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Na hoogtepunten van ‘n feestelijk najaar

Een massa belangstellenden – jong en oud – reden met de dubbeldek
Kerba Paardentram van het Antverpiagebouw naar Rustoord en terug.

Op 15 september reden meer dan 500 enthousiastelingen met de Kerbapaardentram tussen Rustoord en het Antverpiagebouw. In de zaal Antoon Van
den Weyngaert had het team van het Heemkundig Documentatiecentrum
een schitterende tentoonstelling over het stoomtreintje opgesteld, dat van
1901 tot 1914 de Antwerpse toeristen aan het station van Ekeren ophaalde
en naar de Zwemdok, Kattekensberg, Mariaburgse bossen en Rustoord
bracht. Willy Meirsman mende zijn sterke Noriker trekpaarden over een
deel van het parcours dat het lokale treintje destijds volgde. Onderweg
gaf Ludo Van Bouwel uitgebreid commentaar over de geschiedenis en de
bezienswaardigheden. Dank zij het gemeentebestuur van Brasschaat kon
de paardentram door de prachtige Emmalei rijden, de beukendreef van de
Kattekensberg. De barelen waren voor één dag open gemaakt.
In het Antverpiagebouw werd permanent door Walter Lauriks een fel
gesmaakte powerpointpresentatie verzorgd over de 100-jarige kerk en over
het Mariaburgs gemeenschapsleven. In het cafetaria van het DC verwenden
Lus en Lydia Cuyvers de dorstigen met een drankje en een gezellige babbel.
In de kerk van Rustoord viel een tentoonstelling van liturgische gewaden en
voorwerpen te bekijken.

Na het verschijnen van ons septembernummer
hebben twee onvergetelijke hoogtepunten nog
maar eens duidelijk geïllustreerd dat
Sint-Mariaburg een uniek feestdorp is.
Het laatste weekend van september vonden dan de 26e Mariaburgse Feesten
plaats. Een weergaloos succes! Vrijdagavond werd de quiz in Elcks Thuys
door alle ploegen gesmaakt. Zondag werd het van in de vroege uurtjes
over de koppen lopen op het Van de Weyngaertplein. De standhouders van
de rommelmarkt kregen de voorbije 25 jaar nooit zoveel kooplustigen. De
standen van de deelnemende verenigingen genoten van een ruime publieke
belangstelling. De scoutsleiding kwam handen tekort om de dorstigen
te kunnen laven. De optredens van Koninklijke Harmonie Antverpia,
Muziekacademie Ekeren, A’Muze’d, Orange, Bazart, Cheer Leaders Academy
en 6 Pack creëerden een geweldige ambiance. De WWM verkocht meer wafels
van Nelleke dan ooit! Willy Bauwens en zijn team bakkers waren dan ook
uiterst tevreden over de opbrengst van de 26e Mariaburgse Feesten. Proficiat
aan het geweldige team van De Weyngaert vzw, dat eens te meer voor een
onvergetelijke dorpsdag op het kerkplein zorgde.
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Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

Men kon over de koppen lopen tijdens het gesmaakte optreden van de Cheer Leaders Academy.

Nu ook Kerstmarkt op kerkplein
‘We Love Marie Fonds vzw’ rondt het feestjaar af met een heuse kerstmarkt op
zondag 16 december vanaf 13 tot 19 uur.
Overal zie je reclames voor Kerstmarkten in
Aken, Duisburg, Dusseldorf, Bonn, Dortmund,
Roermond, Rijsel, Parijs, Londen, Brussel, Hasselt,
Maastricht, Brugge, … Maar waarom het zover
gaan zoeken als op het Van den Weyngaertplein,
aan de kerk van Sint-Mariaburg, als primeur voor
een goed doel een topevenement wordt gebracht?
Doorlopend zijn er verkoopstanden van creatieve
geschenken en handgemaakt accessoires, vuurkorven, live
Kerstmuziek, optredens, jeneverbar met nageltje klop, cava en
oesterbar, Jean sur Mer, tombola met knappe prijzen en veel meer…
Ook aan de hongerige magen van de kleintjes wordt gedacht. Die kunnen
genieten van kinderanimatie, alsook verschillende spelletjes, en niet te
vergeten de Kerstman in hoogsteigen persoon. Het Mariefonds staat voor
doeltreffende hulp aan al de organisaties die iets te maken hebben met
kinderen en kanker.

Getuigen de ouders: “Het Mariefonds is ontstaan door
goede vrienden die de laatste week van haar leven
iets wilden betekenen voor ons. We kunnen niet
meer voor haar kleine lichaampje vechten, maar wel
voor haar waardevolle boodschappen die ze ons heeft
toevertrouwd: LIEFDE, vriendschap en verbondenheid,
iets betekenen voor anderen. Dat is iets wat kleine grote
Marie ons heeft meegegeven. Denk aan de mensen die zoals
ons elke dag moeten leven met het feit dat je kind of dierbare er niet
meer is. Het zijn er veel. We zijn geen dokters, maar wel mensen die een
hart onder de riem kunnen steken.”
De initiatiefnemers hopen op een grote opkomst op het Van de
Weyngaertplein. Er is voldoende parkeerruimte bij Delhaize op de hoek
van Marie-Theresialei en Kapelsesteenweg, op een boogscheut van de
Kerstmarkt.
WL

Wijkwerking beheert het Wijkcentrum in vroegere bibliotheek
Vanaf 1 januari 2013 verlaat de Wijkwerking Mariaburg vzw de voormalige
woning van de hoofdonderwijzer aan de Schriek 360, algemeen bekend als ‘Het
Nieuw Kwartier’. Het bestuur van de Stad Antwerpen en het District Ekeren heeft
aan de Wijkwerking gevraagd om in het gebouw van de vroegere bibliotheek aan
het Van de Weyngaertplein 39 het Wijkcentrum te beheren.
Op de bovenverdieping zal het Heemkundig Documentatiecentrum zijn
archieven onderbrengen en er ten dienste staan van het publiek. Wie informatie
zoekt over zijn familie, woning, straat, buurt of over andere aspecten van het
verleden kan er elke dinsdagmorgen terecht tussen 10 en 11.45 uur. Later zal het
documentatiecentrum ook tijdens het weekend open staan voor wie op zoek is naar
historische gegevens. Vanaf 2014 zal ook het Heemkundig Documentatiecentrum
van de Antwerpse Noorderpolders naar Sint-Mariaburg overgebracht worden.

