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VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO

Mariaburgs labyrint massaal afgekeurd

Mobiliteitsplan 
opgeborgen

Het eenrichtingsverkeer dat zes maanden geleden werd 
ingevoerd in de straten van Sint-Mariaburg/Ekeren werd 
massaal door de lokale bevolking verworpen. Petitielijsten 
met honderden handtekeningen maakten overduidelijk dat 
de grote meerderheid van de Mariaburgse inwoners in het 
labyrint verdwaalde en deze miskleun van formaat met de 
rode kaart bedacht. Een lugubere grap van een studiebureel 
dat de bevolking alweer veel geld kostte, maar geenszins 
bijdroeg tot de verbetering van de lokale verkeerssituatie.

Nadat Districtsschepen Koen Palinckx bekend maakte dat 
het wijkcirculatieplan voor Mariaburg/Ekeren opgedoekt 
wordt, kijkt iedereen nu hoopvol uit naar de dag dat al die 
overtollige domme verkeersborden zullen verdwijnen uit 
het Mariaburgs straatbeeld. Over de zinloze geldverspilling 
die heel dit ‘geniale’ plan teweeg gebracht heeft, zullen we 
maar zwijgen in deze economische crisistijd!

Er zou in juli een ‘light’ versie van het verworpen circulatieplan 
ingevoerd worden. Afwachten wat de bureaucraten er 
zullen van maken, die de doolhof verzonnen, welke de 
verkeersdruk in de wijk eerder verhoogde dan verlaagde. 
Hopelijk hebben deze bollebozen iets begrepen van de 
antwoorden op de schriftelijke en elektronische bevraging 
die vanuit het district werd georganiseerd. Blijkbaar zullen 
in de Nijverheidslei en de Leopoldlei de enkele richtingen 
behouden blijven, omdat nogal wat inwoners van die 
straten hun tevredenheid uitten over de nieuwe situatie.

Districtsraadsleden Marc Elseviers (CD&V) en Luc Van 
Berlo (onafhankelijke) hebben zich de voorbije maanden 
stevig ingezet om de stem van de bevolking te laten 
horen bij de bevoegde schepen. Zij verdienen daarvoor 
respect en mogen dan ook scoren bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Enig positief effect van het afgevoerde plan is dat misschien 
meer inwoners zijn gaan beseffen dat ze sneller en 
gemakkelijker te voet of per fiets dan met de wagen - niet 
te ver van huis - kleinere boodschappen kunnen doen. ‘Met 
belgerinkel naar de winkel’ is ecologisch een heel belangrijk 
winstpunt. (LVB)

Onze oproep in vorig nummer om lid te worden van 
de ‘Vrienden van het Nieuw Kwartier’ en zo de uitgave 
van onze buurtkrant verder mogelijk te maken, werd 
massaal beantwoord. Niet minder dan 53 personen 
schreven spontaan bedragen van 5 tot 150 euro 
over, of kwamen hun financiële bijdrage persoonlijk 
afgeven in buurthuis Het Nieuw Kwartier, Schriek 
360, op dinsdagvoormiddag. Namens de redactie 
welgemeend dank! Wie nog een financieel steuntje 
wil geven: graag.

Voor ons betekent het binnengekomen bedrag niet 
alleen dat we het drukken van de laatste nummers van 
jaargang 26 zullen kunnen betalen, maar ook dat onze 
lezers door hun bijdrage hebben laten verstaan dat 
ze onze krant waarderen en willen blijven lezen. Ook 
al hebben de zgn. ‘sociale media’ – facebook, twitter, 
etc. – het geschreven woord verdrongen. Wij geloven 
daar niets van en blijven ouderwets trouw in zwart-wit 
verschijnen. 

Het dynamisch redactieteam heeft zich ook nu weer 
dapper ingezet om zoveel mogelijk nieuws over 
Sint-Mariaburg op het grondgebied van Ekeren/
Brasschaat/Kapellen (De Sterre) te verzamelen.

We wensen u dan ook een zonnige zomer toe die de 
grauwe, gure dagen van april-mei vlug doet vergeten. 
Er zal in de komende vakantiemaanden weer heel wat 
te beleven vallen in Sint-Mariaburg en dat verloopt 
altijd prettiger met mooi weer.
Niet te missen data:
•	Donderdag	26	 juli	om	19	uur	Concert	 in	de	Wijk	op	de	

parking	van	Antverpia;
•	Zaterdag	 15	 september	 vanaf	 10	 uur	 met	 de	

paardentram	 tussen	 Rustoord	 en	 Antverpia,	 afsluiting	
van	 de	 viering	 100	 jaar	 kerk	 Rustoord	 en	 100	 jaar	 kerk	
Sint-Mariaburg;

•	Weekend	 28-30	 september	 26e	 Mariaburgse	 Feesten.	
Inschrijven	voor	de	rommelmarkt	bij	Jan	Timmermans:	
jan.timmermans@telenet.be

	 voor	de	kinderspeelgoedbeurs	bij	de	directie	van	de	vbsm:	
directie@vbsm.be

	 Algemene	inlichtingen:	Marc	Elseviers	0477/944	083
	(LVB)

Tijdens het pinksterweekend mochten we in Sint-Mariaburg 
onze ’Sinksenfoor’ beleven. Vele elementen waren aanwezig om 
er een echt feestweekend van te maken: mooi weer, de terrasjes 
zaten goed vol en de mensen voelden zich in de juiste stemming! 
Dat er alweer minder kramen aanwezig waren, ontging niemand. 
Na het verdwijnen van de ‘grote’ botsauto’s in 2003, waren dit 
jaar de botsauto’s voor de kleine kinderen er niet meer bij. Ook 
telden we dit jaar een lunapark minder. Veel mensen zien dan 
ook met lede ogen aan dat hun Mariaburgse kermis langzaam 
aan achteruit boert. Ligt het aan de foorkramers? Ligt het aan 
de bezoekers? Het is zeker jammer dat onze kermis zijn vroegere 
glorie duidelijk aan het verliezen is. 

In 2003 toen de kermis éénmalig in de Bist stond, bleek na een 
rondvraag dat de meeste inwoners (80 %) graag hadden dat de 
kermis bleef bestaan. Wij hopen dat de foorkramers inzien dat ze 
terug met meer kramen moeten komen, zodat met Pinksteren 
echt door jong en oud kan gefeest worden in de wijk! (ME)

Zoals iedereen weet, moet er op alle vlakken bespaard worden. Ook De Lijn 
ontsnapt niet aan deze maatregel: zij moet dit jaar 60 miljoen euro besparen. 
Daarom wordt het aanbod aangepast.

Voor Sint-Mariaburg vallen buslijn 650 en 730 in de prijzen met op 1 september 
2012 gewijzigde dienstregelingen. Men zal vanuit Sint-Mariaburg 
niet meer rechtstreeks per bus naar de Rooseveltplaats kunnen 
rijden.

Lijn 650 rijdt niet meer tot Putte, maar tot Kapellen Vredeburch. Richting 
Antwerpen volgt ze in Merksem een nieuwe route via de Ringlaan, Jan 
Palfijn, de Maantjessteenweg, de Nieuwdreef en de Groenendaallaan naar 
de nieuwe eindhalte ‘station Luchtbal’. Reizigers voor Antwerpen dienen 
dus over te stappen in Merksem-Carrefour op tram 2 of 3, of in Luchtbal 
op andere bussen. De verbinding Kapellen Vredeburch-Putte zal verzorgd 
worden door buslijn 720.

Lijn 730  rijdt voortaan niet meer langs de Hoogboomsesteenweg, maar 
via de Lage Kaart, Baillet Latourlei en Frilinglei naar Mariaburg. De haltes 
Valkenlaan, Prins Albert en Vrijwilligerslei op de Kapelsesteenweg worden 

niet meer aangedaan. Vanaf 1 augustus 2012 zou volledige informatie 
beschikbaar zijn op de site van De Lijn, inzonderheid: www.delijn.be/
aanpassingen/

Erg gunstig lijken deze nieuwe regelingen niet voor de inwoners van Sint-
Mariaburg. Voor de jongeren die in Antwerpen school lopen, zal het vroeger 
opstaan worden en opletten voor de juiste overstappen! Of deze maatregelen 
het massaal gebruik van het openbaar vervoer zullen bevorderen, durven we 
betwijfelen. (GM)

Bedankt vrienden

Kermis in mineur DE LIJN wijzigt dienstregeling buslijnen 650 en 730

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave van Wijkwerking 
Mariaburg vzw, verschijnt in herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee 
aan dit nummer: Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Marc Elseviers, 
Ludo Geenen, Walter Lauriks, Guy Mahieu, Els Moonen, Lieven Sybers, Jo en 
Ludo Van Bouwel, Mon Vandenbroeck, Marc Wouters. Verantwoordelijke 
uitgever: Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, Tel. 03/605 
73 61, gsm 0476/ 59 22 78, e-mail: hippopress@skynet.be.

WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer: 979-0804545-32

IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek ons op www.mariaburg.be

Namens de Mariaburgse bevolking overhandigde WWM-voorzitter Marc Elseviers de petities 
aan Districtsschepen Koen Palinckx.
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MENSEN

Rita Matthysen 
(6/4/1947 – 2/4/2012)

“Van bij de start in 1959 tot op vandaag was Rita onafgebroken 
lid van onze turnkring.  Eerst als voorbeeldige turnster, later 
jarenlang als gedreven lesgeefster en de laatste 15 jaar maakte 
ze ook deel uit van ons bestuur,” aldus oud-voorzitter Tom 
de Rydt die tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk een 
gedachteniswoord uitsprak. ”Al die jaren konden we rekenen 
op haar onvoorwaardelijke inzet.  Steeds stond ze klaar om 
waar nodig een helpende hand uit te steken.  Onze turnkring 
loopt als een rode draad doorheen haar ganse leven.  Vele 
generaties hebben van haar les gekregen en heeft ze de liefde 
voor de turnsport weten door te geven.  We kunnen haar dan 
ook postuum vereren met de titel van Rita Antverpia, want ze 
was gedurende meer dan een halve eeuw een boegbeeld van 
onze vereniging.”

Rita groeide op in het gezin François Matthysen-Willekens 
dat met zes kinderen in de Karel de Wintstraat woonde. 
Beroepshalve deed ze aan bejaardenanimatie. Ook bij turnkring 
Deugd en Moed  uit Ekeren was zij gedurende meer dan 20 jaar 
actief als lesgeefster, maar bovenal  fungeerde ze op talrijke 
wedstrijden van de Antwerpse gouw van Turnsport Vlaanderen 
als jurylid. 

Lena Hopstaken 
(18/6/1936 – 12/3/2012)

De weduwe van Emiel Goossens was medestichtster van Garage 
Goossens in de Gezondheidslei. Ze overleed onverwacht, nadat 
ze hersteld was van een zware ziekte en met veel levensmoed 
de toekomst tegemoet zag. Zij stamt uit het kroostrijk 
gezin Hopstaken, dat decennia lang actief deelnam aan het 
gemeenschapsleven in Sint-Mariaburg. Haar kinderen Denise en 
Martine met hun echtgenoten Erik Peeters en Frank Vandewalle 
zijn ook bekende figuren in de wijk. Samen met de kleinkinderen 
en achterkleinkinderen vonden zij tijdens de uitvaartliturgie in 
de parochiekerk troost in het warm medeleven van heel veel 
dorpsgenoten.

Bob Clinckx 
(1/3/1938 – 19/3/2012)

Kunstkring Caerde verloor korte tijd na tweede voorzitter Maria 
Leenaerts ook de derde voorzitter Bob Clinckx. De echtgenoot 
van J. Angèle Broos overleed te Kapellen in WZC Zonnewende. 
Met zijn grote snor was hij een opmerkelijke figuur. Hij hield van 
de natuur en van schilderen, hij was een bron van vreugde voor 
allen met wie hij in contact kwam. Zijn dochters Christine en 
Hilde en hun echtgenoten Johan Pas en Alain Dubois alsook de 
kleinkinderen Anaïs, Lith en Arthur zorgden voor een sfeervolle 
uitvaartplechtigheid, waarna de asverstrooiing plaatsvond op 
de begraafplaats aan de Alfredlei.

Frans Bastiaenssens 
(28/7/1930 – 26/3/2012)

Plotseling overleed de echtgenoot van mevrouw Margriet 
Smolderen thuis in de Oudstrijderslei 84. De dochters Huguette 
en Nicole, schoonzoon Philippe Rigaux en de vier kleinkinderen 
plus evenveel achterkleinkinderen waren diep bedroefd door 
dit onverwacht heengaan van een sterke man, op wie zij altijd 
een beroep konden doen als er klusjes dienden uitgevoerd. 
Frans was aanvankelijk beroepsmilitair, maar werkte nadien bij 
Wegenbouw Van As. Samen met zijn lieve echtgenote woonde 
hij meer dan 50 jaar  in Sint-Mariaburg, eerst in de Fortuinstraat, 
nadien in de Oudstrijderslei 84. In 2011  vierden ze hun 60-jarig 
huwelijksjubileum. De uitvaartliturgie vond plaats in de 
parochiekerk aan het Van de Weyngaertplein.

Jeanne (Theresia) Dierckx 
(9/12/1925 – 24/4/2012)

Mevrouw Van den Lemmer was een graag geziene figuur 
in het dorp. Ze was geboortig van Herentals, maar woonde 
na haar huwelijk met Laurent Van den Lemmer heel lang in 
Sint-Mariaburg, in de Zwemdoklei, later in de Kastanjedreef. 
Tot eind 2011 was zij trouw lid van de turnkring en elke 
donderdagmorgen verbaasde ze – als oudste lid (86) – haar 
jongere collega’s door haar enorme soepelheid en lenigheid.

In 1984 werd ze weduwe nadat ze in 1977 ook al zoon Jan 
verloren had. Spijts deze harde klappen, bleef ze altijd positief 
ingesteld. Ze reed door weer en wind met haar fiets overal 
naartoe. Ze was heel sportief, hield van zwemmen en turnen. Ze 
was ook lid van Okra. Jeanne was fier op haar zes kinderen, haar 
12 kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. 

Als gelovige vrouw vond ze steun bij het sacrament van de 
ziekenzalving en kon ze sereen afscheid nemen van haar 
dierbaren. Een mooie uitvaartplechtigheid in de parochiekerk 
van Sint-Mariaburg, waar ze zoveel belangrijke momenten van 
haar leven meemaakte, betekende een steun voor de familie.

Bob Van Loocke
(16/09/1932 – 12/04/2012)

Bob werd geboren te Oudergem. Samen met echtgenote 
Hilda Meulemans woonde bij eerst in de Zwemdoklei, later in 
de Frans Standaertlei 61 op een gelijkvloers appartement.  Na 
het te vroege overlijden van zijn echtgenote Hilda, bewandelde 
Bob andere wegen en kwam Margriet Van der Poel tegen. 
Toch kwam hij nog regelmatig naar zijn appartementje om 
even alleen te zijn en zijn persoonlijk werk te verrichten. Zijn 
kinderen waren ook één voor één bewoners, tot ze hun eigen 
nest gevonden hadden.

Enige jaren geleden ging het met Bob zijn gezondheid 
bergaf. Operatief ingrijpen bleek nodig. Nadien kwam hij nog 
regelmatig terug  om te genieten van zijn terras in de tuin. 
Dat was op het laatste één van zijn favoriete bezigheden. 
Maar zienderogen ging hij achteruit en uiteindelijk kon hij in 
‘Zonnewende’ in Kapellen een plaatsje vinden, zijn allerlaatste 
verblijfplaats. Tijdens de begrafenisplechtigheid in het kerkje 
van Rustoord zorgden zijn kinderen voor getuigenissen en 
muzikale omlijsting. 

Jules Wouters
(2/9/1924 – 24/4/2012)

De weduwnaar van mevrouw Simonne Albert (overleden in 
2002) was een telg van de in Mariaburg welbekende familie 
Wouters, die in de jaren ’20 de open wielerbaan Velodroom 
uitbaatte. Zussen Marie-Louise, Yvonne en broer Pol wonen nog 
op een perceel van het familiedomein aan de Gezondheidslei. 
Jules was tijdens WO II erkend weerstander, politiek gevangene, 
oorlogsvrijwilliger en oorlogdinvalide. Hij huwde in 1953 met 
Simonne Albert. Zij kregen een zoon Eric. Die zorgde voor twee 
kleinkinderen Cindy en Richy.

