedaan met drie weken te luisteren naar het deskundig commentaar van Frank Hoste (niet de vader van
Phaedra maar wel van Eveline) om even in de modellenwereld te vertoeven.
Gedaan met ons levensritme af te stemmen op de
rechtstreekse uitzendingen van TV één en de bijhorende prachtige beelden te bewonderen van het
mooie land dat Frankrijk toch wel is.
Gedaan met te luisteren naar het enthousiasme van
Michel Wuyts en de relativerende uitleg van José De
Cauwer te beamen.
Ja ja, het is niet omdat wij van het vrouwelijk geslacht
zijn dat ons hart niet kan kloppen voor de wielersport
en haar vedetten.
En over vedetten gesproken, in hoeverre is alles nog
geloofwaardig?
- Rasmussen, de spichtige Deen die in duistere
omstandigheden verdween
- Vinokourov voelde zich samen met de inwoners
van Kazakstan geviseerd tot een tegenexpertise het
tegendeel aan het licht bracht
- Contador, meer en meer kwalijke geruchten duiken
op over duistere liaisons met ene zekere “dokter”
Fuentes en zijn gespecialiseerde “kliniek”
- Om nog maar te zwijgen over Floyd Landis wiens
leger advocaten aan de hand van procedurefouten
hun dure erelonen trachten te verrechtvaardigen
Dan vraag ik me af, waar is de grens tussen vitamienen en doping? Waar is de overgang van spierversterkend middel naar stimul? Is het normaal dat
een renner als Valverde ongeveer 1,5 miljoen euro
per jaar verdient, zegge en schrijve 5 miljoen oude
Belgische franken per MAAND!
Gelukkig hebben we nog ons Tommeke om fier op te
zijn en om de groene kleur te rehabiliteren in Vlaanderen.
En zelf hebben we ons kunnen bewijzen op de jaarlijkse Velo Classic met of zonder hormonale preparaten.
En zoals mijn grootmoeder altijd zei: “In VINO Veritas”.
Tot volgende keer,
Barbara