De benedenverdieping zal gebruikt worden voor activiteiten van het
Cultuurcentrum Ekeren, van de Vrije Basisschool, van het DKO, als BIB-punt,
alsook voor allerhande vergaderingen, voordrachten, tentoonstellingen en alle
mogelijke socio-culturele initiatieven. Op de website www.mariaburg.be kan
men de activiteitenkalender raadplegen. Verenigingen, families, buurtcomités,
e.d. kunnen gebruik maken van de beschikbare ruimte aan interessante condities.
Meer info daarover op de website en in volgend nummer van de Gazet vh Nieuw
Kwartier.
Kom alvast kennis maken met het nieuwe ‘Wijkcentrum Mariaburg’ op
zaterdag 26 januari van 15 t/m 17 uur. Het bestuur van de Wijkwerking
Mariaburg vzw ontvangt u met een hapje en een drankje.

MENSEN
Jongeren slaan handen in elkaar en
organiseren eigen event

BM’s verlieten ons...

De 17-jarige Ken De Kort uit de Sint-Antoniuslei kreeg in februari een wildcard om deel te nemen
aan de Mister Belgian Personality verkiezing voor de provincie Antwerpen en in mei won hij die.

Jos Moonen

Maria Van Bergen

(3/6/1936 – 24/8/2012)

(3/11/1938 – 31/10/2012)

De echtgenoot van Magda Constandt overleed thuis aan de Lage
Kaart 66. Hij was met zijn echtgenote een trouwe bezoeker van DC
Antverpia, een graag geziene kaarter en schaker. Jos was geboren in
Antwerpen, op de wijk Dam. Daar liep hij school in St.-Norbertus en
was hij een overtuigd chirolid. Via zijn job bij een shipping company
in Antwerpen leerde hij Magda Constandt kennen en huwde haar.
Zij kregen twee kinderen: dochter Els en zoon Wim. Het gezin
woonde aan de Sint-Antoniuslei en Jos oefende er het beroep van
accountant uit. Hij was een enthousiast supporter van zijn kinderen
bij volleybalwedstrijden (Els) of judokampen (Wim). Hij heeft zich
als vrijwilliger veel ingezet voor de school O.-L.-Vrouw van Lourdes
Instituut, later Moretus, te Ekeren. Ook toen dochter Els voorzitter was
van Caerde, kon zij steeds op zijn hulp en medewerking rekenen bij
het organiseren van de tentoonstellingen. Jos hield ervan met zijn
hond Viktor te gaan wandelen in de bossen rond de Kattekensberg.

De echtgenote van Tony Moons was geboren in Antwerpen.
Na een langdurige ziekte is ze zachtjes ingeslapen in Coda
Hospice te Wuustwezel enkele dagen voor haar 74e verjaardag.
Ze was een bekende figuur in de wijk, want zeven jaar had
ze een delicatessenwinkel op de Kapelsesteenweg naast de
Tramhalt. Later hield ze met Tony het café Bagatelle open in de
Sint- Antoniuslei. Ze noemden het voormalig café Pullman naar
het hotel op de hoek van Annadreef en Jacobuslei, waar vader
Moons destijds zijn zaak had.

Hij besliste om niet verder te gaan naar de nationale finale, omdat dit niet de weg is die hij wil bewandelen en
hij ook voor zijn laatste jaar wetenschappen-moderne talen stond.
Het modellenwereldje interesseert hem niet echt, maar hierdoor leerde hij veel bij over het reilen en zeilen
achter de schermen van zo’n organisatie.
Dat bracht hem op het idee om nogmaals iets unieks te organiseren voor en door jongeren tussen 13 en 16
jaar oud, weerom zonder echte sponsors of budget. Zes jongeren sloegen de handen in elkaar om een exclusief
evenement in een club met VIPS, limousines en verrassingen te brengen. Zonder alcohol of drugs.
Het budget werd bijeen gesprokkeld door een team van enthousiaste medewerkers en een uniek systeem om
de mensen aan te zetten tot het schenken van enkele euro’s.
Hiermee werd een start gemaakt om discotheek Noxx af te huren, het drukwerk en de artiesten te betalen. De
website, de affiches, het logo werden allemaal zelf ontworpen, artiesten werden gecontacteerd en budgetten
onderhandeld...
Omdat er toch wat geld mee gemoeid was en om heel het project te kaderen, werd in augustus een VZW
opgericht. VZW ICUC (uitgesproken: I see, you see) werd geboren. Het is niet de bedoeling dat Ken of zijn team
hieraan verdienen, maar ook niet dat een financiële put gegraven wordt.
Het evenement vond plaats op 20 oktober om 15 uur in discotheek Noxx. Kaarten kostten 8 euro, VIP tickets 20
euro en VIP + Limo 30 euro. Verschillende artiesten en DJ’s zoals Ian Thomas, DJ Rebel, DJ Frank en Jeff Darko
(UK) kwamen optreden. Ken kreeg ook steun van directie en leerkrachten in zijn school (GIB) Hij mocht in alle
klassen van de eerste en tweede graad zijn project toelichten. (JM)

Daarna genoten ze van hun pensioen in de Jacobuslei nr 55.

Adri Landa
(12/2/1930 – 17/11/2012)

Augusta ‘Yvonne’ Craey
(26/9/1921 – 25/9/2012)
In het ZNA Jan Palfijn te Merksem overleed de echtgenote van Paul
Peeters daags voor haar 91e verjaardag. Heel veel Mariaburgse
meisjes hebben van haar les gehad in de school van de zusters
aan de Frans Standaertlei. Juffrouw Yvonne was jarenlang titularis
van het zesde leerjaar en bereidde haar leerlingen degelijk voor
op de grote overstap naar het secundair onderwijs. Het echtpaar
Peeters-Craey woonde in de Van de Weyngaertlei en kreeg twee
kinderen, Georgette en Guido. Later verhuisden Paul en Yvonne naar
de Nieuwdreef 109 in Merksem, waar ze trouwe lezers bleven van
onze Gazet. Vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen waren hun
oogappels.