Jules was heel sportief, speelde voetbal, deed aan atletiek en 
was een sterke boogschutter die brons behaalde op het BK en 
voor België deelnam aan het WK 1958.  Vissen en jagen waren 
eveneens zijn geliefde hobby’s. Met goede raad stond hij altijd 
klaar om zijn kleinkinderen te helpen. Ze dragen hem voor altijd 
mee in hun hart.

Wegens plaatsgebrek zullen we in ons 
volgend nummer terugkomen op 
Remi Steynen, 
Jozef Leysen en 
Jos De Boeck, 
die eveneens in mei overleden.

Eugeen Suykerbuyk
(18/3/1921 – 30/4/2012)

65 jaar waren Eugeen Suykerbuyk en Maria Stroobants 
gehuwd. Ze woonden eerst in de Karel De Wintstraat, nadien 
in de Nijverheidslei. Ze kregen één dochter Diane, die met 
echtgenoot Freddy De Kerf in de Henrilei woont. Eugeen 
overleed in residentie Beukenhof te Kalmthout. Tijdens zijn 
beroepsleven was hij bureelhoofd bij de burgerlijke stand in 
Antwerpen. Als autoriteit op jazz-gebied beschikte hij over een 
uitzonderlijke collectie jazzplaten. Jarenlang realiseerde hij een 
radioprogramma over dit muziekgenre bij de toenmalige BRT. 
Hij was ook een vermaard recensent in binnen- en buitenlandse 
jazztijdschriften. Eugeen was een persoonlijke vriend van 
jazzgrootheden als Louis Armstrong, King Oliver en anderen, 
van wie hij concerten bijwoonde en die hij thuis in Sint-
Mariaburg ontving. De plechtige uitvaartliturgie vond plaats in 
de parochiekerk van Sint-Mariaburg en de teraardebestelling op 
de begraafplaats van Ekeren.

Roger Van Loon
(20/4/1937 – 2/5/2012)

De echtgenoot van Cecile Joossens overleed plots thuis, toen hij 
zich naar de Klina wilde laten voeren, omdat hij zich niet goed 
voelde. Hij was gewezen hoofdcommissaris van de Gerechtelijke 
Politie Antwerpen. In 1963 huwde hij met Cecile van de bekende 
Mariaburgse familie Joossens-Roelants. Eerst woonden ze 4 jaar 
in Merksem, nadien in  de Grotlei. Ze kregen twee zoons Dirk 
en Mark. 

Na zijn pensionering vond Roger zijn plezier in zijn tuin. Hij was 
een groot plantenliefhebber. De uitvaartliturgie vond plaats in 
de Heilig-Hart kerk van Ekeren-Donk.

Henri (Jos) Dandelé-Franck
(18/2/1921 – 5/5/2012)

Jos was de stiefzoon van coiffeur Stan Franck en werkte 
jarenlang in het kapperssalon aan de Schriek, waar nu nog zoon 
Francis en schoondochter Ingrid wonen. Jos was gehuwd met 
Yvonne Van Goubergen. Met de fiets kwam hij dagelijks van 
Merksem naar Mariaburg, om het haar van de vele klanten te 
knippen, terwijl stiefvader Stan het gezelschap animeerde met 
zijn legendarische sterke verhalen.  Vele Mariaburgers bewaren 
een aangename herinnering aan deze vriendelijke, sportieve 
man. De uitvaartliturgie vond plaats in de parochiekerk van 
Sint-Jozef te Merksem.

TURNKRING
ROUWT

Dans- en Turnkring 
Antverpia verloor in 
april twee belangrijke 
leden. 

BM’s verlieten ons...
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MUZIEK

Donderdagavond 26 juli wordt vanaf 19 uur door Cultuurdienst 
Brasschaat op de parking van Antverpia het ‘Concert in de wijk 
Mariaburg’ georganiseerd. 

Het voorprogramma wordt verzorgd door Bazart, een Nederlandstalige 
Belgische groep die in 2009 werd opgericht. Hij bestaat uit zanger 
Mathieu Terryn, gitarist Simon Nuytten, bassist Tom Goovaerts 
(Jacobuslei) en drummer Jonas Goeteyn. Op hun website staat:  “Wij 
proberen emotie en intelligentie in onze teksten te verwerken maar met 
een vette knipoog naar eenvoud in al zijn pracht. Catchy, opzwepend en 
verdomd eerlijk zijn woorden die deze groep op het lijf geschreven zijn.” 
Bazart is beïnvloed door Gorki, Raymond en Doe maar. 

De hoofdact wordt gebracht door Les Øffs, een groep die niet voor 
één gat te vangen is. ‘Ze brengen een wervelende mix van kolder en 
muziek, de jonge Nieuwe Snaar waardig’, aldus Raf Walschaerts van 
Kommilfoo. Deze vijf muzikanten, tevens zangers zijn allemaal rasechte 
podiumbeesten: Annemie Van Daele viool, Dimi Dumo mondharmonica, 

Karsten de Vilder gitaar, Michel Bazzoni percussie, Kris Van Daele 
contrabas. Voor hen is folkmuziek slechts een vehikel waarmee zij op z’n 
Øffs met het publiek aan de haal gaan. Ze hebben een bloedhekel aan 
overdreven sérieux. Maar vergis u niet… deze dame en haar vier heren 
hebben wel degelijk meer te bieden dan wat kolder. Hun gekte brengen 
ze dan ook met eerbied, met een grote liefde voor muziek, maar vooral 
met heel veel aandacht voor elkaar. Hun spelplezier op het podium is hun 
allergrootste troef. 

Met het Nekka-programma ‘De Kleine Avonden’ (met Hannelore Bedert 
en De Anale Fase) wisten ze meer dan het Nederlandstalig publiek te 
overtuigen van hun talent. Hun tragikomische teksten schrijven ze 
meestal zelf, en dat doen ze net zo goed in het Frans, Duits of in het 
Engels.  Hun tweede full-cd ‘Op de ringen van Saturnus’ kwam uit in het 
voorjaar van 2010. Ze werden voordien al winnaars van Dranouter Rally 
2007, laureaat van Nekka-wedstrijd 2007, winnaars prijs Jan Puimège 
2007 en finalisten van Cameretten 2009. (LVB)

Beste lezer,
Aan onze advertentie dien je niet veel aandacht te besteden.
Lees liever het artikel op blz 7 over Peter i.v.m. Elephant Events.
Moest je toch een pand in verhuur of verkoop willen aanbieden, 
dan hoor ik het wel.
Vriendelijke groetjes,
Gerda

Gerda Cassauwers
Molenweg 1A,  
2930 Brasschaat
T : 03/664.49.03
F : 03/665.42.41
info@expatimmo.be
www.expatimmo.be

Zelf uw reis boeken is NIET altijd goedkoper.
Vraag vrijblijvend reisadvies.
Wij helpen u met de glimlach.

 
Agent voor:  

Cruises, Anders dan Anders, Escape, Thomas Cook,  
Jet air, Best tours en nog veel meer.

Korte, vlieg, auto, bus, cruise, exotisch, city, tickets, last 
minute vakanties, ...  

voor alles kan u bij ons terecht.

Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73   GSM Eric: 0495 41 37 02

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K

Een uurtje voor jezelf
Wie zich eens goed wil laten verwennen,

weg van de dagelijkse stress,
kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie
o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage)

Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken
Voetmassage

Meditatie in kleine groepjes

Bij vragen of twijfels: neem contact op

CHRISTINA HANSSENS
Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg

Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51
pieters.hanssens@telenet.be

Bazart in voorprogramma van Les Offs 
CONCERT IN DE WIJK OP ANTVERPIAPARKING

Zondagnamiddag 25 maart had in de kerk van Sint-Mariaburg 
een concert plaats van de koren Cantilene en Cantando, 
begeleid door het Symfonisch Ensemble Ekeren onder leiding 
van Luc Anthonis.  Ze zorgden voor een aangrijpende muzikale 
namiddag.

Niettegenstaande het prachtige zomerweer kende deze 
uitvoering een massale opkomst. Al lang voor het concert 
begon, stond een lange file aan de ingang van de kerk op 
het Van Den Weyngaertplein. Daardoor kon het concert pas  
met een vertraging van 15 minuten beginnen. 

