Mariaburgse
vlag terug
beschikbaar
Bakker Neomagus (thans Van Landeghem) en
alle huizen van de Kapelstraat waren in 1900 al
feestelijk bevlagd

Prentkaart met de vlag, tekst en muziek van St.-Mariaburg Marsch en
een zicht op de villa’s in de Marialei (Willy Staeslei).

EDITORIAAL

Blauw-witte kleuren op 22e Mariaburgse Feesten
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ngelooflijk maar waar.
O
Dit is het op één na HONDERDSTE nummer van
de Mariaburgse buurtkrant “De Gazet van het Nieuw

Kwartier”. In oktober 1986 pakte een groepje enthousiastelingen met nummer één van de Gazet uit. Zij knoopten terug aan bij het blad dat vanaf februari 1897 onder
de naam “Gazet van het Nieuw Kwartier van EeckerenBrasschaat en omstreken” en nadien “Het Nieuw Kwartier Vooruit” minstens 25 maal ‘s jaars verscheen. Pas
in juni 1898 – alweer 110 jaar geleden – werd de naam
“Gazet van St.-Mariaburg” gebruikt. Het laatste nummer
verscheen op 11 mei 1940 na een 41-jarig bestaan. Een
week later was het oorlog…
Verantwoordelijk uitgever André Van Praet en zijn redactieteam opteerden om tweemaandelijks op 4000 exemplaren te verschijnen in Mariaburg en omgeving.
In ons decembernummer komen we uitgebreid terug op
de geschiedenis van de Gazet, maar nu al willen we
alle inwoners van Sint-Mariaburg/Ekeren/Brasschaat/
De Sterre (Kapellen) oproepen om begin december
2008 de publicatie van het honderdste nummer mee te
komen vieren in het Antverpiagebouw.
Meteen nog eens een dringende oproep: we hebben in
ons Heemkundig Documentatiecentrum aan de Schriek
360 heel wat exemplaren van de oude Gazet en ook in
het “Documentatiecentrum van de Antwerpse Noorderpolders” te Ekeren berusten een aantal jaargangen. Er
zijn echter nog heel wat hiaten. Mensen die op zolder of
in de kelder exemplaren uit de jaren 1897-1940 hebben,
mogen ze altijd tonen. We kopiëren ze of aanvaarden
ze in dank als u ze bij het oud papier wilt zetten.
Noteer - in afwachting van het honderdste nummer - dat
kunstkring Caerde medio november in CC Antverpia
een merkwaardige tentoonstelling brengt met de leden
hun “kijk op Sint-Mariaburg”.
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Vorig jaar deed de Wijkwerking een oproep om
bij gelegenheid van de Mariaburgse Feesten
in alle straten de vlag van Sint-Mariaburg uit
te hangen. Een handvol inwoners reageerde
hierop. Achteraf vertelden veel bezoekers aan
onze stand dat ze wél de vlag wilden uithangen,
maar geen exemplaar hadden. Het is inmiddels
van 1996 geleden dat de WWM de oorspronkelijke vlag opnieuw liet produceren en tegen 1.095
oude franken te koop aanbood.
Daarom besloot de wijkraad om
de blauw-witte vlag met groengele bovenhoek terug te laten
produceren. Ze wordt tegen de
gunstprijs van 25 (vijfentwintig)
euro te koop aangeboden aan
particulieren, groeperingen en
middenstanders. Normaliter zal
de vlag de week voor de Feesten
beschikbaar zijn.
Hoe bestellen?
U geeft uw naam en adres door
aan Marc Elseviers, Alfons De
Schutterstraat 17, 2180 Ekeren,
tel. 03/605 67 72, e-mail: marc.
elseviers@telenet.be of aan
Ludo Van Bouwel, Schapendreef
14, 2950 Kapellen, tel. 03/605
73 61, e-mail: hippopress@
skynet.be en schrijft 25 euro over
op rekening 979-0804545-32
van Wijkwerking Mariaburg vzw
met vermelding “vlag”. Vanaf 23
september kan ze opgehaald
worden. Ook in de stand van
de Wijkwerking Mariaburg zal
ze op de Mariaburgse Feesten
beschikbaar zijn.
Symbool van eigenheid
Op de prachtige kleurenprent
uit 1900 die het Antverpiakantoor samen met de Zwemdok en
het kasteel van Antoon Van Den
Weyngaert voorstelt, wappert
eveneens de Mariaburgse vlag
naast de Belgische driekleur en
het Antwerpse rood-witte vaandel aan de gevel van het imponerend gebouw. Deze originele
vlag bestaat nog en de Academie
Noord heeft ze al verschillende
malen uitgehangen en zal dat
zeker ook het laatste weekend
van september doen. Samen
met het prachtig gerestaureerde
Antverpiagebouw is de vlag het
symbool van de Mariaburgse

Wijkwerking Mariaburg vzw

eigenheid. De wijk is meer dan
een stuk Ekeren en een stuk
Brasschaat. Dat weet en voelt
elke Mariaburger.
In de “Gazet van Sint-Mariaburg”
van 21 oktober 1900 verscheen
al een artikel “Onze vlag”. Die
eerste vlag was beslist een uiting
van de drang naar zelfbestuur,
want stichter Van Den Weyngaert
had constant problemen met het
gemeentebestuur van Ekeren dat
zijn – voor die tijd zeer grootse
– plannen veelal dwarsboomde.
De eerste eigen vlag was een
variante op het Belgisch vaandel.
Rond de zwart-geel-rode banden
was een groene rand aangebracht en in de gele baan een
dennenboom. Vaderlandsliefde,
hoop en natuurrijkdom werden
hierdoor uitgedrukt.
Blijkbaar was niet iedereen even
enthousiast over dit ontwerp,
want op 4 november 1900 werd
in de Gazet een prijsvraag uitgeschreven om een nieuwe vlag te
ontwerpen. Lezers mochten een

tekening van 50 x 50 cm met een
verklarende tekst onder gesloten omslag binnenbrengen bij
Antverpia. Een deskundige jury
zou de vier beste ontwerpen uitkiezen en belonen met 10 frank
voor de winnaar en 5 frank voor
de drie volgenden. De ontwerpen
zouden tentoon gesteld worden
tijdens de jaarlijkse tuinbouwtentoonstelling in Hotel Zwemdok.

Mariale versie

De eerste prijs werd weggekaapt door de 17-jarige Henri
Van Den Weyngaert, zoon van
Antverpiadirecteur Antoon. Hij
tekende zeven witte en blauwe
banden horizontaal onder elkaar,
de bovenste en onderste wit; in
de linkerbovenhoek tegen de
vlaggenstok een wit vierkant,
twee banden groot, waarin een
ogivale M met een gele kroon
erboven; rond het vierkant een
groene band. De uitleg lag voor
de hand: blauw en wit zijn de
kleuren van Maria (denk aan
de Lourdesverschijning), de M
met de kroon verwijst eveneens
naar de patrones van de parochie aan wie de wijk zijn naam
dankt; groen is de kleur van de
hoop die kenmerkend was voor
het nieuwe gehucht en van de
rijkelijk aanwezige natuur.
De jury beloonde het ontwerp van
Joseph Van Wesenbeeck met

een tweede prijs, Van Kraay werd
derde en Lejeune vierde. Ereprijzen werden gegeven aan de
heren Van Riet (voor de meeste
tekeningen), Botté (schoonste
voorstelling) en Pittoors (drie
ontwerpen ingediend). Ook De
Kegel, Bogers, Hendrickx, Ickx,
Tijsmans, Matthysen, Van Rickstal en Vermeulen stuurden een
ontwerp in.
Op 2 december 1900 meldde
de Gazet dat de kroon en de
ogivale M te bekomen waren
bij kruidenier Machiels-Krapels
over de kerk. Dat hoekhuis aan
het Mariaplein en de Kapelstraat
kreeg nadien de betekenisvolle
naam “In de vlag van Sint-Mariaburg”.
Op 25 december 1900 werd het
vaandel plechtig ingehuldigd in
Hotel Zwemdok en vandaar in
stoet met de fanfare door het
hele gehucht rondgedragen.
Van de vlag werd nadien ook een
wapenschild gemaakt en samen
met “St.-Mariaburg Marsch” op
een mooie prentkaart afgedrukt.
Moge de frisse kleuren van onze
vlag extra glans geven aan de 22e
Mariaburgse Feesten, die eens
te meer de bekroning worden
van een hele zomer feesten op
de Antverpia-parking, in Hof de
Bist en in vele speelstraten van
de wijk. In de extra-bijlage staat
alle info over dit geweldig feest,
een vervolg van de succesrijke
Zomerfeesten uit de jaren 19551965. 
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Inwoners konden de vlag zelf maken. In de “Vlag
van Sint-Mariaburg” was de M en de kroon te
koop.