Vele jaren woonde de in Bergen op Zoom geboren Adri Landa
met echtgenote Lea Van Bocxlaer en hun vier kinderen in de
Leo Vermandellei. Hij miste zijn echtgenote die op 1 september
2011 overleed zodanig dat hij levensmoe was en in A.Z. Klina
afscheid nam van zijn dierbare kinderen en kleinkinderen. De
uitvaartplechtigheid vond plaats in de parochiekerk van O.-L.Vrouw van Gedurige Bijstand op vrijdag 23 november. Zijn as
werd samen met die van zijn echtgenote uitgestrooid op de
begraafplaats Rustoord.

TWEE MARIABURGSE BURGEMEESTERS
Dirk Bauwens (NV-A)

43-jarige Mariaburger burgemeester van Schilde!
Hoe een dubbeltje rollen kan… Dirk Bauwens, zoon van
Willy en Greta Bauwens uit de Eduard Caertsstraat, is de
kersverse burgemeester van Schilde. Deze bankdirecteur
had voorheen zijn kantoor op de hoek van de Molenweg/
Kapelsesteenweg. Hij blijft in Schilde beide functies
uitoefenen.
Zijn grootouders Staf Bauwens-Mary Brinkman kwamen
zich tijdens de oorlogsjaren in Mariaburg-Brasschaat
vestigen in de Gezondheidslei. Ze kregen er 3 kinderen.
Willy (Dirks vader), Jenny en Guido, (zijn tante en oom).
Tante Jenny had destijds een welvarend kapsalon op
de Bredabaan in Merksem. Oma Mary, een steengoede
dameskapster, week later uit naar de Lombaardstraat in
Hoevenen. Staf was scheepstimmerman-meubelmaker
en fietste richting haven op en neer.
Willy Bauwens hield zich op met electronica. Vrouwtje
Greta is afkomstig uit het West-Vlaamse Beernem, op
een zucht verwijderd van Brugge.
De Bauwensen zijn actieve lui. Zo zijn Willy en Greta
reeds jaren ‘in de weer’ met de ‘Jonge Gezinnen’ en
de Wijkwerking Mariaburg vzw. Zij hielpen ook zaal
Elcks Thuys draaien en Greta was voorzitster van de
KAV (Vrouwengilde). Van papa Willy is geweten dat
hij het geheim van ‘Cremerie Nelleke’ erfde om alzo
lekkere wafels te bakken. Tijdens de laatste Mariaburgse
Feesten van 30 september werden DERTIEN emmers
deeg aangewend om heerlijke wafels te bakken! Over
het geheime recept wil Bauwens niks kwijt. ook de
nieuwbakken burgemeester van Schilde, zoon Dirk, is
hyperactief en aanwezig in talrijke verenigingen.
De appel valt inderdaad niet ver van de boom... Papa
Willy Bauwens, doorspekt van droge humor, draaide
destijds in het ouderlijk huis diabeelden en films voor alle

Leon Dierickx
(7/11/1918 – 23/11/2012)

Mia Vanderhoydonck
(6/12/1930 – 9/10/2012)
Tot 1993 heeft Mia met haar broer Joseph op de Kapelsesteenweg
de schoenwinkel ’t Schaapke uitgebaat. Deze winkel waar ook
textiel, ondergoed en cravatten verkocht werden naast schoenen
en pantoffels, was in 1929 gesticht door hun moeder Sylvy van den
Buys, die in 1985 overleed en haar vader Paul Vanderhoydonck, die
in 1991 stierf. Vanaf 2000 verlieten broer en zus de woning aan de
Kapelsesteenweg en vonden een onderkomen in woonzorgcentrum
Plantijn te Kapellen. Daar is Mia na een langdurige ziekte zachtjes
ingeslapen. Broer Joseph verblijft er nog en woonde in een rolstoel
de uitvaartdienst bij in de kerk van Sint-Mariaburg.
Gazet van het Nieuw Kwartier

De echtgenoot van Irma Gijs overleed op hoge leeftijd in WZC
Hof De Beuken te Ekeren. Als bediende op rust genoot hij zijn
laatste levensjaren samen met zijn echtgenote van een mooie
levensavond. Voor ze in WZC Hof De Beuken introkken, verbleven
ze in hun woning aan de Schriek, kort voor de spoorweg. Ze
hadden een zoon en een dochter, en kregen drie kleinkinderen
en zes achterkleinkinderen. We blijven Leon herinneren als één
van de topacteurs van Toneelkring Dienet Vro. Samen met Rik De
Smedt, René Meyvis, Jacques Matthysen, Frans Wuyts, Eugéne
Streitz, e.a. bracht de lokale toneelkring in de jaren ’50-60
onvergetelijke opvoeringen. Leon speelde steeds con brio één
van de hoofdrollen. Deze generatie ‘steracteurs’ is thans volledig
verdwenen.

2

snotapen uit de buurt. Die rakkers zaten soms tot op de
stoelen van het drukbezochte kapsalon te genieten van
de cinema. Willy’s tante had op haar beurt een wijkzaaltje
in de Walen, in het Henegouwse Ghlin. Willy kreeg er
stukjes film die hij met col aan mekaar kleefde en er nog
diabeelden tussen smeet. Waar is de tijd? (Erjee)

J(oh)an Jambon (NV-A)

Inwoner Sparrenlaan burgemeester van Brasschaat
Met 5278 voorkeurstemmen scoorde Jan Jambon best
in Brasschaat, zodat Mariaburg de komende zes jaar een
burgemeester heeft, een unicum in de geschiedenis van
de wijk. Jambon is weliswaar een inwijkeling met zijn
roots in het Limburgse Genk, waar hij op 26 augustus 1960
het levenslicht zag. Als student deed hij nog vakantiejob
bij Ford Genk en zo kwam hij meermaals in het nieuws bij
de Ford-crisis. Jambon woont met zijn gezin in Mariaburg
sinds 1 november 1996. Zijn echtgenote speelt tennis bij
de Witte Duivels en geeft les op Sint-Lutgardis. Het gezin
Jambon telt vier kinderen. De meisjes stonden in leiding
bij de gidsen van Sint-Lutgardis; de zonen staan nog in
leiding bij de scouts van Sint-Michiel. Ze zijn sportief
aangelegd en voetbalden in de jeugdreeksen van KMVK
en speelden tennis bij de Witte Duivels.
Jan Jambon heeft een Volksunieverleden en is sinds
2007 volksvertegenwoordiger voor NV-A. Hij is trouwens
fractievoorzitter in de kamer van volksvertegenwoordigers.
Op lokaal vlak richtte hij in 2005 de afdeling NV-A op, in 2006
werd hij gemeenteraadslid en in 2007 schepen. Hij studeerde
als licentiaat Informatica af aan de VUB, studeerde MBA
Antwerpen, werkte voor IBM, SD Worx, VUM, Creyfs, werd
algemeen directeur van BCC (Visa en Mastercard).
Sint-Mariaburg rekent op deze welbespraakte politicus opdat
de wijk de volgende zes jaar nog meer aandacht en steun zal
krijgen vanwege het Brasschaats gemeentebestuur. (LVB)
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DORPSLEVEN
Bus 730 terug op vroeger parcours