Het Symfonisch Ensemble Ekeren opende met de Ouverture in D 
Minor (Concerto Grosso op. 3 nr. 5) van George Friedrich Händel. 

Daarna bracht het jeugdkoor Cantilene De profundis clamavi 
(Kurt Bikkembergs), The Benediction (Knut Nyustedt), Deamon 
Irrepit (Calldus Guörgi Oràan), Ave Maris Stella (Péter Tóth) en 
Plenty good room (Kirby Shaw).

Het Vocaal Ensemble Cantando vervolgde met Os justi  
(Anton Brucckner), Nunc Dimittis (Gustav Holst), Denn Er hat 
seinen Engeln befohlen – Psalm 91 - (Felix Mendelssohn), 
Oremus – uit Gloria Patri – (Urmas Sisask) en Ezekiel saw the 
Wheel (arr. Noble Cain). Het eerste gedeelte van het concert 
werd afgesloten door de koren Cantilene en Cantando met 
Abendlied uit Drie Geistliche Gesänge (Jozef Rheinberger) en 
Psalm 43 Richte mich, Gott (Felix Mendelssohn-Bartholdy).

Tijdens de pauze genoten de toehoorders en uitvoerders van 
een wijntje of een frisdrank op het zonovergoten Van den 
Weyngaertplein. Zo kon men toch nog even genieten van het 
schitterende zomerweer in de lente. 

Het tweede deel werd geopend door het Symfonisch Ensemble 
Ekeren met Freedom Overture for Orchestra (Kentaro Sato), 

Swan Lake – Acte 2 scène 10 – (Piotr Tchaikovskey) en Danzon 
n° 2 (Arturo Márquez). Het orkest samen met de koren sloot 
het prachtig concert af met Gloria uit Messa di gloria (Giacomo 
Puccini). Een staande ovatie beloonde dirigent, zangers en 
muzikanten. De traditionele bloemenruiker werd aan dirigent Luc 
Anthonis overhandigd door de Wijkwerking Mariaburg vzw. (WL) 

MARIABURG CONCERT ZORGDE VOOR FILE OP HET KERKPLEIN

MARIABURGSE TROMPETTERS BIJ ANTWERPSE STADSTROMMELAARS
In 1898 werd in Antwerpen het Stedelijk 
Corps van Trommelaars opgericht om stoeten 
en optochten muzikaal te begeleiden. Met 
bazuingeschal en tromgeroffel zorgden een 
25 muzikanten voor veel sfeer bij alle grote 
festiviteiten in de loop van de geschiedenis. 
In 1952 werden de oude zwarte uniformen 
van de garde-civique, bij gelegenheid van de 
intrede van koning Boudewijn, vervangen 
door  uniformen in de rood-witte stadskleuren.

Het huidige corps trad onlangs op in  Soest. 
Hierbij vijf trompetspelers uit Sint-Mariaburg. 
Wilfried ontbreekt op bijgaande foto met vlnr 
Bavo, Julien, Herman en Alex. (LS) 
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www.academie-ekeren.be 

ONTDEK ACADEMIE EKEREN. WIJ BIEDEN: 
• opleidingen voor kinderen en voor volwassenen 
• professionele begeleiding door gemoveerde leerkrachten 
• degelijk uitgebouwde opes: Klassiek/Rock/Oude Muziek / 

Woord/Theater/Popjazz/Literaire creae 
• een prachge infrastructuur, gereputeerde ensembles, 
• talrijke acviteiten  
• afdelingen in Mariaburg, Ekeren-Donk, Berendrecht 

 
NIEUW! 
AMV atelier Popjazz — Kunsniae vanaf 6 jaar —  
Fagot, luit en gamba lessen. 
 
INSCHRIJVINGEN: 
Dinsdag 26 juni 2012 van 16 tot 20u:  Planningsdag Popjazz en Inschrijfdag te Mariaburg 
Donderdag  28 juni 2012 van 18 tot 20u: Inschrijfdag te Berendrecht  
Maandag 25 juni 2012 van 18 tot 19:30u  
Dinsdag 26 juni 2012 van 18 tot 19:30u  
Donderdag 28 juni 2012 van 18 tot 19:30u  
Vrijdag 29 juni 2012 van 18 tot 19:30u  
Zaterdag 30 juni 2012 van 9 tot 12u  
Woensdag 29 augustus van 18 tot 19:30u  
Donderdag 30 augustus van 18 tot 19:30u  
Vrijdag 31 augustus 2012 (van 18 tot 19:30u  
vanaf zaterdag 1 september jdens de openingsuren  
van het secretariaat. Deze  uren vind je op de website. 
 
De laatste inschrijvingsdag is 15 september 2012 
 
INFORMATIE: 
Ferdinand Pauwelsstraat 102• 2180 Ekeren 03/336 96 10 
 

toneel 
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De stad Antwerpen, het district Ekeren, verschillende verenigingen 
en Kunststation Tracé hebben de voorbije maanden een project 
onder het motto ‘Onderweg’ gerealiseerd.

De brug met de grijze betonpijlers en de taluds werd omgetoverd 
tot de meest kleurrijke plek in Ekeren en omstreken.

Hoe kwam dit project tot stand? Op basis van de vele 
projectvoorstellen die werden ingediend, werkte de stad 2 concep-
ten uit.

Met een poll bij de pendelaars, passanten, buurtbewoners en via de 
website werd één concept gekozen en gerealiseerd. In dit concept 
werd het projectvoorstel van Ivan Janssens uit de Nijverheidslei, 
voormalig secretaris van de Wijkwerking Mariaburg, verwerkt. De 
werfwagen in de tuin werd door Tracé Collectief veranderd in een 
kleurrijk kunstwerk. 

Jo Casaer hield op 23 maart de openingstoespraak tijdens de 
vernissage van een merkwaardige Caerde-tentoonstelling in het 
Antverpiagebouw. Kersvers lid Wilfried Keustermans (°1944) uit 
de Lage Kaart toonde er een rijke collectie beeldhouwwerken 
en schilderijen die door hun grote variëteit verrassend origineel 
oogden.

“Keustermans is moeilijk onder één hoedje te vangen”, aldus Casaer. 
“Door zijn opleiding voor confiseur-pasteibakker aan het PIVA kon 
hij zijn creativiteit vorm geven in zijn florissante zaak aan de Belgiëlei. 
Hij won trouwens het ‘Gouden Kruis in de orde van de pasteibakkers’. 
Hij werd na 23 jaar leraar aan het PIVA en kon in de specialisatie 
marsepeinverwerking zijn boetseertalenten doorgeven. Een 
opleiding plastische opvoeding volgde hij bij schilder Jean-Baptist 
Coomans, Marc Verstockt, Alfons Van Meirvenne onder leiding van 
prof. Willy Kreitz. Hij behaalde duikbrevetten in Israël, reisde de halve 
wereld rond en maakte in Amerika kennis met Carl Brenders. Daar 
vond hij zijn roeping om zelf te beginnen schilderen.  Zijn boeiend 
leven beïnvloedde sterk zijn talrijke creaties. Ik was overdonderd 
door de hoeveelheid van wat wordt gepresenteerd op deze 
tentoonstelling, maar evenzeer door het uiteenlopend karakter”, 
aldus Casaer.