rekeningnr.: 979-0804545-32 Bezoek ons op www.mariaburg.be
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BM’s singen, swingen en genieten
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Daddy’s Darlings

Casaer-De Noël

Lieve, Greta & Ann

Donderdagavond 24 juli kwam een massa Mariaburgers op de Antverpiaparking genieten van een adembenemende muzikale show van de Daddy’s Darlings &
The Big Band Boys. Met een pak liedjes die de benen

en het hart aanspraken, verwierven zij de gunst van
het publiek. Het bestuursteam van de WWM zorgde
ervoor dat niemand van honger of dorst omkwam. Op
bijgaande beelden ziet u cultuurschepen Jo Casaer

met Compostellaganger Raoul De Noël en echtgenote
Moniek duidelijk plezier beleven aan de zalige zomeravond. Ann Elseviers, Greta Bauwens en Lieve De
Belder waren dankbare aanspreekpunten.

BM’s verlieten ons
Josée Degueldre
(16/7/1921 – 20/6/2008)

De weduwe van Jos Plompen en van Maurice Crauwels overleed in RVT Salvé
te Brasschaat-Rustoord. Zij
was lid van Ziekenzorg Ekeren-Bunt en van de Vrienden van Lourdes. De familie
Plompen woonde jarenlang
op de hoek van de VroenteZwemdoklei nabij de bank
Antverpia, waar Jos Plompen verzekeringsagent was.
Josée had als huismoeder
haar handen vol met haar
groot gezin van zeven kinderen: Maureen, Ghislain, Emerand, Guy, Godelieve, Maria
en Ingrid. Na het overlijden
van haar man beheerde ze
nog een tijd zijn verzekeringsportefeuille. Zo kende ze heel
veel mensen in de wijk.
Julienne Wouters
(27/11/1914 – 27/7/2008)

Daags nadat Marie-Louise
Wouters
thuisgekomen

was uit Klina, waar ze vele
weken verbleef na een
auto-ongeval, overleed haar
oudere zus Julienne. Zij was
weduwe van Arthur Hacke.
Na haar huwelijk woonde
Julienne in Kapellenbos,
maar de laatste jaren leefde
ze op een appartement in het
Vijverhof. Haar levensavond
bracht ze door in Woon- en
Verzorgingstehuis Welvaart
te Hoogboom. Daar overleed
ze op hoge leeftijd overleed.
Haar twee zussen en twee
broers, nakomelingen van de
familie Wouters die verbonden blijft met de Mariaburgse
Velodroom, namen in intieme
kring afscheid van haar.
Petrus Armand Hellegards
(14/9/1920 – 3/8/2008)

In het kerkje van Hoogboom
namen familieleden, buren,
vrienden
en
kennissen
afscheid van Armand Hellegards. Hij was 61 jaar gehuwd
met Nini Maegerman. Na hun
huwelijk woonden ze naast
de meisjesschool in de Frans
Standaertlei. In dezelfde
straat, achter de hoek van
de Schepersveldlei bracht
Armand zijn jeugd door.
Nadien verhuisde het echtpaar Hellegards-Maegerman
naar de Schapendreef in De
Sterre. Dochter Chris en haar
echtgenoot John Rouma
kwamen naast de meisjesschool wonen. Armand was

een graag geziene figuur.
Muzikaal begaafd, bespeelde
hij verschillende instrumenten en bouwde hij zelf een
lier. Hij was een enorme
knutselaar en hield van kamperen in de natuur, van fietstochten, van een reis naar
Noorwegen, van het leven
met zijn gezin en met zijn
kleinzonen Guy en Christof.
Graag vertelde hij over zijn
jeugd in Sint-Mariaburg en hij
nam met interesse deel aan
onze cultuurhistorische wandelingen. Drie jaar geleden
werd hij helaas door een hersenbloeding getroffen toen
hij op een zondagmorgen
bij de bakker pistolets ging
halen. Sedertdien werd hij
opgenomen in RVT Welvaart
te Hoogboom, waar zijn echtgenote hem dagelijks kwam
bezoeken. Dochter Chris en
haar echtgenoot, alsook de
kleinkinderen waren gelukkig met elke moment van
contact, wat zeer moeilijk
geworden was. Het voltallig
personeel van afdeling De
Beemden omringde hem met
de beste zorgen. Tijdens de
uitvaartplechtigheid werd zijn
geliefde muziek gespeeld en
brachten kleinzonen Guy en
Christof alsook nichtje Marina
een aangrijpend getuigenis
van wat hun grootvader en
nonkel voor hen betekende.
Jan Peeters
(28/1/1940 – 7/8/2008)

In zijn woning aan de Jaco-

Districtsschepen met
Mariaburgse roots
In het boek Metamorfose staat te lezen hoe weinig Mariaburgers een schepenambt vervulden in Ekeren en Brasschaat.
Daar schijnt de laatste tijd grote verandering in gekomen.
Aan Brasschaatse kant met Jo Casaer en Jan Jambon, aan
Ekerse kant is districtsvoorzitter Ronny Kruyniers uit SintMariaburg afkomstig, woont Christoph Thomas nu in de
inbreiding aan de Weerstandersstraat en hadden de overgrootouders (Tiest) van kersvers schepen Koen Palinckx
begin vorige eeuw een villa aan de Bist. Vermits Koen ook
cultuurbeleidscoördinator en coördinator Vrije Tijd is in Brasschaat kan hij zeker van grote waarde zijn voor onze wijk.

LVB
buslei overleed de echtgenoot van Nicolle Verresen.
Hij was afkomstig van Merksem, maar woonde sedert
zijn huwelijk in de Jacobuslei.
Professioneel kende hij een
druk leven in de maritieme
sector. Op zijn doodsprentje
staan zijn afscheidswoorden:
“Het is goed geweest, heel
goed. Ik heb genoten van
mijn leven, ik had ook alles:
heel veel liefde, héél veel
geluk. Ik voelde mij een héél
rijk man. Huil niet, heb geen
verdriet, maar vergeet mij
niet.” Een mooie boodschap
voor zonen Dirk en Frank en
dochter Sabine, zijn schoondochters Katelijne, Inge en
schoonzoon Dirk en de vijf
kleinkinderen.
Annie De Rydt
(3/11/1922 – 20/8/2008)
Enkele maanden na haar zus
Leentje is ook Annie De Rydt
heengegaan. De weduwe
van Leon Dorval overleed
in het RVT St.-Vincentius te
Ekeren. Zodoende blijven van
het grote gezin De Rydt, dat
destijds aan het Mariaplein
woonde, slechts twee leden
over: de oudste zoon August
en de jongste dochter Ange.
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David Van Bouwel opende
concertenreeks “Orgel na de
noen” in Antwerpse kathedraal

p de vrijdagen van juli
O
en augustus konden
muziekliefhebbers in de

Antwerpse kathedraal de
concertenreeks “Orgel na
de noen” bijwonen. De
eerste week bespeelde
David Van Bouwel het
Schyven-orgel uit 1891.
De 35-jarige musicus
woont thans in Ellezelles (Henegouwen), maar
bracht zijn jeugd door in
de Nijverheidslei. Hij studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven orgel,
klavecimbel,
harmonie,
contrapunt
en uitvoeringspraxis van
de muziek van de 17de
en 18de eeuw. In 1996
behaalde hij het diploma
Meester in de Muziek
met de grootste onderscheiding voor het eindexamen orgel onder de
deskundige leiding van
Luc Ponet. Hij volgde
ook meestercursussen bij
gerenommeerde organisten als Luigi Tagliavini en
Martin Haselböck. Bovendien kreeg hij privéles van
Liuwe Tamminga, organist
van de San Petronio Basiliek in Bologna.
Als
uitvoerend
musicus werkt hij samen met
ensembles als La Fenice,
Il Fondamento, Choeur
de chambre de Namur,
Ex Tempore, onder leiding
van o.m. Kean Tubéry,
Paul Dombrecht, René
Jacobs, Pierre Cao en
Florian Heyerick.
Als organist trad Van
Bouwel bij verscheidene
belangrijke internationale
festivals op, solistisch