Keuzes maken is altijd moeilijk
Recent is men begonnen met de bouw van appartementen aan de Frans Standaertlei, schuins over de Alfons De
Schutterstraat. Waar weleer garageboxen stonden van Wegenwerken Van As, verrijzen nu vijf appartementen. Weer
een groot aantal wagens die op zoek moeten gaan naar een nieuw onderkomen.
In deze buurt is het parkeerprobleem zeer groot. De auto veilig stationeren is niet zo evident. Weliswaar zouden er
terug garageboxen komen, maar zeker niet de capaciteit zoals voorheen (12 als we goed kunnen tellen, waarbij 5
zeker behoren tot de appartementen, rest 7 boxen voor eventueel verder verhuur of verkoop!?).
De aanvraag is reeds enorm en onvoldoende. ‘Men komt sowieso op een wachtlijst te staan’.
Huisvesting en mobiliteit, het is niet gemakkelijk te verzoenen en hierin een evenwicht te vinden. Keuzes maken is
altijd moeilijk. En wat voorheen voor de enen goed was, en de anderen slecht, is het nu misschien omgekeerd. Maar
het woonbeleid in Sint-Mariaburg is zeker niet meer zoals voorheen. Het groen wijkt voor beton. En wat met de
garageboxen van wegenwerken Van As aan de overzijde? (WL)

De Bobo’s van de Lijn zijn een stelletje criminelen. Zij zouden voor het Europees Hof moeten gedaagd worden
wegens misdrijf tegen de mensheid. Door hun aartsdom besluit om vanaf begin september het openbaar
vervoer te hervormen – VERKNOEIEN is een juister woord – hebben ze vele trein-tram-busgebruikers terug
naar hun auto gejaagd. Onmogelijke verbindingen plus overvolle trams en bussen, brachten de chauffeurs de
wanhoop nabij en verjoegen de passagiers terug naar koning auto. ’Er is meer plek in een legbatterij dan in
een tram’ was het oordeel van de media.
Gevolg: brutale toename van het CO² gehalte, snellere opwarming van de aardbol met alle rampzalige
gevolgen daarbij. Miljoenen doden op korte termijn. Misdadig dus!
Gelukkig hebben de burgemeesters van Kapellen en Brasschaat met geld de Lijn kunnen overhalen het
stupide traject van bus 730 te wijzigen, zodat niet meer via Lage Kaart en Louislei naar de Kapelsesteenweg
wordt gereden met nog wat meer miserie aan de afslag Molenweg-Schriek. Nu wordt terug via
Hoogboomsesteenweg, Antwerpsesteenweg en Kapelsesteenweg naar de Schriek gereden, zodat men
vanuit Mariaburg om het uur toch tot de Rooseveltplaats kan en omgekeerd.
Zo moet men niet langer aan de Carrefour van de 650 overstappen op overvolle tram 2 of 3 om heel
oncomfortabel in het centrum van de stad te geraken.
De oude enkelvoudige bussen die voor lijn 650 ingezet worden (eerder geschikt voor Biafra, een WestEuropees land onwaardig), zijn niet alleen ongemakkelijk door hun hoogdrempeligheid, maar op de spitsuren
overvol. ‘Het lijkt wel alsof alleen Poolse en exotische kuisvrouwen, en op de spitsuren schoolkinderen nog
gebruik maken van deze bussen,’ getuigde een toevallige reiziger. ‘Het lijkt wel dat de Lijn alle andere
volwassen gebruikers terug naar de auto gejaagd heeft.’
Duidelijk merkbaar aan het overdrukke verkeer tussen Mariaburg en Merksem en vice versa. (LVB)

Op dit terrein waren jarenlang een 30 tot 40 garageboxen te huur, uitgebaat door
wegenwerken Van As. Dat is nu verleden tijd.

Advies Stedenbouw brutaal genegeerd:
laatste kasteel ‘De Galg’ nu ook gesloopt!

VBSM: Meer veiligheid Straatnaambord terug
aan de ingangspoorten aan de Katerheidemolen

De witte ingangspoort langs de Frans Standaertlei wordt
nog enkel in uitzonderlijke gevallen gebruikt.
De Vrije Basisschool Sint-Mariaburg aan de Frans
Standaertlei 50 kende jarenlang twee ingangen: één
aan de Frans Standaertlei en één andere aan het Van de
Weyngaertplein. Kleuters en leerlingen van de lagere
school hadden toen de vrije keuze.
Maar de Frans Standaertlei lijkt toch niet zo veilig als
voorheen. Pogingen om de straat ‘enkele richting’ te
krijgen, brachten niets op. Vorig schooljaar heeft men
nog even de kat uit de boom gekeken. Maar bij de start
van het nieuwe koos men resoluut voor meer veiligheid.
Een prioriteit die voor een school zeer belangrijk is.
Tenzij in hoogst uitzonderlijke gevallen, werd de witte
ingangspoort geschrapt. Deze ingang behoort tot het
verleden. Velen moeten nu een ommetje maken. Maar
beter deze keuze, dan vroeg of laat geconfronteerd
worden met tragische ongevallen. Leerlingen van
een lagere school, en zeker kleuters, zijn soms zo
onvoorspelbaar, dat op een drukke verkeersader alles
vrij snel gebeurd is. En dit wil men hier ten alle prijze
vermijden.
Een bijkomend voordeel langs het Van de Weyngaertplein is ook dat men nu in de school één centraal
controlepunt heeft van wie binnenkomt en buitengaat.
Na wat gewenning aan de nieuwe situatie is naar
verluid ook iedereen uiterst tevreden over de genomen
maatregel. Het plein geeft nu zeker bij het afhalen van
de leerlingen een echt veilig gevoel en als het ware is dit
een verlengstuk van de speelplaats. Mooi toch hoe daar
nu op een rustige wijze de kinderen kunnen opgewacht
worden. Onrechtstreeks heeft het wijkcirculatieplan
daar een rol bij gespeeld. (WL)