Caerde mag zich gelukkig prijzen deze merkwaardige figuur tot 
zijn leden te mogen rekenen. Hopelijk wordt zijn werk nog vaak 
getoond. (LVB)

Tot 1 oktober tonen 11 kunstenaars beeldhouwwerk in het domein 
De Notelaer te Hingene-Bornem. Hierbij ook werk van Peter 
Kempenaers uit de Maria Theresialei.  De mooie tentoonstelling 
draagt de titel ‘Verstilde Beelden’  en is alle dagen - behalve vrijdag - 
gratis toegankelijk van 14 tot 18u. (LVB)

Caerde en  
VBSM Zonnefeest

Pasteibakker Wilfried Keustermans
met verrassende tentoonstelling 

Voor de renovatiewerken in Hof de Bist aanvangen, is Annemie Berebroeckx de 
laatste kunstenares die er tentoonstelt. Tot en met 30 juni kan men haar illustraties 
bewonderen. Vooral via de kinderboeken van Jules verwierf deze oud-leerlinge van 
de Academie Noord bekendheid. Jules heeft sedert 1998 het hart van vele peuters 
en kleuters veroverd. Hij is sedert 14 juni met een bronzen beeld vereeuwigd in Hof 
de Bist. Woensdag en vrijdag van 14 tot 16 u, zaterdag van 14 tot 17 u en zondag van 
10 tot 12 en van 14 tot 17 u zijn de illustraties van vele prentenboeken en boeken 
voor beginnende lezertjes te bekijken. (LVB)

Annemie Berebroeckx in Hof de Bist

Galerie Tsjeljoeskin ontving in maart “Penpho”. De jonge 
artiesten Maxim Piessen en Ben Goovaerts presenteerden  
10 Penpho’s. Een Penpho is een combinatie van een tekening 
(pen) met een foto (pho). In de Penpho’s van de jongeheren 
worden fantasie en werkelijkheid door elkaar geklutst met een 
vaak grappig effect tot gevolg. Leuk om mee te geven is dat  
Ben al sedert het derde leerjaar leerling van Academie Noord  
is en momenteel in het zesde jaar jongerenateliers grafiek  
volgt. (LVB)

Penpho’s van Goovaerts-Piessen

Kunst onder de Veltwijckbrug

Verstilde beelden
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Op zaterdag 12 mei had de Vrije Basisschool van St.-Mariaburg zijn jaarlijks Zonnefeest. De zon liet 
zich echter niet zien die dag. Maar het bleef droog, hoewel koud tot zeer koud. Voor de leerlingen 
kon dit de pret niet bederven. Zij deden hun geplande voorstellingen op het podium op de 
speelplaats. Zoals gepland, was Caerde hier ook aanwezig. Leden van de kunstkring gaven tijdens 
het schooljaar drie workshops aan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Lesgevers waren: 
Maria Peeters (acryl op doek), Ida Gysbrechts (aquarel), Marc Van Elsen (aquarel), Els Moonen 
(druktechnieken), Nancy Van de Parre (keramiek), Leo Van Hullebusch (pastel en houtskool), 
Wilfried Keustermans (3-D) en Mon Van den Broeck (boetseren). Tijdens het Zonnefeest werden 
de werkjes van de jonge kunstenaars tentoongesteld in het paarse klasje van de school. De 
Caerdeleden die de workshops gaven, hadden ook één van hun werken tentoongesteld in dit 
lokaal. Voor dit Zonnefeest werden, op de trappengevel van de school, door Caerde enkele leuke 
beelden geplaatst. De sculpturen zijn gemaakt door Wilfried Keustermans. Even omhoog kijken als 
je langs het Van de Weyngaertplein de school voorbij gaat. (MVDB) 



De Mariaburgse auteur Ugo Janssens meldde dat deel 
3 van de trilogie Oculatum in september zal uitkomen 
met als titel ‘De taal van de sterren’. Het manuscript is 
af, maar Ugo veranderde van uitgeverij en dat bracht 
wat vertraging mee.

Het derde deel zal voorgesteld worden op het 
Schoon Verdiep van het Antwerps stadhuis en ook 
op het stadhuis van Aalst, omdat het verhaal zich niet 
alleen in Antwerpen, Brasschaat, Ekeren, Kapellen 
en Parijs afspeelt, maar ook in Aalst. Burgemeester 
Ilse Uyttersprot heeft Uitgeverij Vrijdag dan ook 
uitgenodigd om het boek te presenteren op haar 
stadhuis.

Delen 1 en 2 van de trilogie zullen eveneens 
heruitgegeven worden: de vierde druk van ‘De vrouw 

met de luifelhoed’ en de derde van ‘De zon komt op in het westen’.

Verder is een Engelse versie in de maak van ‘De oude Belgen’. Binnenkort verschijnt tevens een nieuwe versie 
van Ugo’s jongste non-fictie ‘Vrouwen’. Volgend jaar verschijnt trouwens een nieuw werk over de Ijzertijd. (LVB)

‘De taal van de sterren’  
komt uit in september
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Beenhouwerij - Charcuterie

Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/664 20 73

MAES - ELEGEERT

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04
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Dag- en weekbladen
Lotto loterij bingoal
Belgische tierce
Grote keuze in wenskaarten
Kopie & faxservice, etc…

	 	 Openingsuren:
	 Ma.	 05.45	-	1230u.
	 Di.	-	Vr.	 05.45	-	1230	en	
	 	 13.30	-	18.00u
	 Za	 06.30	-	16.00u

	 	 Kapelsesteenweg	615
2180	Ekeren

Tel	&	Fax:	03	605	17	64
e-mail:	de.persbox	@skynet.be

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken
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o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Op 19 maart kwam het eerste exemplaar van de pers van het boek “Edward Ulrik Geniets”.  Deze biografie van 
de Ekerense abt die van 1987 tot 2005 de abdij van de Norbertijnen in Averbode leidde, werd samengesteld 
door Roger Leo Masure (1926). Na zijn jeugd in Sint-Mariaburg en studies aan het Sint-Michielscollege trad hij 
in bij de Norbertijnen van Averbode en op 12 augustus 1951 werd hij priester gewijd.

Roger Masure heeft aan de KU Leuven een opleiding gevolgd in moraal, sociale wetenschappen, economie 
en pers- en communicatiewetenschappen. Hij doceerde ethiek aan het opleidingsinstituut van de Vlaamse 
Norbertijnen en diverse andere opleidingscentra. Na zijn pensionering werd hij pastoor in Veerle-Heide. Sedert 
2001 verblijft hij in ‘De Winde’ te Veerle.

Dank zij minutieus opzoekingswerk met hulp van abdijarchivaris Herman Janssens kon hij op 220 blz de 
biografie brengen van de boeiende figuur, die abt Geniets was. Het boek is tegen 20 euro te verkrijgen  bij 
Michel Baert, pastoor-deken van Brasschaat, op het adres A. Reusensplein 2, of door overschrijving van 24,50 
euro (verzendingskosten inbegrepen) op bankrekening IBAN: BE 98 0882 5444 0893 van Vrienden van abt Ulrik, 
p/a Werftstraat 9 sf 8, 2431 Veerle-Laakdal. (LVB)

Marita De Sterck heeft afgelopen weken hard 
gezwoegd om haar nieuw sprookjesboek af te 
werken dat geïllustreerd is met lino’s van zoon Jonas 
Thys (27), tekenleraar aan de Academie Noord. Tegen 
de Boekenbeurs zal dit nieuwe boek verschijnen. 
Eerder bracht ze bij Manteau ook al ‘Liefde en lef’ 
uit, vijf volksverhalen op reis, knap geïlliustreerd met 
lino’s van haar zoon. Jonas: “Het verbaasde me hoe 
wreed en vuil deze verhalen eigenlijk écht waren en 
hoeveel verloren is gegaan door de censuur. Ik koos 
als illustraties vooral passages die niet in de bekende 
versies van de sprookjes voorkwamen,” aldus Jonas 
(LVB)

Eind september verschijnt bij Uitgeverij Clavis een nieuw jeugdboek van Herman De Meulenaere uit de 
Kauwenlaan. Op 224 blz. brengt hij het verhaal van de jonge Dolf, wiens vader na de Tweede Wereldoorlog 
zogezegd op reis ging, maar in feite wegens collaboratie in de gevangenis belandde. (LVB)

Biografie van Edward Ulrik Geniets
door dorpsgenoot Roger Masure 

Bij de Standaard Uitgeverij is een boek van 240 blz. gepubliceerd, dat tegen 19,95 euro te koop is in de 
boekhandel, ook bij ECI-Boekenclub. De titel is ‘Marie’ en auteur Julie De Keersmaecker uit de Leo Vermandellei.