zowel als in duo met de
cornetspeler Jean Tubéry.
Hij is ook oprichter van het
Ensemble da Prato, met
als doel bijzondere programma’s te brengen van
bekende en onbekende
grootmeesters uit de 17de
en 18de eeuw, en dit op
authentieke instrumenten.
Naast deze bezigheden zit
hij ook volop in de opstartfase van een mobiele
opnamestudio, dit om
onafhankelijk te kunnen
fungeren als producer en

artistiek supervisor bij cdopnamen.
David Van Bouwel is te
horen in tal van radioen cd-opnamen. Een
recente cd met liederen
van Henry Purcell, samen
met de sopraan Anne
Cambier en I Justiniani,
kreeg een slechts zelden
toegekende 10 in het
Nederlandse vaktijdschrift
“Luister”. Tevens is er de
opname van muziek van
Johann Pachelbel waarop
werk voor orgelsolo alter-

neert met vocale muziek
door het Kamerkoor van
Namen. Ook deze realisatie werd zeer warm onthaald in de pers.
In de met een internationaal publiek gevulde
kathedraal vertolkte hij op
aangrijpende wijze werk
van Matthias Weckmann,
Samuel Scheidt, Dietrich
Buxtehude en Johann
Pachelbel. De weken
nadien werden concerten
verzorgd door Jos Bielen
van de Abdij Averbode,
Anton Doornhein uit Rotterdam, Leo van den Brand
uit Ravenstein (NED),
Margerita Schlablowskaia
uit Lübeck, Tobias Horn
uit Stuttgart en Stephen
Davies uit Bickley (GBR).
In augustus waagde David
zich aan een gedurfd
experiment in de protestantse kerk ’t Keerske te
Brugge. In het kader van
het Festival van Vlaanderen ging hij
op zoek naar de raakvlakken tussen oude en
nieuwe muziek. Hij synthetiseerde sounds uit
verleden en toekomst
door middel van samples
op een prepared tape en
live
orgelimprovisaties,
naar analogie met de
bundel ricercares uit 1540
‘Musica nova accomodata
per cantar et sonar sopra
organi et altri strumenti’.
Met dit unieke concert wou
MAfestival een aanzet
geven tot reflectie over de
rol van oude muziek in een
hedendaagse muziekcontext. Stof tot discussie...
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HOE KUNSTKRING CAERDE
SINT-MARIABURG ZIET …
Tentoonstelling
in
Cultuurcentrum Antverpia op 13-14-15-16
november
Medio november pakt
Kunstkring Caerde met
een unieke groepstentoonstelling uit. De voorbije maanden hebben
de leden zich via een
powerpointpresentatie
en een geleide wandeling ingeleefd in de wijk
en nadien hun ideeën

en visie kunstzinnig in
tal van disciplines uitgewerkt.
Ivan Janssens (olieverf),
Ida Gysbrechts (aquarel),
Jeanne Van Heurck (olieverf), Raymond Van den
Broeck (beelden in hout),
Maria Peeters (acryl),
Arlette Bories (gemengde
technieken), Pieter Delleoné (olieverf), Alfons Bijvoets (beelden in hout),
Els Moonen (aquarel en
olieverf), Rosa Soeters

(olieverf), Simonne Mertens (fotografie), Peter
Kempenaers
(acryl),
Myriam Dings (glas),

Monique Dierickx (acryl),
Guy Vanderavert (beelden in metaal) en Michel
De Smet (tekeningen)
zullen allerlei thema’s
belichten. Dit kan gaan
over de familieroots, het
ontstaan van de wijk als
toeristisch centrum, een
persoonlijke kijk op het
ontstaan van de wijk,
de toekomst van de wijk
voor de kinderen van nu,
roemrijke plekjes van de
wijk, enz.

Bovendien wil Caerde
via foto’s en archiefmateriaal uit het Heemkundig
Documentatiecentrum
tevens de rijke historiek
van de kunstkring evoceren. Een bezoek aan het
Antverpiagebouw wordt
die dagen beslist een
must voor alle kunstliefhebbers en voor al wie
Sint-Mariaburg een warm
hart toedraagt.
LVB
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* Op 18, 19, 25 en 26 oktober nemen Monique Dierickx (acryl) en Guy Vanderavert (metalen beelden)
deel aan een groepstentoonstelling in Hoeve Van
Paesschen, Essenhout 59 te Kapellen. De tentoonstelling is open van 11 tot 17 uur. Naast beide leden
van Caerde exposeren ook Gerda Van Turnhout
(acryl en beelden), Jan Van Honsté (foto’s en fotobewerking) en Ward Van Honsté (collages, beelden en
mozaïek). Bovendien nodigen de 5 kunstenaars elk
nog een favoriete collega-kunstenaar uit om ‚‚n werk
op te hangen.
* Peter Kempenaers nam van 11 juli tot 14 september deel aan “Beeldenroute Lissewege” Hij exposeerde met zes beelden aan de kerk van het witte
dorp. In het totaal namen meer dan 80 kunstenaars
met honderd beelden deel.
Bovendien nodigt hij op zondag 12 oktober, zaterdag
18 en zondag 19 oktober iedereen uit om een bezoek
te brengen aan de tentoonstelling van beelden en
schetsen, plus keramiek van dochter Anne, in eigen
atelier, tuin en omgeving van de Maria Theresialei
41.
* Ivan Janssens van de Nijverheidslei nam van 3 juli
tot 29 augustus met schilderijen deel aan de Zomerexpo van Campo & Campo in de galerij aan de Grote
Steenweg 19-21 te Berchem.
* Margot Klingenberg leidt tijdens de maanden
oktober, november en december elke zondag van
10.30 tot 13.00 uur in Cultuurstation Tracé, Veltwijcklaan 222 te Ekeren, een cursus tekenen naar levend
model. Kostprijs 50 euro voor 5 sessies. Contacteer
Margot op nr. 0486/875153.
* André De Nys, medestichter van Caerde en jarenlang bezieler van Kunstplatform Kappa in Kapellen
kreeg van waarnemend burgemeester Luc Janssens
een witte hand tegen geweld om deze kunstig te
bewerken. In Brasschaat gaf burgemeester De Kort
deze opdracht aan Bruno Vekemans.
* Peter Kempenaers en
Werner Paenen nemen
met Kunstkring Kappa in
het André Demedtshuis
te Sint-Baafs-Vijve deel
aan de tentoonstelling
“Orpheus en Eurydice”
van het Kapels kunstplatform Kappa. Het
André Demedtshuis viert
zijn 25-jarig bestaan met
een feestelijk weekend,
waarbij ook het teham
van Orpheus en Eurydice
muzikaal vertolkt wordt
op zaterdag 20 september in de Sint-Bavokerk
door het ensemble Amici
della Musica o.l.v. Jo Vercruysse.