Gazet van het Nieuw Kwartier

De Voorkempen HE bouwt aan de Boskapellei op de plaats waar het kasteel van Antoon Van den Weyngaert stond
(Chateau du Galg) 16 appartementen en 2 woningen. Het betreft sociale huurwoningen voor 55-plussers uit
Brasschaat. Zij kunnen vanuit deze ‘aanleunwoningen’ genieten van de faciliteiten die DC Antverpia aan de overzijde
van de straat biedt: maaltijden, pedicure en manicure, wassalon, boodschappendienst enz.
Altijd heeft men gezegd dat het kasteel zou behouden blijven. In alle infovergaderingen is door de overheid gezegd:
“Het kasteel blijft behouden. Oorspronkelijk was voorzien in de afbraak, maar dit project kreeg een
negatief advies van de dienst Stedenbouw: het kasteeltje en de toren moesten behouden blijven”.
Groot was dan ook de verbazing van de omwonenden toen de aannemer in november op een brutale wijze heel het
gebouw met de grond gelijk maakte en uiteindelijk alleen de restanten van de toren overeind liet staan. We weten
wel dat destijds door Stichting Quadens – Vrij en Vrolijk – het kasteel al danig verknoeid is door het vol beton te
steken. Maar toch had men wat meer respect kunnen opbrengen voor de renovatie van het oorspronkelijk kasteel,
zoals met het Antverpia-kantoorgebouw wel gebeurd is.
Slotsom: Sint-Mariaburg is zijn laatste kasteel kwijt, nadat eerder al het prachtige kasteeltje van de familie Van
den Bussche op hoek Boskapellei-Floris Verbraekenlei verdween, het mysterieuze slot van Zotte Rik op de hoek van
Lage Kaart-Henrilei plaats moest maken voor villa’s en het majestueuze kasteel van Grisar in De Sterre (Medister)
gesloopt werd.
Enig respect voor het erfgoed bestaat hier niet. Hoe anders worden in het buitenland kastelen, bedrijfsgebouwen en
dorpskernen met specifieke woningen gekoesterd! (LVB)

Op zaterdag 6 oktober werd het Katerheidemolenplein
aan de Kapelsesteenweg feestelijk ingehuldigd. Een
week voor de verkiezingen ontbrak het er uiteraard niet
aan politiekers van divers pluimage. Uit de toespraken
van burgemeester Dirk De Kort, schepen Myriam Van
Honsté en WWM-voorzitter Marc Elseviers onthouden
we dat de molen het oudste gebouw is van de gemeente
en beeldbepalend voor de wijk Mariaburg. De aanleg
van het plein vormt het sluitstuk van de inrichting
van de omgeving: nieuwe GIBO-gebouwen plus
Molenveld-woningen erboven en het heraanleggen
van de Molenweg met eenrichtingsverkeer en
dubbelrichtingfietspad. De afgetakelde molenromp,
die in de jaren ’60-70 door de gemeente Brasschaat
onvoldoende gerestaureerd werd in plaats van in
zijn oude glorie hersteld, staat nu triestig in een kale
omgeving. Wij suggereerden reeds om een paal met
foto van de oude molen in volle glorie naast de huidige
ruïne te plaatsen. Hopelijk komt er beneden in het
nieuwe appartementsgebouw ook enige horeca, zodat
een terras bij goed weer een trefpunt wordt om gezellig
bij pot en pint dorpsgenoten te ontmoeten.
De WWM waakte er angstvallig over dat het oude
straatnaambord uit 1904, dat bij de heraanleg van
het plein in het gemeentemagazijn belandde, terug
een ereplaats kreeg naast de molen. Samen met
de gietijzeren palen van Velodroom, Mariaplein en
Van de Weyngaertplein verwijst het blauw-witte
straatnaambord naar de gloriejaren van de wijk. (LVB)

Als een eenzame herinnering aan luchtkasteel ‘du Galg’
wacht de toren op de nieuwbouw.

Ma.
Di. - Vr.
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Dag- en weekbladen
Lotto loterij bingoal
Belgische tierce
Grote keuze in wenskaarten
Kopie & faxservice, etc…

Alerte busser signaleert
energieverspilling
Onze oudste busser Jules Sanctorum uit de Isabellalei
signaleerde dat in het door Versnel nog te realiseren
project Wilgenhof elke avond de straatverlichting
begon te branden. ‘Louter geldverspilling in een tijd
dat de overheid zeurt over energieproblemen’, aldus
onze wakkere busser. ‘Acht straatlampen branden elke
avond en dat kost zeker 1200 euro per jaar,’ vindt Jules
onverantwoorde geldverspilling terwijl iedereen moet
bezuinigen.
Gelukkig kreeg zijn actie respons en besloot Eandis de
lichten uit te schakelen. (LVB)

Openingsuren:
05.45 - 1230u.
05.45 - 1230 en
13.30 - 18.00u
06.30 - 16.00u

Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox @skynet.be

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES - ELEGEERT
Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees
Fondue- gourmet- en barbequeschotels
Donderdag gesloten
Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg Tel: 03/664 20 73
3
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CULTUUR
NA PRACHTIG A-CAPELLA ENSEMBLE TAKE 5
NU KERSTCONCERT MET HEILIG HARTKOOR

“Wat een akoestiek!” getuigden de
zangers van Take 5.

Je moet het maar durven: zonder enige instrumentale ondersteuning en alleen uw stem als muziek een publiek
optreden verzorgen. Dat deed de groep ‘Take 5’ op zondag 21 oktober te 15 uur in de kerk op het Van de
Weyngaertplein.
Een stevig vrijgezellenfeestje in maart 1991 resulteerde in een sfeervolle improvisatie-cantus. Ze besloten om het
samen zingen niet bij die ene feestelijke gelegenheid te houden. Het vocaal ensemble ‘Take 5’ was geboren. Zij
brengen een gevarieerd aanbod van licht-klassiek, renaissancemuziek, negro-spirituals, barbershops en closeharmony tot en met frisse hedendaagse popsongs. Hun enige ware leidraad is ‘de vrolijke noot’. Bekende en
minder bekende songs weerklonken die zondagnamiddag.
Dit was het zoveelste concert ten voordele van de restauratie van de kerk en weer één van wonderbaarlijk hoog
niveau. Heel dit programma brachten zij op een luchtige, ludieke wijze, door de aanwezigen zeer gewaardeerd
met een langdurig applaus op het einde van de uitvoering.
De leden van Take 5 getuigden: “Wat een akoestiek zeg op deze unieke locatie!“
Om de restauratiewerken nog een duwtje in de rug te geven, wordt op zaterdagavond 15 december een
Kerstconcert gehouden in diezelfde kerk. Na zoveel jaren kan het een traditie genoemd worden, maar velen zullen
opnieuw met genoegen afzakken naar het Van de Weyngaertplein om het Heilig Hart-koor o.l.v. Lieven Gonnissen
te komen beluisteren.
De deuren open te 19.30 uur. Het optreden zelf start te 20 uur. Prijzen 8 euro in voorverkoop en 10 euro de avond
zelf. (WL)