Eerst was er de blog, nu het boek… Zo wordt het boek aangekondigd. Op 31 juli 2011 begon Julie De 
Keersmaecker haar gedachten en ervaringen over de strijd van haar driejarig dochtertje Marie, bij wie kanker 
was vastgesteld, uit te schrijven in een blog. De daarop volgende zeven maanden leefden Julie en haar gezin 
van dag tot dag tussen hoop en wanhoop. Maar ondanks alle ellende en tegenslagen werd het geen triestig 
relaas over een verloren gevecht tegen kanker. De ziekte van Marie was een eye-opener. Het was een levensles 
in liefde, waarvoor ze Marie voor altijd dankbaar zullen zijn. (LVB )

MARIE: Dagboek van Julie over de strijd 
van haar dochtertje

Sprookjes van Marita De Sterck
met lino’s van zoon Jonas Thys

Herman De Meulenaere:
‘En toch schijnt de zon’

Robert Vervoort (62) uit Ekeren-Donk helpt elke dinsdagmorgen mee in het buurthuis ‘Nieuw Kwartier’ aan 
de inventarisatie van het Heemkundig Documentatiecentrum. De voorbije weken kwam hij veelvuldig in 
het nieuws. Hij is de man van de ‘Red Star Line’. Via zijn onschatbare verzameling affiches, menukaarten, 
passagierslijsten, asbakken, alles bijeen meer dan 5000 objecten, heeft hij Antwerpen geholpen aan deze 
bijzondere blikvanger – het Red Star Line-museum – dat vanaf volgend jaar honderdduizenden uit binnen- en 
buitenland naar de Scheldestad gaat lokken. 

Momenteel kan men tot 2 september in het kijkdepot van het MAS gratis de tentoonstelling ‘De keuze van 
Robert Vervoort’ bezoeken met interessante stukken uit zijn indrukwekkende verzameling, die hij vanaf 1989 
begon op te bouwen. (LVB)

De keuze van Robert Vervoort

In het Antverpiagebouw werd op zaterdag 9 juni een gedenkplaat voor de wereldberoemde Mariaburgse 
accordeonist Henri Coene ingehuldigd. Schepen Jef Konings leidde de plechtigheid in en burgemeester Dirk 
De Kort onthulde de plaat.

Wij vragen ons af wanneer voornoemde bewindvoerders de blaasbalg uit de werkplaatsen van Antverpia, die 
de WWM al enkele jaren aanbiedt om een plaatsje te krijgen in het Antverpiagebouw, eindelijk een plek zullen 
geven en een plaat met uitleg over het gebruik van dit prachtig stuk binnen maatschappij Antverpia. (LVB)

Gedenkplaat Henri Coene   

Blauwbaard



Het Brasschaats gemeentebestuur oogst internationale 
roem met het geslaagde project Molenveld: 26 woningen 
boven GIBO Mariaburg werden uniek snel gerealiseerd en 
genieten algemene waardering. Al lijkt de doelstelling – 
jonge Brasschaatse gezinnen met kinderen aan gunstige 
condities een woning aan te bieden in eigen gemeente 
– zeker niet bereikt. Erger nog, de Katerheidemolen naar 
wie het Molenveld genoemd is, staat een eindje verder 
tegen de Kapelsesteenweg te verkrotten als een ‘steen 
des aanstoots’. 

Nu de heraanleg van de Molenweg volop voor de nodige 
verkeersproblemen zorgt, kan men weemoedig kijken naar 
de restanten van wat ooit één van de oudste gebouwen 
en herkenningspunten van Sint-Mariaburg was. Rond 
de Katerheidemolen uit 1775 zal het plein heraangelegd 
worden, maar over de bestemming van de vrijgemaakte 
molenromp zelf zal het volgend schepencollege na de 
verkiezingen van oktober moeten beslissen.

Grotere problemen nog aan de westelijke kant van de 
steenweg. 

De inwoners van Marcel De Backerstraat en Isabellalei 
houden hun hart vast voor de gevolgen van de nieuwe 
inbreiding even voorbij Van Gastel.

De Korte Bist, dat kleine straatje, heeft al een deel 
woningen bij gekregen aan de kant van de Schriek. 
Nu wordt ook waar Superette Moerbeek was nog een 
appartementenblok geconstrueerd. Verder verdwijnt het 
café op de hoek van Bist-Korte Bist en komen daar ook 
nog appartementen. “They all live in boxes, little boxes” 
zong Pete Seeger in onze jeugd. Dat fantoom wordt 
momenteel realiteit. 

Ook in de Frans Standaertlei is een aanvraag ingediend 
om appartementen te bouwen op de parking naast 
voormalige Drukkerij Van Wesenbeeck, waar zich nu 
garageboxen bevinden. 

Op de hoek van de Kapelsesteenweg en de Frans 
Standaertlei worden ‘Appelation Controlée’ en ‘Zoete 
Droom’ (vroeger Foto Artona)  als het ware ingepalmd 
door nieuwe gebouwen. De terreinen van Sanitair 
Verbeeck, op de Kapelsesteenweg 585, krijgen een 
nieuwe bestemming. Dit complex met alle bijgebouwen 
achterin wordt volledig afgebroken. De bouwaanvraag 
voor het nieuwe project luidt: “Bouwen van een 
appartementsgebouw met ondergrondse parking en 
commerciële ruimte”.

Er verrijzen op die plek aan de kant van de Kapelsesteen-
weg twee winkelruimtes op het gelijkvloers met 
daarboven vijf appartementen. Eerste en tweede verdiep 
kent telkens 2 appartementen. Boven verschijnt dan nog 
een dakappartement. Het gebouw heeft een schuin dak.  
De gevelbreedte bedraagt +/- 16,50 m. Het hoofdgebouw 
krijgt een linker afgewerkte zijgevel.

Als dit nog niet genoeg is, komt er aan de kant van de 
Frans Standaertlei een gebouw met zes appartementen 
op drie bouwlagen (inclusief gelijkvloers), waarvan één 
bouwlaag zich (gedeeltelijk) in een Frans dak bevindt. Het 
hoofddak is zwak hellend en de gevel krijgt een totale 
breedte van 14 m. Ook hier krijgt het hoofdgebouw een 
afgewerkte linkerzijgevel.  

En raar maar waar: “Er komt links naast het woonblok nog 
een groenstrook van 3 m breed”. Appelation Controlée 
moet wel een stukje tuin inleveren.

De voorziene ondergrondse parking loopt door onder  
beide gebouwen. De toegang - met een breedte van +/- 
3,50 m - is voorzien via een oprit langs de Kapelsesteen-
weg met achterin een garagepoort die aansluiting geeft.

Zal de Kapelsesteenweg dit nog wel allemaal kunnen 
slikken? Hij is nu al zo druk. Gaat men nog meer om files 
vragen door deze ontwikkeling? Bij het ter perse gaan 
van dit artikel was nog niet geweten of de bouwaanvraag 
werkelijk toegekend is!  (WL)
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RUIMTELIJKE ORDENING

Natuurvoedingswinkel

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT

tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92

Open Di-Vr 8.30u tot 18 u
Za 9u tot 17u

Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be

De Groene wijzer

Eén grote bouwwerf

Op Ekerens 
grondgebied

Katerheidemolen

Elk open plekje in de wijk wordt door bouwpromotoren benut om er appartementen neer te poten en het lieflijk, groene Sint-Mariaburg te 
transformeren in een Antwerpse suburb, een slaapstad, waar het leven even saai kan worden als in Merksem, Hoboken, Deurne en andere 
vroegere gezellige oorden met villegiatures en hoven van plezantiën rond de stad. 