KMO

4
Restaurant BLFLR terug van weggeweest

Sinds mei dit jaar kan men voor
culinair genot weer terecht in restaurant BLFLR. Na enkele maanden verbouwingswerken hebben de
nieuwe eigenaars – Wilfried Keteleer
en Serge De Groof - het bekendste
restaurant van de regio een ware
gedaanteverwisseling laten ondergaan. De naam, van De Bellefleur
naar BLFLR, en de styling, van klassiek naar modern en strak, zijn de
twee opmerkelijkste veranderingen.
Chef-kok Christophe Dekoninckx
(ex-Pomphuis) licht de kaart toe:
“Er is bewust gekozen voor een
beperkte, maar kwaliteitsvolle kaart.
Topproducten zijn de beste garantie voor een rijk smakenpallet en zo
willen we de originele smaak van het
product tot zijn recht laten komen.”
Om zorgeloos van een bezoek aan
het restaurant te genieten is er zelfs
een gratis shuttledienst om gasten
in een straal van 3 km rond het
restaurant of de Mirador te komen
ophalen.
Jan Buytaert en zijn vrouw Christine
openden in december ’75 aan de
hoek van de Kapelsesteenweg en
de Hoogboomsesteenweg restau-

Tuincentrum Van
Gastel ‘new look’
Walter Van Gastel heeft ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van zijn plantenzaak aan de Kapelsesteenweg
511 voor een grondige opsmukbeurt gezorgd. Het wijdvermaarde tuincentrum oogt nog aanlokkelijker dan
voordien en het hoeft dan ook niet te verbazen dat de
toeloop massaal is. Een kwart eeuw geleden klein
begonnen op de hoek van de Caterslei heeft Walter
Van Gastel zijn plantenimperium groots uitgebouwd met
tegenwoordig 130 werknemers in loondienst.
Op 11 juli werd al een nieuw Tuincafé geopend, dat uitgebaat wordt door schoonzoon Philip Verhoeven. Zes
verschillende bieren van het vat kan men er proeven.
Bovendien werd een nieuwe Van Gastel-pils gelanceerd, een in België gebrouwen Premium pils, alleen
verkrijgbaar van het vat met 5,2% alcoholgehalte. Met
een groot buitentrerras en een speelfort voor de kinderen kan dit tuincafé een leemte vullen die in de wijk is
ontstaan na het stelselmatig wegvallen van vele buurtcafés.
De feestelijke opening van het indrukwekkend complex met merkwaardig cabriodak boven de ingang, een
warmte isolerend stormdak uit kunststof en een waterreservoir van 1 miljoen liter betekende medio september een bekroning van het zilveren jubileum. Naast de
vestiging aan de Kapelse steenweg heeft Walter Van
Gastel nog tuincentra opgericht in Schoten, Schilde,
Wommelgem, Kontich, Balen en Sint-Katelijne-Waver.
Maar het Mariaburgse tuincentrum ligt hem na aan het
hart: “Daar is het toch allemaal begonnen…” 
LVB

rant De Bellefleur. Al snel groeide
het adres uit tot een van de Vlaamse
toppers op het gebied van haute
cuisine. Het ging zelfs zo goed dat
de zaak twee Michelinsterren kreeg.
In januari 2008 hield het duo het
voor bekeken. Keukengoeroe Jan

Wellness Coaching verhuist
naar Centrum Brasschaat

Op 1 augustus kreeg Wellness Coaching aan de Kapelsesteenweg 589 een nieuwe bestemming. Uitbaatster
Christel Vangeel, op die datum exact vier jaar actief in
Sint-Mariaburg, licht de verhuis toe: “Een tijdje geleden
kregen we te horen dat de blok waarin we zaten tegen de
vlakte gaat. Aanvankelijk was ik erg triest, maar ik bleef
niet bij de pakken zitten en ging meteen op zoek naar
een nieuwe locatie”. Christel stuitte op het pand aan de
Bredabaan 507b, in het centrum van Brasschaat aan de
hoek met de Bloemenlei. Iedereen die gewicht wil verliezen, het lichaam wil verstevigen of wil relaxeren, kan
er terecht voor begeleiding. Wat er in Sint-Mariaburg in
de plaats komt is nog niet zeker. Vermoedelijk plant een
projectontwikkelaar nieuwbouwappartementen neer op
de plek waar Café De Toekomst van aannemer Vervoort
een grote rol speelde in het publiek leven van de wijk.

BVdV

Benzinestations met
andere namen
Of de prijs aan de pomp er gunstig door beïnvloed wordt,
betwijfelen we. Feit is dat de voorbije maanden tal van
plaatselijke benzinestations van naam veranderden. De
Smet & Van Diest werd Total, Antol veranderde in Maes
en Shell werd zelfs LukOil. Andere kleuren, andere
borden en andere pompen bezorgden de Kapelsesteenweg weer een facelift. En het is nog niet gedaan, want
ook Delhaize ondergaat een metamorfose en het Rietje
breidt nog enorm uit.
LVB

Buytaert hangt zijn koksmuts echter
niet aan de haak. Hij is volop bezig
met culinair advies en research voor
een Nederlands productiehuis en
met de inrichting van een bed-andbreakfast familiebedrijf.

BVdV

Met eethuis Babèlle
geen honger meer
Sedert begin augustus
is in het huis nr. 567 op
de Kapelsesternweg een
nieuw eethuis geopend.
Babs, Els en Lynn zorgen
er van maandag tot vrijdag tussen 7 en 19 uur
voor dat niemand nog
honger hoeft te lijden.
Men kan er binnenwippen om belegde broodjes
te kopen, maar ook meeneemgerechten liggen er
klaar. Men kan ook in de
tweede kamer of bij mooi
weer op het terras de
benen onder tafel steken
en genieten van een
dagsoep, een dagschotel, warme broodjes met
omelet curryworst, Mexicano, boulet, hamburger,
pizza baguette, enz. Ook
het aanbod zoetigheden

is verleidelijk: chocoladebroodje,
rijsttaartje,
broodpudding,
eclair,
appeltaartje…
Bestellingen vanaf 10
euro worden gratis geleverd indien besteld voor
10.30 uur.
LVB

Kapsalon Alex
steekt straat over

Alex Verwerft, uitbater van het gelijknamige kapsalon aan
de Rochuslei, verhuist na bijna 30 jaar naar de overkant van
de straat. “Door de echtscheiding met mijn vrouw wordt het
gebouw verkocht en moest ik op zoek naar een nieuwe plek.”
Het pand naast de gewezen Citroëngarage leek hem geknipt.
Alex’ vrouw stond 20 jaar lang in de kinderwinkel Annechien.
In de plaats daarvan komt nu een vestiging van Belisol, een
bedrijf dat ramen en deuren verkoopt.
BVdV

Dorpsleven

Heilig Hartbeeld glanst
als in zijn gloriejaren

adat de stad Antwerpen vroeger het
N
monument van de gesneuvelden van
de Laboureur naar het plein achter de

Opening Villa
Vinanton

De wijk is een villa rijker!
Het ontstaan van SintMariaburg is te danken
aan de bouwijver van vele
nieuwe bewoners einde
jaren 1800. Nu wordt er
regelmatig nog een huis of
villa gerestaureerd.
Maar in de Nijverheidslei
31 hebben Anton, Vincent
Rombaut en Joni Elseviers zich aan een nieuwbouwproject gewaagd. Al
geruime tijd waren Vincent
en Anton aan het project
bezig (samen met mama
Ingrid en papa Dirk), maar
zij vonden toch dat er een
vrouwenhand voor de
afwerking moest zorgen.
Zij waren beiden directeur
van het project en in die
hoedanigheid hebben zij
“bazin” Joni ingehaald. Dit
was een goede keuze want
ze zijn erg tevreden over
de fijne schilderwerken die
door haar zijn gebeurd. De
ganse maand juli hebben
zij actief gewerkt en op
woensdag 6 augustus kon
hun kamphuis met alles
erop en eraan voorgesteld
worden aan de buitenwereld. “Villa Vinanton”
noemden ze hun project.
Er was een heuse receptie met grote wafelenbak
en de pers was ook uitgenodigd. Vele vrienden en
vriendinnetjes waren aanwezig en er was ook een
geluidtechnicus in naam
van Wouter Heirman aangeworven om de toehoorders een speech te bezorgen.