Frau Knapp in Sint-Andrieskerk
Mevrouw Maria Knapp-Heidger uit de Jacobuslei stelde van 1 september tot
30 oktober haar werken ‘Kruis langs de weg’ tentoon in de Antwerpse SintAndrieskerk. Samen met de kathedraal, Carolus Borromeus, Sint-Paulus en
Sint-Jacob is deze kerk van pastoor Mannaerts een van de mooiste en drukst
bezochte gebedshuizen van de metropool. Duizenden genoten twee maanden
van het aangrijpend oeuvre van Frau Knapp, dat voordien ook in Duitsland al
ruime weerklank vond. Wanneer zal deze hoogbegaafde, maar zo bescheiden
kunstenares in eigen parochie de aandacht krijgen die ze verdient? (LVB)

Drukte in Cultuurcentrum Antverpia
Er gaat haast geen weekend voorbij of er valt wel een expositie te bekijken in het
Antverpiagebouw, een echte cultuurtempel voor de wijk. In september toonde
Micheline Van Eupen acrylwerk.
Op 16-17-18 november bracht Koen De Clerck uit de Veldstraat in Brasschaat
een sterke tentoonstelling naaktfotografie, self-made ambachtelijk werk van
internationaal niveau.
Op 24 en 25 november verzorgden Katelijne Dierckx, Els Moonen en Sandra Van
Hooydonck de tentoonstelling ‘Atelier x 3’ met beelden en schilderijen. (LVB)

Madeleine van der Knoop in Sint-Martens-Latem
De hoog gewaardeerde beeldhouwster uit de Caterslei, Madeleine van der
Knoop, stelde begin december een aantal werken tentoon in het Art Center
Hores te Sint-Martens-Latem. (LVB)

Caerde vitaler dan ooit
De Mariaburgse kunstkring Caerde blaakt van gezondheid en verdient
alle lof omdat jaarlijks ook de jeugd betrokken wordt bij de traditionele
groepstentoonstelling. Terwijl op 20 en 21 oktober in het CC Antverpia recent
werk getoond werd van de leden Alfons Bijvoets, Arlette Bories, Myriam
Dings, Ida Gysbrecht, Ivan Janssens, Wilfried Keustermans, Els Moonen, Maria
Peeters, Nancy Van de Parre, Mon Van den Broeck, Mia Van Hoofstat en Leo Van
Hullebusch werden tijdens de druk bijgewoonde vernissage ook de 10 laureaten
gelauwerd van de wedstrijd voor de jeugd. Het thema was dit jaar ‘muziek’ en er
kwamen heel wat mooie creaties binnen. De jury selecteerde tien werkjes voor
de tentoonstelling. Het winnend trio: Manon Di Oliveira, Anne Sophie Tille en
Lauren Mugabo. (LVB)

Apeiron in Galerij Ravenhof
In Galerij Ravenhof te Stabroek vond in november een tentoonstelling plaats van
kunstcollectief Apeiron met werk van Hugo De Bie (foto’s), Peter Kempenaers
(beelden) en Manu Van Meervelde (reliëfs). Hugo Visser zorgde voor bijhorende
teksten. Tijdens de opening hield cultureel antropoloog Herman G. Honef
de toespraak en zorgde Michel Verkempynck met zijn gitaar voor muzikale
ondersteuning. (LVB)

Klas 1B van GIBO won GVA-prijs
De klas 1B van meester Dirk Philipsen won in de reeks van vijf- en zesjarigen de
wedstrijd van GVA, waardoor de leerlingen naar de Efteling mogen. Zij maakten
een groot kikkerhuis met schoendozen. Elke leerling vervaardigde een kamertje van
papier en karton en daarin een kikker van plasticine. Het bekroonde kikkerhuis krijgt
een ereplaats in de gang van Gibo Mariaburg. (LVB)

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid
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Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73 GSM Eric: 0495 41 37 02

Legan
Nails
NAGELSTUDIO
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES
GROOTHANDEL
Schriek 362 Ekeren (mariaburg)
03/ 605.63.60

www.legannails.be
Gazet van het Nieuw Kwartier
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BOEKEN
In de Permeke bibliotheek op het De Coninckplein werd haar recente boek ‘Beest in bed’ voorgesteld. Van negen echte
volkssprookjes als Roodkapje, Rapunzel, Assepoester, Sneeuwwitje en de Schone Slaapster zocht de Mariaburgse antropologe
naar de oerversie.
Vergeet het suikergoed van de Disney-versies en realiseer welke oerkracht uit deze verkleuterde volkssprookjes straalt. Zoon
Jonas Thijs maakte prachtige prenten bij de sleutelscènes. Deze sterke staaltjes grafiek worden tot 22 december in galerie
Tsjeljoeskin tentoon gesteld. Jonas is als leraar beeldende kunsten verbonden aan de Academie Noord. Hij debuteerde in 2010
al met illustraties in ‘Liefde en lef, vijf volksverhalen op reis’ (Standaard Uitgeverij).
‘Beest in bed’ is uitgegeven bij De Bezige Bij/Antwerpen. Meer info: users.telenet.be/marita.de.sterck
Op zaterdag 24 november ontving Marita De Sterck in het stadhuis van Roermond de Halewijnprijs 2012 uit handen van
wethouder cultuur Wim Kemp. Door haar roman ‘Niet zonder liefde’ overtuigde onze dorpsgenote de vakjury om haar deze
bijzondere onderscheiding toe te kennen. (LVB)

De Boekenbeurs is voorbij, maar met de feestdagen in het verschiet blijven boeken in de
belangstelling. Als pakje onder de kerstboom of als nieuwjaarscadeau nog altijd een aanrader.
‘Een eeuw onder de toren’ (25 euro) en ‘Metamorfose’ (20 euro) – uitgegeven door de Wijkwerking
Mariaburg vzw - zijn twee ideale geschenken. In het Dienstencentrum Antverpia en in de
lokale krantenwinkels zijn ze te koop. Ofwel kan u ze bestellen door overschrijving op het
rekeningnummer van de Wijkwerking Mariaburg vzw (zie blz. 1).
Maar ook recente publicaties van lokale auteurs verdienen aanbeveling!