JAARGANG 26    nr.: 114    Juni 2012

Jammer toch dat het gemeentebestuur destijds de kans 
miste om de molen in zijn oude glorie met wieken en kap 
te restaureren zoals in andere omliggende gemeentes 
wel gebeurde. De huidige bouwval is totaal onbruikbaar. 
(LVB)

“Appelation Controlée” heette 
voor WO1 “In den goeden 
koop” en stond volledig vrij 
op de hoek Kapelsesteenweg/
Frans Standaertlei
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SPORT
Mariaburger organiseert in Wenduine
sportkampen en strandsportclub

Mariaburgse preminiemen  
kampioen van Vlaanderen

DANS- EN TURNJAAR 2012-2013

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

Mariaburger Peter Van Laere (29), van opleiding leerkracht lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie, tevens 
docent bij de Vlaamse Yachting Federatie en zeven jaar voorzitter  van Jongeren vzw, pakt met zijn collega Roel 
De Petter deze zomer uit met een bijzonder origineel en attractief initiatief. De kustgemeente Wenduine, waar 
jaarlijks vele dorpsgenoten hun vakantie doorbrengen, heeft met het Wielingenbad en het Wielingencentrum goed 
voorziene sportaccomodaties, maar op het strand zelf is er nog geen vaste voorziening voor sport. Toch zijn de zee 
en het strand unieke omgevingselementen om te sporten. Peter Van Laere wil met Elephantevents meer dan een 
surfclub brengen. “We organiseren een ‘Strandsportclub’ waar alle sporten aan bod komen. Onze infrastructuur 
moet een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud, ook voor mensen met een beperking.”
Deze zomer start men met een Skate Camp, Beach Camp en Dance Camp. Jongeren van 8 tot 18 jaar kunnen 
onder leiding van gediplomeerde sportinstructeurs volgens leeftijdsgroep een week heerlijk sporten. Zij slapen in 

omgebouwde lijnbussen en beschikken nabij de boerderij in tenten over sanitair, keuken, enz. Ten oosten van de Manitobahelling bevindt zich de locatie van 
de strandsportclub, waar met de tijd een gebouw met kleedkamers, douches, wc’s, opslagruimtes, terras, cafetaria en leslokaal gepland is.
“Als hoofdactiviteiten plannen we sportkampen in de vakanties en tijdens de weekends, schoolsportdagen en zeeklassen tijdens het schooljaar en permanent 
ook sportlessen”, aldus Peter Van Laere. “Deze sportlessen omvatten looptraining, surflessen, start to swim, joga, enz. We willen ook de vaste inwoners van 
Wenduine de kans bieden om overdag of na de werkuren aan sport op het strand te doen. We zullen goed begeleide groepsactiviteiten aanbieden”.
Op termijn denken Peter en Roel ook aan teambuildings voor bedrijven, materiaalverhuur, opleidingscursussen voor trainers en sportbegeleiders, en andere 
nieuwe trends binnen de watersporten. En de Mariaburgse scholen weten meteen waar ze in de toekomst hun zeeklassen kunnen organiseren!
Alle info op www.ElephantCamps.be (LVB)

De Mariaburgse preminiemen onder de tien jaar zijn in het Aalsterse Pierre 
Cornelisstadion eindwinnaar geworden van de Jeugdcup van het Nieuwsblad. Met 
andere woorden de jonge spelertjes van KMVK, getraind door Paula Vochten, mogen 
zich kampioen van Vlaanderen noemen. In de finalematch versloegen ze met 2-1 de 
rivalen van Mariakerke. Lucas Speleveld en Thomas Verstraelen zorgden voor winst 
nadat de Oost-Vlaamse club 1-0 was voor gekomen. Arno Robert werd verkozen tot 
beste speler.
Het winnend team bestond uit: Issam Smeesters, Squanto Van Zele, Jeremy Artd, 
Thomas Verstraelen, Sebastien Artois, Max Van Lommel, Lucas Speeleveld, Arno 
Robert, Lars Van Riel en Sander Desaegher.
Bestuurslid Eduard Bedeer was ook fier te kunnen melden dat afgelopen seizoen nog 
Mariaburgse teams kampioen werden. De beloften, getraind door Kris Kerremans, 
waren de besten van hun reeks. Twee knapenploegen veroverden eveneens de 
titel. De A-ploeg werd door Steve Van Mechelen getraind en de B-ploeg door Kris 
Kerremans. (LVB)

DE LESSEN HERVATTEN OP MAANDAG 10 SEPTEMBER 2012 en gaan door in de turnzaal School schriek 358, 2180 Ekeren Mariaburg
Vooraf inschrijvingen op 5/09 van 15.00 tot 17.00 u en 6 en 7/09 van 18.00 tot 20.00 u 
2 proeflessen gratis
inlichtingen: 03/664.98.60 of 0496/12.72.55 info@turnkring-antverpia.be of zie website www.turnkring-antverpia.be
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Meer info en inschrijvingen via 

ElephantCamps.be

Uitdagende sportkampen aan de Kust!
Slapen in omgebouwde lijnbussen

BEACH CAMP

SKATE CAMP

DANCE CAMP

NIEUW

Locatie:Wenduine
ElephantCamps.be

"Respect Nature,... Niet op de openbare weg gooien aub"

Elephant Camps is een product van Elephant Events bvba BE 0843.363.629 • V.U.: P. Van Laere 0478 696 145

FOR boys & girls

VELO CLASSIC 2012 ZAL 
FRANS BEDEER MISSEN

Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus, het eerste weekend 
van de oogstmaand, zal de 14e ‘Velo Classic’ zonder 

zijn stichter-organisator Frans Bedeer plaatsvinden. 
Hij zal gemist worden door alle deelnemers, zowel 
recreanten als wielertoeristen, die ten voordele van de 

MS-zelfhulpgroep van Brasschaat zullen genieten van enkele 
uurtjes fietsen in het natuurschoon van de Voorkempen. Zoals steeds kan men 
vertrekken van op het voetbalveld van KMVK aan de Zwemdoklei, in de Bosduin 
te Kalmthout en aan de Bakkersmolen te Essen-Wildert. (LVB)

LESSENROOSTER
Maandag 18.30-19.30 Jazzdans 3e en 4e lj

19.30-20.30 Jazzdans 5e en 6e lj + 1ste middelbaa

20.30-21.30 Jazzdans middelbaar (13-18 jaar

Dinsdag 19.00-20.00 Turnen : BBB - dames - groep 1

20.00-21.00 Turnen : BBB - dames - groep 2

20.00-21.30 Volleybal gemengd (sporthal St. Lambertus/Moretus Ekeren)

Woensdag NIEUW! 11.00-12.00 Yoga

14.30-15.30 Klassiek ballet 1ste en 2e lj

15.30-16.30 Jazzdans 1ste en 2e lj

16.30-17.30 Bewegen, sport en spel kleuters

17.30-18.30 Bewegen, sport en spel 3e kleuterklas, 1ste en 2e lj

Donderdag 09.00-10.00 Turnen volwassenen gemengd 1

10.00-11.00 Turnen volwassenen gemengd 2

18.00-19.00 Turnen gemengd lagere school

19.00-20.30 Tumbling gemengd middelbaar

NIEUW! 20.45-21.45 Yoga

Vrijdag 17.30-18.30 Klassiek ballet 3e, 4e, 5e en 6e lj zonder ervaring

18.30-19.30 Klassiek ballet vanaf 6e lj met ervaring (min. 2 jaar)
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ANTVERPIA
DE KRONIEK VAN BARBARA

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten

Verse mosselen
Ma	 9u00	-	12u00		-	 13u30-16u30	
Di	 9u00-	12u00	 -	 13u30	-18u30	
Woe	 9u00-12u00	 -	 13u30-16u30	
Do	 9u00-12u00	 -	 13u30-18u30	
Vrij	 9u00-12u00	 -	 13u30	-16u30	
Zaterdag	gesloten,	maar	kantoor	
in	Kapellen	en	Brasschaat	Centrum	
geopend	van	9u30	-	11u30		

Eén derde van alle 65-plussers valt minstens éénmaal per jaar, vaak 
met grote fysieke, psychische en financiële gevolgen. Maandag 
25 juni om 13.30 uur wordt er een infomoment gehouden: 
”Vallen zelf gemakkelijk verkleinen door actief te zijn en uw eigen 
veiligheid te verhogen”.  
Na de les volgt de praktijk op woensdag 27 juni te 14 uur. ‘Louis’ 
zorgt voor een bewegelijke dansnamiddag.
Jan Koeken en René Wuyts – eerder reeds meermaals met 
boeiende verhalen te gast in het DC – laten ‘Shakespeare in onze 
tijd’ herleven in woord, beeld en muziek. Vrijdag 29 juni te 14 
uur bevat hun voordracht twee facetten van Denker, Dromer en 
Troubadour Bob Dylan die moeilijk te scheiden zijn: filosofisch-
visionaire songs en minnestreel. Songs – Nederlandse vertaling is 

ter beschikking - die iedereen zou moeten kennen!
Een typisch echte Hollandse busreis op donderdag 19 juli gaat 
naar Gouda en Groene Hart. Niet treuzelen om in te schrijven. 
Succes is steeds verzekerd!
De Wijkwerking organiseert zaterdag 15 september een volledige 
dag tussen Rustoord en Sint-Mariaburg. Hierover meer nieuws 
elders in deze uitgave. 
Ook nostalgie op vrijdag 12 oktober te 14 uur. Marita De Sterck 
laat iedereen die het wil weer vertellen over de jaren 30-50. 
Filmfragmenten uit het archief van Ciné Rio frissen de jeugdjaren 
op in Sint-Mariaburg.
In het DC Antverpia valt altijd wat te beleven! (WL)

Maandag 19 maart vond de derde culturele wandeling door Sint-
Mariaburg plaats. Deze ‘koninginnenwandeling’ langs meest 
verdwenen oude hoeves was de langste: ‘veel stappen en weinig 
beeldmateriaal’. 
De ‘Binhoeve’ (hoogte Frilinglei/Kapelsesteenweg) werd reeds 
gesloopt in 1903. Verhalen van Ludo Van Bouwels grootmoeder 
waren genoeg om de sfeer op te snuiven. De familie Verbist 
had verschillende boerderijen met de naam ‘Hoeve Verbist’. De 
huidige muziekacademie in de Schriek was er één van. Gids Ludo 
Van Bouwel op deze locatie: “Vroeger liepen hier varkens rond,  
nadien leerlingen!?”