kerk verplaatste en opkalefaterde, heeft
de dienst Patrimoniumonderhoud van de
stad Antwerpen nu het Heilig Hartbeeld
grondig gerestaureerd op hetzelfde plein,
eigendom van de stad.
Eerst werd het voetstuk gereinigd en
hersteld. Nadien werd het metalen beeld
zelf eerst met een beschermlaag bedekt,
vervolgens met een tent omhuld. Geen
Christostunt, zoals sommigen dachten. In
die tent heeft Nicky Vergouwen meer dan
drie weken lang het beeld met stripjes
bladgoud overplakt. “Het bladgoud komt
uit Duitsland, is 23,75 karaat, in velletjes
van acht bij acht centimeter. Een pakje
van 25 velletjes kost tussen de 20 en 25
euro. Ik heb 36 pakjes gebruikt”, vertelde
Nicky aan de GVA-verslaggeefster.
Momenteel komt het beeld minder tot zijn
recht omdat de bomen rond het grasperk
het uitzicht belemmeren. In de winter, als
de bladeren gevallen zijn, zal het in volle
glorie schitteren. Inwoners van boven de
75 herinneren zich nog vaag hoe het er in
de jaren ’30-40 uitzag.
Voor alle duidelijkheid meldde de Kerk-

fabriek dat zij niets te maken heeft met
dit mooi vergulde beeld. De Kerkfabriek
van Sint-Mariaburg is enkel verantwoordelijk voor het kerkgebouw. De restauratiewerken van de kerk worden voor 90%
gesubsidieerd door de stad Antwerpen,
de gemeente Brasschaat en de Vlaamse
Gemeenschap. Voor de overige 10 %
staat de parochie zelf in en dat is heel
wat!
Zonder steun van vele parochianen en
sympathisanten zou de restauratie van
de kerk niet mogelijk zijn. De Kerkfabriek
is daar dankbaar voor en rekent op verdere financiële steun om de restauratie
te kunnen voltooien tegen de viering van
het honderdjarig bestaan van het neogotisch gebouw in 1911.
Hopelijk heeft de dienst Patrimoniumonderhoud van de stad Antwerpen al
opgemerkt dat op de Grote Markt 13 in
Antwerpen bovenop de trapjesgevel van
een patriciërswoning het gouden beeld
van het vosje helemaal afgebladderd is.
Dat beeld is voor de Mariaburgers van
grote waarde, want destijds vervaardigd
door de bekende beeldhouwer Jean De
Schutter uit de Karel De Wintstraat 18.

LVB

VOC-nieuws

Van de 61 binnengebrachte gierzwaluwen van
Antwerpse haven zijn er
53 terug in vrijheid gelaten. Begin juli werd in de
Antwerpse haven een
kolonie gierzwaluwen vernield. Honderden diertjes
stierven, een 60tal overlevende
‘geluksvogels’
werden in allerijl overgebracht naar het opvangcentrum aan de Floris VerHet gouden lint werd officieel doorgeknipt door
“bazin” Joni en Vincent
en Anton waren erg trots.
Nadien was er een rondleiding in de villa.
ME

Plaatselijk verslaggever Marc Wouters interviewt
Joni, Wout, Vincent en Anton tijdens de plechtige
opening van hun kamphuis Villa Vinanton
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braekenlei in Brasschaat
.Door de aanhoudende
regen was het moeilijk
om de gerevalideerde
dieren terug vrij te laten.
Het was wachten op de
ideale weersomstandigheden. De zwaluwen werden
gelost boven Brasschaat.
De jonge vogels, die nog
niet klaar waren om op
eigen krachten de grote
trek naar het zuiden te
beginnen, kregen in september een lift naar ZuidFrankrijk van vrijwilligers

Zo kan het
ook

Het Mariaburgs RUP schijnt
op goede weg. Meer respect zal opgebracht worden
voor het patrimonium met
bescherming van straatzichten en waardevolle
woningen als bouwkundig
erfgoed. Een voorbeeld
van deze politiek is het
voormalig café Prins Leopold (nadien dokterspraktijk Walter Jochems). Dit
mooie gebouw op hoek van
Leopoldlei en kerkplein is
door bouwfirma Floré niet
tegen de grond gegooid
en vervangen door lelijke
appartementen. Het werd
grondig gerestaureerd en
gerenoveerd tot 3 appartementen. Samen met het
naastgelegen huis van aannemer Masson, die de parochiekerk bouwde, wordt een
boeiend stukje geschiedenis levend gehouden.  LVB

van het VOC die er op reis
gaan.
Een ‘vleugelsteuntje’ is
altijd welkom op rekening 001-4741232-72 van
VOC-Brasschaat. 
MP

Voor alle duidelijkheid
In januari zijn vele Mariaburgers en bezoekers van Delhaize beboet. Een reeds jarenlange situatie werd door
twee politieagenten plots als erg gevaarlijk bestempeld
en hinderlijk voor het doorgaand verkeer. Gevolg was
dat er vele boetes werden uitgeschreven voor wagens
die op de berm geparkeerd stonden. De auto’s moesten
op de straat geparkeerd worden. Dit had tot gevolg dat
het verkeer in de Maria Theresialei en de Nijverheidslei
erg gestremd verliep. Zelfs de vuilniskar en de brandweer waren niet tevreden met die nieuwe situatie. Vooral
de manier waarop de boetes waren toegekend, vonden
de mensen erg ongepast. Waarom direct beboeten als
men het al twintig jaar toelaat? Gelukkig zijn er veel
boetes geseponeerd geraakt, zodat mensen hun centen
aan nuttige zaken konden spenderen. Maar de situatie
is wat ze is, en tot op heden moet er nog steeds geparkeerd worden op de straat. We wachten op duidelijkheid
en de districtraad van Ekeren heeft gevraagd aan de
politie van Antwerpen om dit probleem te onderzoeken.
Hopelijk komen ze na een jaar onderzoeken snel tot een
beslissing. Maar voor alle duidelijkheid: tot op heden
mag er niet geparkeerd worden op de verhoogde berm!

ME

Bist wordt klein New York
In het voorste gedeelte van de Bist zal
het bevolkingscijfer de komende maanden aanzienlijk groeien. Niet alleen op
de hoek met de Kapelsesteenweg wordt
er een appartementencomplex opgetrokken, ook verder worden aan de rechterkant van de straat nieuwe appartementen en woningen geconstrueerd. “Het
wordt hier een klein New York,” aldus

een buurtbewoner. De zware kamions
die voor de bouwwerken materialen aanvoeren, zorgen voor verzakking van het
wegdek. Zoals overal baart ook hier het
toenemend aantal personenwagens, dat
inherent is aan de appartementen en
gevolgen heeft voor milieu en mobiliteit,
zorgen bij de omwonenden.

6

Boeken
Begin november is het weer zover. Honderdduizenden bezoeken in Antwerp Expo
aan de Jan Van Rijswijcklaan de Boekenbeurs van Vlaanderen, het levenswerk van
wijlen Antoon Wouters uit de Jacobuslei 47.
Deze verdienstelijke wijkbewoner overleed
vier jaar geleden (29 september 2004) op
81-jarige leeftijd. Hij was een sympathiek
en enthousiast steunend lid van de “Vrienden van het Nieuw Kwartier”.

De enorme publieke belangstelling voor dit jaarlijks cultuurevenement lijkt in tegenspraak met de algemeen
geldende bewering dat er niet meer gelezen wordt, want
dat het internet het boek verdrongen heeft. Wij doken
destijds de bibliotheek in als we een verhandeling, scriptie of thesis moesten maken. Maandenlang speurwerk
in alle mogelijke publicaties leverde uiteindelijk een
werk op, dat ons moest toelaten een diploma te behalen. Tegenwoordig leert men van in de kleuterschool op
het computerklavier tokkelen, leerlingen en studenten
googelen – sedert Google in 1998 on line ging - er op
los om hun schoolwerk te maken. Hun computerscherm
vervangt onze bibliotheek. Hebben klassieke boeken en
bibliotheken (dit Griekse woord betekent: verzameling
boeken) anno 2008 dan nog zin?

Hoewel de jeugd niet meer leest …
Actuele cijfers over het Maria- Rookartikelen en boeken

de parochie Onze-Lieve-Vrouw
van Gedurige Bijstands’ stond.
Open elke woensdag van 14 tot
16 uur, elke vrijdag van 16 tot 18
uur, elke zondag van 10 tot 12
uur. Onderpastoor Ceulemans,
al meer dan 20 jaar populaire
zwartrok, fungeerde er als bibliothecaris. Circa 8000 boeken had
hij onder zijn beheer. Uitleenprijs
1 of 2 frank volgens de aard van
het boek. Vooral ontspanningsliteratuur werd aangeboden, maar
ook vulgariserende wetenschappelijke werken. In 1967 werden
12.488 boeken uitgeleend. Er
waren een 350 lezers. Over de
jeugdige lezers zuchtte onderpastoor Ceulemans diep: “Ze
gaan erop achteruit. Wij lazen
dat de stukken eraf vlogen in
onze jonge tijd en kregen zo
niet alleen taalvaardigheid, maar
ook inzicht in situaties en begrip
voor bepaalde toestanden. Nu
moet het allemaal gemakkelijk
gaan. Als ze komen, vragen ze
stripverhalen. Dat vergt geen
inspanning… De meisjes schijnen evenwel degelijker te lezen
dan de jongens, die zijn zo pijnlijk
oppervlakkig.”