En toch schijnt de zon van Yan Gout
Herman De Meulenaere uit de Kauwenlaan 12 (pseudoniem Yan Gout) heeft als
jeugdauteur een respectabel aantal publicaties op zijn naam. Ook schreef hij
heel wat naslagwerken voor volwassenen. De voorzitter van ‘Toerisme Kapellen’
presenteerde eind oktober in het kasteel Beukenhof te Kapellen zijn recente
boek ‘En toch schijnt de zon’, uitgegeven bij Clavis Hasselt-Amsterdam-New
York. Ook op de Boekenbeurs signeerde hij dit boek, dat gebaseerd is op de
oorlogsjaren.
Tijdens de voorstelling in het Beukenhof verklaarde Herman: “Het verhaal speelt
zich af in de periode 1945-1950. Het is verteld in de ik-vorm omdat ik er toch
wel zelf bij betrokken ben. Al is het niet helemaal volledig autobiografisch, in
essentie gaat het toch wel over mij, mijn vader, mijn moeder, kortom ons gezin.
Het gevoelig thema van Vlaanderen komt ook even aan bod en daarom wil ik
hier wel duidelijk stellen dat mijn boek zeker geen politiek statement is.”
De titel ‘En toch schijnt de zon’ verwijst naar het boekje dat Herman en zijn broers destijds van hun vader ontvingen vanuit
de gevangenis met de boodschap dat ondanks alle miserie er toch redenen zijn om optimist te blijven.
Prof. Dr. Christian Laes, hoofddocent oude geschiedenis en Latijn aan de UA en de VUB, was vroeger in het vierde leerjaar
leerling van Herman De Meulenaere. Hij kwam het boek nader toelichten en beklemtoonde dat de uitgave niet beter
getimed kon zijn. Op 29 november werd in Mechelen toch het museum over deportatie in de Dossinkazerne geopend.
Twee woorden typeren het werk: breekbaar en authentiek.
Korte inhoud: WO II is net voorbij. Dolf staat er alleen voor met zijn moeder en zijn twee jongere broertjes, nu zijn vader
zonder afscheid te nemen is weggegaan. Noodgedwongen moet het gezin van het platteland naar Antwerpen verhuizen,
waar ze in armoede leven. Moeder vertelt Dolf dat vader voor zaken op reis is naar het buitenland, maar later blijkt dat
hij aangehouden is en in de gevangenis zit. In zijn nieuwe school wordt Dolf gepest door jongens die hier meer van lijken
te weten. Dolf wil absoluut de waarheid kennen, maar wat hij uiteindelijk te weten komt, brengt hem erg in de war: zijn
vader was een collaborateur, die in de oorlog aan de kant van de Duitsers stond.
168 bladzijden vlotte lectuur: een absolute aanrader. Kostprijs 19,95 euro in de boekhandel. (LVB)

Met de ‘Taal van de sterren’ rondde
Ugo Janssens trilogie ‘Oculatum’ af
Het derde deel van de trilogie Het oculatum, schetst vier turbulente jaren ((1843-1847) die voor de toekomst van België
bepalend zijn. De diverse historische en fictieve personages zijn getuige van revolutionaire uitvindingen die het wereldbeeld
definitief wijzigen. Terwijl Belgische kolonisten Santo-Tomas in Guatemala bevolken, Leopold I, als voorganger van andere
Saksen Coburgs, door amoureuze besognes bijna zijn troon verliest, groeit het bewustzijn van de lagere sociale klassen en
staan filosofen als Karl Marx op. Een nieuwe Napoleon, de derde in de reeks, bereidt zijn “Franse Revolutie” voor, de Verenigde
Staten en Mexico leven op voet van oorlog. Koningin Victoria bezoekt België. De chocoladefabrikant N.V. Meurisse vestigt zich
in Antwerpen. De eeuw van de stoomtrein breekt aan. Men spoort in twaalf en een half uur van Brussel naar Parijs. Zowat
de enige klassieke vrachtvoerder die overleeft, heet De Gendt-Loos, tegenwoordig DHL! ‘Noblesse oblige’ knecht verder ‘De
dames met de luifelhoeden’. Het liberalisme breekt door, het socialisme niet, althans niet in Vlaanderen. Aan de stamtafel
van Het Zwart Paard worden plannen beraamd voor de doorbraak van het Vlaams, maar ook worden de eerste Vlaamse
kranten ten grave gedragen. Het doek valt over het oculatum, zijn doel en waarheid. Regen- en bloeddruppels vallen op de
straatstenen van Parijs. ‘Het afscheid van hen met wie ik jaren leefde, Fayne de Bru, Grégoire Agie, Françoise Latour, Antoine
Berthier, Ludivine de Bru, Jan Remi De Puydt, Stéphanie Trollat, Willem I, Alexandrine de Contades, Gerard Le Grelle, Apolline
de Frémenville, pater Genon, Arcadie Clarret de Viescourt, Hendrik Conscience, prinses de Vaudemont, Door Van Rijswijck en
de vele anderen, historische figuren of denkbeeldige personages, lijkt me onwezenlijk’, getuigt Ugo Janssens die in Vielsalm
inmiddels 16 uur per dag werkt aan zijn volgend non-fictie boek. Een werk om naar uit te zien na zijn eerdere bestsellers
Historische gids voor België, De oude Belgen (tiende druk), Vrouwen van godin tot slavin, de Heidenen.
Spijts zijn visuele handicap heeft Ugo Janssens een originele kijk op historische gebeurtenissen en figuren. Niet in het minst
op zijn geliefd Mariaburg, waar hij graag naar terugkeert en waar hij ontzettend veel vrienden heeft die ook heel talrijk
aanwezig waren op het Schoon Verdiep van het Antwerps stadhuis, waar ‘DE TAAL VAN DE STERREN ‘ ISBN 978-94-6008-162-0
werd voorgesteld. (LVB)

Beest in bed: boek en grafiek van
Marita De Sterck en Jonas Thijs
Marita de Sterck werkt keihard aan haar historische roman over Mariaburg in de jaren ’30-’40-‘50. Met fragmenten uit
films van Edgar Olluyn, cineast en destijds uitbater van de bekende lokale Cine Rio op de Kapelsesteenweg, riep ze bij
heel wat belangstellenden herinneringen op in DC Antverpia. De kleinzoon van Edgar Olluyn, Christophe Letzer, zette al
heel wat filmpjes op DVD. In de loop van 2013 zullen nog meer filmpjes vertoond worden die als voorprogramma van de
klassieke speelfilms in Ciné Rio werden geprojecteerd.
Jonas Thijs maakte aangrijpende illustraties voor het boek van zijn
moeder Marita De Sterck.