De schuur van  ‘Hoeve Matthijsen’ (hoek Schriek en Schepersveld) 
herinnert nog aan de tentoonstelling ‘Metamorfose – 100 jaar 
Sint-Mariaburg’ die daar gehouden werd. 
De eerste eeuwelinge van Sint-Mariaburg – Moederke Van den 
Eynden – werd geboren in 1845 op de ‘Galgehoeve’. In 1899 
werd deze hoeve gesloopt en in 1900 herrees het ‘Chateau Du 
Galg’. Verhalen zijn genoeg gekend en overblijfselen vinden we 
nog o.m. met de ‘Misthoeve’ achter het voetbalterrein.  Liefst 35 
personen werden op deze tocht veilig door Sint-Mariaburg geleid. 
Een frisse pint in de cafetaria van DC Antverpia was welkom na 
deze fantastische inspanning. (WL) 

In Antwerpen geboren, was hij de 
jongste zoon van Hugo en Nora 
(centrumleidster DC Antverpia) Lam-
brechts - Augustijns. In de fleur van zijn 
leven werd hem de rest allemaal niet 
meer gegund. De ouders waren op reis 
in Italië waar zij het droevige nieuws 

vernamen dat hun jongste zoon thuis overleden was. 
Het gemoedelijke Sint-Jozefkerkje te Schoten, waar de uitvaartdienst 
plaatst had op zaterdag 21 april, zat overvol met vooral jeugdig 
publiek. De getuigenissen tijdens de ingetogen plechtigheid 
bewezen alleen maar dat Tom,‘hun’ Tom was, ‘hun Tompez’. Hij was 
het zonnetje! Ongeloof heerste dat deze 23-jarige jongeman bij de 
eerst volgende gelegenheid zou ontbreken. Emoties konden moeilijk 
bedwongen worden. Al die lovende woorden waren momenten om stil 
van te worden. “Waarom?”: een vraag die onbeantwoord bleef!
Het leven gaat verder. Dat beseffen ook broer Ben en twee zussen Leen 
en Grietje. Maar door de hechte familieband zullen zij dit samen wel te 
boven komen.
Tom blijft bij iedereen voortleven. Natuurlijk zal in de toekomst terug 
veel leute gemaakt worden, maar ergens zal er toch de idee nazinderen 
“Tompez was broodnodig!” (WL) 

Het gebied tussen Schriek en Bist werd in 1896 “Nieuw Kwartier” genoemd. 
In 1898  werd uiteindelijk de naam “Sint-Mariaburg” gekozen voor de wijk 
die Antoon Van den Weyngaert vanaf 1895 creëerde tussen de spoorlijn 
Antwerpen-Rosendaal en de Kaart. Maandag 23 april genoot men  tijdens de 
vierde cultuurhistorische wandeling van een boeiende namiddag met verhalen 
over Villa Albert, eerste kerkje, oud kerkhof, stoomtreintje, slijkstraten, enz.
Elke straat had wel één hotel of café. Zo stond in Antverpiastraat het eerste 
hotel “Hotel Saint-Jean”. Onze gids LVB bracht er zijn allereerste levensjaren 
door! Bijna elke hoek van de straat had een café. De wijk was toen een plezierige 
bedoening. (WL)

DC Antverpia
VALPARTIJEN MET GEVOLGEN EN SHAKESPEARE IN ONZE TIJD 

Varkens worden  leerlingen toch?

Tom Lambrechts  
10/07/1988 – 15/04/2012

NIEUW KWARTIER
CAFÉ KWARTIER 

Oef, weeral het verlengd weekend zonder 
kleerscheuren doorgekomen, en wat voor 
een memorabele vierdaagse, tenminste in 
mijn geval.
Het begon al met een beursintroductie op 
Wall Street van het geesteskind van ons 
aller Mark Zuckerberg die hiermee tot de 
top-5 van de meest vermogende personen 
ter wereld behoort, men zou voor minder 
zoals Mark zijn ja-woord geven.
Kijk maar eens op Facebook bij Barbara 
en je zult versteld staan wat je al of niet 
te weten komt over mijn zorgvuldig 
afgeschermd liefdesleven….
Gisteren had ik het niet onbelangrijk 
voorrecht persoonlijk te mogen aanwezig 
zijn op de Champions League Final 
in München. Was ik daar zeker wel in 
gezelschap van twee van mijn betere 
Facebook-vrienden, de Jean-Marie en de 
Jean-Luc.
Awel Jean-Marie, wat doet u hier?
Ja Barbara, ik ben invité d’honneur, vele 
jaren hier de netten schoon gehouden. Nu 
kom ik met Carmen terug van de ‘Heimat’ 
om er nota bene behoorlijk gehonoreerde 
lezingen te geven. 300.000 euro betalen 
als compromis aan vadertje staat deed 
de Belgische en de VTM poort op slot. We 
hoeven alleen nog onze boekhouder te 
betalen, maar dat zijn peanuts.
Ja Barbara, fluistert Jean-Luc in mijn 
rechteroor. Ik ben hier in functie van 
commissaris voor de UEFA, om te zien of 
de grote clubs niet teveel sjoemelen. Ik 
hoor nog net dat J-M aan J-L vraagt of hij 
geen kans heeft om bestuurder te worden 
bij Inbev wat door J-L beleefd wordt 
afgewimpeld met de gekende oneliner dat 
dit probleem zich nu niet stelt.
De rest van het gesprek wordt een 
gefluister en het enige wat ik opvang is 
dat Leekens naar Club Brugge (u weet 
wel, van ex-Dexia en nu Belfius) gaat om 
er de resterende 10% (u weet wel van de 
nationale ploeg) verder uit te bouwen.
Ineens schiet ik wakker en zie nog net dat 
Drogba de beslissende penalty binnen 
trapt en vraag ik me af “was Facebook 
echt of niet?”.
En zoals mijn grootmoeder altijd zei: “Als 
ieder mens een ander mens zou gelukkig 
maken, was de hele wereld gelukkig”
Tot volgende keer
Barbara  

Facebook
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Tijdens het weekend van 11, 12 en 13 mei stelden de cursisten die 
o.l.v. Els Moonen aquarelles volgen in het dienstencentrum Antverpia 
de vorderingen van hun werk tentoon. Tijdens de tentoonstelling 
waren aquarellen te zien die gemaakt werden door mensen die in het 
dienstencentrum een 1ste, 2de of zelfs al 3de jaar cursus achter de rug 
hebben. De voorzitter van het Brasschaatse OCMW, Bart Brughmans, 
benadrukte tijdens zijn openingstoespraak dat deze groep in de eerste 
plaats uiteraard niet de artisticiteit nastreeft, want vooral het plezier 
van het samen-bezig-zijn primeert bij de cursisten die uit een ruime 
leeftijdscategorie komen. De iets gevorderde 50’ers zitten er samen met 
oudere tot prille 80’ers en dat mondt vaak uit in hilarische momenten 
tijdens het tussendoor uitwisselen van ideeën en levenservaringen. 
(EM)

Aquarel in Antverpia