Veertig jaar geleden nog
drie bibliotheken in de wijk

Zoals overal de
buurtwinkels verdwenen
door de komst van
supermarkten, zo lijken
ook wijkfilialen als dat van
Sint-Mariaburg te moeten
wijken voor grote centrale
bibliotheken zoals in
Kapellen, waar de massa
aan cultuurshopping kan
doen.

burgs bibliotheekfiliaal aan het
Van de Weyngaertplein bevestigen de algemene opinie dat er
minder en minder gelezen wordt.
Weliswaar haalt men voor een
wijkbibliotheek nog een respectabel aantal leden: in 2007 werden
825 lidkaarten aan de man en
vrouw gebracht. Maar het aantal
ontleningen is bedroevend laag.
Tenslotte wordt de bibliotheek 13
uren per week open gehouden
op dinsdag (13-16.30u.), woensdag 13-16.30u.), donderdag (1720u.) en zaterdag (9-12u.).
Dan betekent een totaal van
12.739 ontleningen bitter weinig.
Zeker als men weet dat de 240
leerlingen van de VBSM in klasverband regelmatig naar de bib
komen. Begrijpelijk dan ook dat
Antwerps cultuurschepen Heylen
zijn medewerkers laat nagaan in
hoeverre het economisch verantwoord is in alle districten
nog wijkfilialen open te houden.
De toegenomen mobiliteit en
faciliteiten als de buurtbus laten
iedereen toe zich naar de grote
centrale bibliotheken van Ekeren,
Braschaat of Kapellen te begeven. Bovendien lijkt de bibliobus
van de stad Antwerpen ook heel
wat aantrek te hebben.

In ons Heemkundig Documentatiecentrum vonden we een
knipsel uit de Gazet van Antwerpen, gedateerd zaterdag 15 en
zondag 16 juni 1968 met als titel:
“Te St.-Mariaburg worden aardig
wat uitgeleende boeken gelezen”. Veertig jaar geleden stond
er als boventitel bij: “Alhoewel de
jeugd niet meer leest…”
De auteur bracht een bezoek
aan de drie bibliotheken die de
wijk toen rijk was – een private,
een parochiale en een gemeentelijke – en ging na of het klopte
dat de jeugd niet meer leest.
Op de hoek van de Willy Staeslei (met Mariaplein) bevond zich
een winkel met rookartikelen,
papierwaren en pronostieken.
Sinds 1946 kon het publiek er
ook boeken uitlenen. Zonder
subsidies van hogerhand werden
er al meer dan 20 jaar boeken
uitgeleend tegen een prijs, variërend volgens het formaat van
de boeken. Vooral oudere buurtbewoners waren de klanten. De
winkeldame was niet opgezet
over de jeugdige lezers: “De jongelui hadden geen zorg voor mijn
boeken. Ge moet eens zien hoe
verscheurd en beschadigd ze
soms uitgeleende boeken durfden terugbrengen. Ze hadden
geen respect voor andermans
eigendom. Daarom ben ik ermee
gestopt, geen jeugdboeken
meer.”
In feite was deze private bibliotheek een voortzetting van de
bibliotheek van het Willemsfonds,
die in de periode 1925-1930 op
die plaats (toen café De Vlaamse
Kelder) werd open gehouden
door Van Essche. Die bibliotheek
telde 645 werken, een deel ervan
waren geschonken door Lode
Baekelmans, directeur van de
stadsbibliotheek in Antwerpen. In
die jaren heerste een felle strijd
tussen vrijzinnigen en katholieken. In de ‘liberale’ bibliotheek
kon de bevolking boeken vinden
die op de index stonden van de
parochiale bibliotheek.

Onderpastoor Ceulemans

In de Frans Standaertlei 48,
waar thans de scouts hun
onderkomen hebben, vertelden groenachtige letters op een
gele achtergrond dat je voor de
‘Aangenomen Bibliotheek van

Buurthuis was Filiaal 2

Voorlopige huisvesting van het
Filiaal nr. 2 van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheken was
de woning van de hoofdonderwijzer naast de Jongensschool in
de Schriek, thans ons Buurthuis
“Nieuw Kwartier”. Alles was er
(toen) kraakhelder, licht en luchtig, verdienste van het personeel.
In 1966 werd al een voorontwerp
gemaakt van het definitieve
gebouw aan het Van de Weyn-

gaertplein 38.
Het Mariaburgs filiaal, het grootste steunpunt van Ekeren, telde
eind 1967 een 3.971 boeken
en 921 ingeschreven leden. Het
grote voordeel was het systeem
van de interbibliothecaire ontlening: waneer een aangevraagd
boek niet beschikbaar was,
belde bibliothecaris Marc De
Groof naar de centrale te Ekeren
en als men het boek daar niet
had, belden die diensten daar
verder tot ze het ergens vonden
en lieten overkomen.
In deze bibliotheek waren meer
jeugdige lezers dan volwassenen. Zij vonden er 1269 fiction en
1121 non-fiction werken. Er was
ook een leeszaaltje om encyclopedieën te raadplegen.
“De sympathieke hulpvaardigheid van de dienstdoende bibliothecaris schijnt niet helemaal
vreemd aan de voortreffelijke
werking van filiaal 2, dat met
23.420 uitleningen in 1967 een
schitterende toekomst tegemoet
gaat.” Zo besloot het artikel van
40 jaar geleden.
Of die toekomst nog schitterend
mag genoemd worden, lijkt ons
twijfelachtig. Er verschenen al
artikels in de streekbladen dat het
filiaal aan het kerkplein zal sluiten. Zover is het nog niet. Enig
middel om een sluiting te voorkomen lijkt ons een groot aantal
ingeschreven leden die dan ook
frequent boeken en dvd’s uitlenen. Want in vergelijking met 40
jaar geleden is de bevolking wel
fel toegenomen, maar het aantal
uitleningen spectaculair verminderd. 
LVB

BOEKENNIEUWS
Ter gelegenheid van Open Monumentendag is in Brasschaat een
prachtige tentoonstelling gehouden over de moderne architectuur.
Bij die gelegenheid is het boek “Modern bouwen in Brasschaat
1920-1940” uit 1993 aangepast en vervolledigd terug uitgegeven.
Van 27 september tot 31 oktober is in Antverpia de tentoonstelling “Institut des Beaux Arts Henry Luyten” georganiseerd. Hierbij
werd door Jozef De Beenhouwer een boek uitgegeven over de Braschaatse schildersschool van Henry Luyten met biografieën van zijn
leerlingen.
Op donderdag 20 november zal vzw Het Uitzicht in DC Antverpia
om 14 uur het vertelprogramma brengen “Alice Nahon. Dichteres
van het vaak ongemakkelijke leven”. Dit programma is een samenwerking gemeentelijke openbare bibliotheek / Dienstencentra, en is
gratis toegankelijk. 75 jaar na haar overlijden laat Alice Nahon niemand onberoerd! In 2007 verscheen over haar het boek “ Liske in
Brasschaat” van Lucas Daems. Donderdag 18 december zal Manu
van der Aa in het Brasschaatse CC een lezing houden over zijn biografie van Alice Nahon.
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Sport

Mariaburgse turnkring viert
in 2009 gouden jubileum,
maar bestaat al 100 jaar !
Turnkring Antverpia is één van de actiefste
sportclubs van de wijk. In de loop van 2009
wordt het vijftigjarig bestaan gevierd en mag
een K (van koninklijke) voor de naam geschreven worden. Maar eigenlijk zijn de Mariaburgse
turners o.i. de tel kwijt. Enig bronnenonderzoek
leidt ook tot de grootste verwarring.

Een groep Mariaburgse turners in typisch uniform
anno 1934.
In feite wordt er al 100 jaar in Tweede start
clubverband geturnd in Sint- Maar in de Gazet van zaterdag
Mariaburg. In de “Gazet van 1 april 1933 – 75 jaar geleden
Ste Mariaburg” van 10 mei 1908 dus – wordt de turnsport flink
staat dat zich 35 leden hebben gepromoot: “Terwijl in het buitenlaten inschrijven en op 1 mei de land de turnverenigingen door de
eerste vergadering hielden. Er openbare machten ondersteund
werd afspraken gemaakt en een worden, wordt dit prachtig werk
bestuur gevormd met: Erevoor- van opvoeding en veredeling in
zitter Antoon Van den Weyngaert, België met een onbegrijpelijke
Voorzitter Arthur De Muynck, onverschilligheid bejegend. Dank
Ondervoorzitter Alphonse Ruys- zij de steun van de Bank van
seveldt, Schrijver Jos Streitz, Ste Mariaburg kan de turnkring
Schatbewaarder Joseph Op de voortbestaan. Onze turnvereniBeeck, Turnbestuurder August ging streeft slechts naar één
Goris, 1e Commissaris August doel: de lichamelijke en zedelijke
Vergouts, 2e Commissaris Guil- opvoeding van onze jongens,
laume Caerts, Turnleider Felix kleinen en groten. Op dit ogenGoris.
blik telt onze maatschappij een
Deze namen maken duidelijk dat vijftigtal leden, 30 kleine (van 10
het initiatief om jongens gymnas- tot 16 jaar) en 20 jongelingen (16
tiek te laten beoefenen, uitging of meer). Het is een genot onze
van Antverpia. Veel wordt er kleine mannen aan het werk te
nadien niet meer gepubliceerd zien onder het waakzaam oog
over de turnkring, maar waar- van de heer Coenen, turnleischijnlijk heeft de Grote Oorlog der. Alle onderdelen der atletiek
(1914-1918) die het openbaar worden met zorg beoefend.”
leven hier volledig lamlegde, 27 mei 1933 komt de “Ste Mariaook een einde gemaakt aan de burgsche Turnvereeniging” weer
eerste Mariaburgse turnkring.
in het nieuws:

“De eerste feestelijke oefenavond - Verleden zaterdag was
het zowat een feestdag voor
onze turners. In het bezit van
een fonkelnieuw pakje, hielden
ze eraan hun ouders en een
beperkt publiek te tonen hoe
netjes dat ze er wel uitzagen, terwijl ze tegelijkertijd eens zouden
laten blijken dat ze in hun eerste
maanden heel wat goeds en nuttigs hadden aangeleerd.
De voorzitter, mijnheer Van Bree,
hield een korte aanspraak tot de
ouders. Hij wees op het doel van
de vereniging en het groot nut
van de turnoefeningen. Hij prees
de belangstelling en de vrijgevigheid van de stichter wijlen M.
Jos. De Baeck, roemde de opofferingsgeest van de twee leiders,
M. Coenen voor de jonge en
M. Gerstmans voor de oudere
leerlingen en eindigde met een
beroep te doen op de ouders, om
hen aan te zetten met de vereniging samen te werken. De oefeningen liepen vlot en zuiver van
stapel. Onze turners hebben hun
eerste proef flink doorstaan.”
De oefeningen vonden plaats op
woensdag- en vrijdagavond van
6 tot 8 u. (voor de kleinen) en van
8 tot 10 u. (voor de jongelingen)
in de zaal aan het ZwemdokHotel. Er werd geoefend aan
barren, rek, paard met bogen,
ringen, enz.
Het uniform bestond uit een korte
witte broek en een witte trui met
korte mouwen, een blauwe riem
uit stof en een groot schild van
Sint-Mariaburg op de borst, witte
kousen en zwarte turnpantoffels
en een donkere alpinmuts.
Na een eerste optreden aan het
Velodroomplein vond op 10 april
1934 het eerste officiële feest
plaats in de toenmalige cinemazaal onder de naam “Scallafeest”.
Op 11 juli volgde deelname aan
de competitie in Turnhout, waar
een tweede plaats werd behaald
in tweede afdeling. Op 14 en
15 september 1935 nam een
groep van 60 turners deel aan
het groot Federaal en Internationaal Turnfeest op de Heysel ter

Velo Classic weer succes
Met 1720 deelnemers werd de tiende editie van de “Velo Classic” weer een succes. De gezinsvriendelijke
fietstocht ten bate van de zelfhulpgroep MS-patiënten Brasschaat had voor het eerst speciale aandacht
voor de kinderen met een Kidstour naar het Peerdsbos. Aan de kantine van KMVK zorgde Kon. Harmonie
Antverpia voor een vrolijke muzikale noot. In de hal van De Jongh (Bosduin Kalmthout) werd een sanitaire stop ingelast, waarbij kon genoten worden van een hapje en een drankje. Bij aankomst kreeg iedere
deelnemer nog een gezond verrassingspakket. Frans Bedeer en zijn vijftig medewerkers zorgden eens
te meer voor een vlekkeloos verloop. Iedereen zal dan ook al het weekend van 1 en 2 augustus 2009
reserveren voor de elfde sportieve tocht door een brok gezonde natuur. LVB
gelegenheid van de toenmalige
Wereldtentoonstelling. Nadien
volgden nog vele successen op
allerhande wedstrijden. Tot 22
mei 1938 in Oude-God waar voor
het laatst werd deelgenomen.
Toen viel alles stil. Een conflict
tussen voorzitter Henri Van Bree,
gemeenteraadslid in Brasschaat,
en het bestuur van de Bank over
het kappen van bomen in de Boskapellei was de onrechtstreekse
oorzaak van de teloorgang van
Turnkring Antverpia.

Derde start met Jos De Rydt

In Gazet van Antwerpen van april
1974 lezen we onder de titel: “15
jaar turnkring Antverpia” dat in
het parochiaal centrum met twee
turnshows het 15-jarig bestaan
werd gevierd. Maar in de Polder
van februari 1975 staat: “Dit seizoen 74-75 bestaat turnkring
Antverpia te Sint-Mariaburg 25
jaar. Eind november werd dit
feestelijk seizoen ingezet met
een zeer geslaagd turnbal. Nu is
het de beurt aan de jongens en
meisjes van de kring: een turnfeest in zaal Elcks Thuys.”
Als in 1974 de kring 15 jaar
bestond en in 1975 al tien jaar
langer, kan hij in 2009 geen 50

jaar bestaan. Waarop baseert
het huidig bestuur zich dan?
Eind jaren ’50 vond wijlen Jos De
Rydt (vader van huidig voorzitter
Tom De Rydt) dat er in Sint-Mariaburg maar een beperkt aanbod
was aan sportmogelijkheden.
Zelf vader van zes kinderen zag
hij de noodzaak in van een deugdelijke sportieve ontspanning
en kwam hij op het idee om de
vroegere turnkring terug op te
starten .
In de persoon van Marcel Maes
en André De Koninck vond hij
twee enthousiaste medewerkers
en samen vormden zij de kern
van het toenmalig bestuur dat in
oktober 1959 na jaren van inactiviteit de huidige turnkring «Antverpia Sint-Mariaburg» deed herrijzen.
Het jaar voordien werd de «feestzaal» van de (toenmalige) meisjesschool in de Frans Standaertlei heringericht als turnzaal voor
de school. De toestellen werden
gezamenlijk aangekocht door de
turnkring en het toenmalig parochiaal comité. Een deel van deze
toestellen doen trouwens nog
steeds dienst! Turnkring Antverpia kreeg hier onderdak en het
werd dus enkel nog uitkijken

naar geschikte leiding. Voor de
meisjes werd dat Rosa Prinzie,
de jongens kregen les van Jos
Pauwels.
Heel vlug beschikte men over
een sterke meisjesafdeling die
regelmatig met bekers overladen terugkwam van de diverse
Gouwkampioenschappen. Maar
ook de jongens lieten zich niet
onbetuigd en overal waar zij deelnamen (Lier, Kapellen, Mechelen, Antwerpen…) kwamen zij
meestal met trofeeën naar huis.
Ook werden regelmatig vriendschappelijke ontmoetingen ingericht, meestal tegen Nederlandse
turnkringen. Zo trok men ooit met
een hele karavaan autobussen
naar Etten-Leur en Breda.
Stilaan echter is het competitieve karakter uit de vereniging
verdwenen en wordt er quasi
enkel nog op recreatieve basis
geturnd. Ook werd het aanbod
aan mogelijkheden fel uitgebreid.
Waar vroeger enkel aan klassiek
turnen gedaan werd, is turnkring
Antverpia in de loop der jaren
steeds verder ontwikkeld tot een
vereniging met een brede waaier
aan sportieve mogelijkheden:
jazzdans en ballet, acrogym en
tumbling, volleyball.
LVB

Wie herkent wie op deze groepsfoto van 1960?
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D.C. ANTVERPIA
met nieuwe projecten

n het Dienstencentrum
kan men van maandag
tot vrijdag terecht voor een
warme maaltijd aan 5,5
euro (vooraf inschrijven
noodzakelijk). Op donderdag komt de pedicure
langs. Vaste activiteiten
als
gezelschapsspelletjes, tafeltennis, hobbyclub, petanque, kaarten,
enz. vinden wekelijks
plaats. Bovendien staan
twee nieuwe projecten op
stapel:
Telefoonster: een vrijwilliger belt je alle dagen op
een afgesproken uur en

kan een praatje met je
maken: het sociaal contact en het gevoel van
veiligheid is hier erg van
belang, maar de geïnteresseerden krijgen zo
ook een aanspreekpunt
bij mogelijke problemen.
Wie wil gebruik maken
van deze dienstverlening?
Wie wil meewerken om
mensen op te bellen?
Ophaaldienst met minibus:
voor een zeer democratische prijs haalt een vrijwilliger onze bezoekers op
en brengt ze weer thuis.
Vooral
alleenstaanden

met mobiliteitsproblemen
kunnen zo samen naar het
DC komen om te komen
eten of om deel te nemen
aan activiteiten. Wie wenst
gebruik te maken van deze
dienstverlening? Wie wil
meewerken aan dit project
als chauffeur?

Nog activiteiten:
Maandag 22/9 smulnamiddag met wafels van
Nelleke
Donderdag 25/9 09.30 u.
lange fietstocht ongeveer
65 km
Dinsdag 30/9 bezoek
aan het mineralogisch
museum.
Dinsdag 7 oktober quiznamiddag.
In oktober volgt een infomoment over alle mogelijke voorzieningen en
tegemoetkomingen
die
bestaan voor minderjonge gebruikers.
13 november wordt in
samenwerking met het
vogelopvangcentrum een
infonamiddag
gebracht
over vogels die we in onze
tuin kunnen zien, de moge-

lijkheden van opvang van
dieren in nood, en mogelijk met de boswachter van
Kattekensberg.
Vanaf september:
*¨de sportactiviteiten gymnastiek, curve bowl, yoga,
Nordic walking & Tai-chi
(nieuw op dinsdagochtend)
* de cursussen : kijk & tekenen, computer voor beginners en voor gevorderden,
kalligrafie voor beginners
en gevorderden.
* Hoe composteren: een
cursus van drie middagen.
Uiteraard volgen nog wandelingen naar de Uitlegger, de Oude Gracht, enz.

DC ANTVERPIA
Sint-Antoniuslei 95-97
2930 Brasschaat
Tel. 03/660 58 00
e-mail: dc.antverpia@
ocmwbrasschaat.be

Tijdens de ritten met de Kerba-paardentram
gaf Ludo Van Bouwel boeiende uitleg over de
geschiedenis van de wijk. Voor herhaling vatbaar.

64 jaar geleden ook al
een dienstencentrum
8 september 1944: WO II is nog niet ten einde. Merksem werd gedeeltelijk ontruimd. 40 inwoners van deze
gemeente verbleven gedurende 26 dagen bestendig
in de burelen van Antverpia. Een honderdtal vonden
er bovendien een nachtverblijf.
11 september 1944: Ekeren-West en Ekeren-Centrum
worden ontruimd. De bevolking vlucht naar ‘veiliger’
oorden. Sint-Mariaburg vangt 4000 inwoners van
Ekeren op. Gedurende 23 dagen wordt in de burelen
van Antverpia aan 456 vluchtelingen soep bedeeld.
Ook in die rampzalige periode vervulde het Antverpiagebouw reeds de rol van dienstencentrum! 
LVB

Met verbazing luisterden de wandelaars en met
bewondering keek iedereen naar de maquettes
die Jos Van Thillo tentoonstelde in zijn garage te
Ekeren-Donk

Een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in september, december,
maart en juni.
Werkten mee aan dit nummer: Nora Augustijns,
Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Marc Elseviers, Ludo Geenen, Guy Mahieu, Els Moonen,
Marcel Peeters, Jo en Ludo Van Bouwel, Bart
Vande Vyvere, Guy Van Look.
Aankondigingen voor volgend nummer bezorgt
u voor 15 oktober 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

21e ONTDEKKINGSTOCHT
DOOR OUD-ANTWERPEN
Yvonne Verhaegen dacht eraan te stoppen met het organiseren van

de jaarlijkse zoektocht in oud-Antwerpen. “Vorig jaar waren er danig
wat problemen met de startcafés en daarom plande ik ermee te stoppen”, vertelt ze. “Maar op vraag van velen ben ik toch van mening veranderd en ik ga verder met de inrichting van de 21e Ontdekkingtocht
door oud-Antwerpen.”
Aan het raam van ons buurthuis in de Schriek hangt al een affiche
en op dinsdagmorgen zijn ook flyers met verdere uitleg te bekomen.
Hierbij alvast de essentiële informatie.
Deze eenvoudige zoektocht zonder strikvragen kan men van 1 oktober t/m 15 januari uitvoeren. De afstand bedraagt ongeveer 4 km. Het
nieuw vertrekpunt is Café K.Zeppos, Vleminckveld 78 (nabij Mechelseplein), elke dag open vanaf 10 uur. Deelname in de kosten bedraagt
5 euro.
De proclamatie vindt plaats op 14 maart 2009. Hoofdprijzen zijn dvdspeler, senseo, etentje voor 2 personen. De organisatie berust bij
E.R.T. De Minirijders vzw. Alle verdere info: Yvonne Verhaegen, Van
de Weyngaertlei 13, 2180 Ekeren, tel. 03/664 90 22. 
LVB

BRUNCH VOOR DE MISSIES

De missiewerking nodigt zondag 5 oktober iedereen uit op de jaarlijkse brunch van 12 tot 15 uur in Elcks Thuys. Volwassenen betalen
16 euro, kinderen tot 12 jaar 6 euro. De opbrengst gaat rechtstreeks
naar de missionarissen op de Filippijnen, Congo en Cameroen.
Inschrijven kan tot 1 oktober bij Ria Noordman, Kapelsesteenweg
633, Tel. 03/664 96 79 en Roos Vande Vyvere, Leo Vermandellei 23,
Tel. 03/664 77 41.

DE KRONIEK VAN BARBARA
Zilveren Kim

Het is er dan toch nog van gekomen, alle negatieve
commentaren ten spijt keren ze in geen geval medailleloos naar ons landje terug, het NET NIET spook is
verdwenen.
En darvoor heeft in eerste instantie ons Kimmeke
gezorgd, weliswaar samen met Olivia, Hanna en
Elodie. Het resultaat van een degelijke voorbereiding,
jarenlang met elkaar optrekken, maar vooral een
hechte vriendschap en dit in een land van VlaamsWaalse en multiculturele tegenstellingen.
Zelfs Julienne, u weet wel: mijn geachte bejaarde
buurvrouw, is deze dagen gebeten door het Pekingvirus.
Zo vroeg ze onlangs in een van onze vooravondgesprekken over de pas geschoren taxushaag
waarom er soms een stokje wordt doorgegeven tijdens atletieknummers.
Ik heb haar dan ook uitgelegd dat dit niets te maken
heeft met een of andere vorm van laat-middeleeuwse
lijfstraf, maar dat het stokje enkel en alleen wordt
gebruikt om de verbinding tot stand te brengen tussen
atleet A of B enzoverder.
Ondertussen weten ze in Jamaïca dat onze Belgische meisjes in dit laatste onderdeel meer bedreven
zijn. “Jammer”, zegt Julienne. “Wij in Sint-Mariaburg
hebben toch ook onze gouden medaille.” “Hoezo?”
reageer ik verbaasd.
“Wel”, zegt ze, “als ge van de ex-Prins Albert naar de
kerk rijdt, kunt ge onmogelijk naast ons gouden Heilig
Hart-beeld kijken…” En gelijk heeft ze.
Want zoals mijn grootmoeder zei: “Het verstand zoekt
wat het hart niet vindt”.
Tot volgende keer,

Barbara