Ugo Janssens begroette op het stadhuis verantwoordelijk
uitgever Ludo Van Bouwel en echtgenote. Vanuit het Heemkundig
Documentatiecentrum werd aan Ugo heel wat informatie doorgespeeld
voor zijn drie romans De vrouw met de luifelhoed (al derde druk),
De zon komt op in het westen (tweede druk) en De taal van de sterren.

De plot van Harry Cuypers
Harry Cuypers uit de Caterslei heeft zich als amateurspeurder verdiept in de meest opzienbarende diefstal van de
Rechtvaardige Rechters, het paneel van het Lam Gods. Hij schreef er een boeiend boek over ’De plot’. Het boek is te koop via
website Shopmybook.com “Kerstmis komt eraan, Nieuwjaar. Vergeet de traditionele das, sjaal, parfum als geschenk. Hier is het
alternatieve cadeau. En in alle bescheidenheid, het is zeker geen toproman, maar sommigen lazen hem wel in één ruk uit”,
zegt Harry. Wat het 154 blz. dik boek extra interessant maakt, is dat een aantal fragmenten zich afspelen in Sint-Mariaburg.
Harry Cuypers schreef nog drie andere romans, die eveneens bij de uitgeverij wwaow.com te koop zijn. (LVB)
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Schriek opgesmukt
De oude, kronkelende verbindingsweg tussen Ekeren-Centrum en Sint-Mariaburg met de
zinvolle naam Schriek wordt tijdens de spitsuren ongenietbaar door het immense sluipverkeer.
Gelukkig hebben enkele lokale handelaars ervoor gezorgd dat de straat een veel fleuriger
uitzicht kreeg door hun zaken een ‘new look’ te geven.

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

Vijfde generatie Van Baast
Tussen de Leopoldlei en de Karel De Wintstraat is ‘Voeding
Van Baast’ totaal gerenoveerd. Deze laatste echte Mariaburgse
buurtwinkel is een unicum in de lokale geschiedenis.
Het echtpaar Ceulemans-Van Baast runt al van 1985 de
groentewinkel in de Schriek. Maar prachtige grote foto’s aan
de achterwand tonen duidelijk dat Jos Van Baast de centrale
figuur is. Destijds had hij toch een bloeiende zaak aan het
Mariaplein en was hij met zijn groentekraam een legendarische
figuur op de markten in de omgeving. Maar ook de ouders en
grootouders van Jos waren al groentekwekers en vervoerden
met paard en kar hun koopwaar. Ook daarvan is schitterend
beeldmateriaal in de vernieuwde winkel te zien.

“Ons Steffie is de vijfde generatie die in de zaak werkt,” verklaart
Danielle met terechte fierheid. “In 1952 is de handel in groenten
en fruit begonnen, zodat de familie al 60 jaar in de wijk winkel
houdt. Ik denk dat wij de oudste Mariaburgse handelszaak zijn.”
Met de vernieuwing is ook het aanbod aanzienlijk uitgebreid.
Naast de vertrouwde groenten en fruit van topkwaliteit, kan
men ook andere voedingswaren kopen in deze prachtige
ruime winkel, waar het gezellig toeven is in gezelschap van vele
authentieke Mariaburgers. (LVB)

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg
Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

Buiten- en binnenzicht
van de vernieuwde ‘Voeding Van Baast’.

Legan Nails blikvanger
Naast ons bouwvallig Nieuw Kwartier is de sleutelmakerij
vervangen door een hippe gloednieuwe zaak ‘Legan Nails’.
Wie bij kapsalon De Dyn zijn haar in de juiste plooi heeft laten
leggen, kan aan de overkant van de Schriek zijn nagels laten
bewerken. En aan klanten ontbreekt het duidelijk niet!
Al geruime tijd bestond de zaak in de Bist, maar nu heeft
men in de Schriek een ideale ruimte gevonden om niet alleen
voor manicure te zorgen, maar ook opleidingen te geven en
alle accessoires in verband met nagels te presenteren en als
groothandel gespecialiseerde zaken te bevoorraden. (LVB)

VOC naar Holleweg
Zoals vroeger reeds gemeld werd verhuist Marcel Peeters in de
toekomst met zijn vogelopvangcentrum naar het domein van
zorgboerderij Sterhoeve aan de Holleweg.
Buitenopvangkooien en vliegkooien werden in de loop van het
jaar reeds aangebracht op het domein. Momenteel wordt een
ruime houten chalet opgericht waarin de nodige voorzieningen
voor het opvangen en verzorgen van de vogels zal ingericht
worden.
Dat verscheidene 65+ers uit onze omgeving, onbaatzuchtig nog
héél actief zijn bij dit project, mag wel eens vermeld worden...
Onder deskundige leiding van IBC Massieve Houtbouw uit
Zandhoven wordt door hen dit mooie nieuwe vogelcentrum
opgetrokken! (LC)

Nieuwe gevel voor E.M. Reizen
Wie op oude postkaarten café Katerheide bekijkt, eerst van Jane Leemans en nadien van zoon
René, kan niet geloven dat dit duivenlokaal getransformeerd is in de zaak Selectair E.M reizen.
Eind november is op een minimum van tijd de gevel helemaal veranderd, zodat de zaak een echte
blikvanger wordt voor al wie de Schriek (o.m. met bus 730) indraait.
Waar ooit de Mariaburgse reisduiven werden ingekorfd, kan men nu een vlucht naar Barcelona of
andere aanlokkelijke bestemmingen boeken. Voor de zomer 2013 liggen alle reisbrochures al klaar!
(LVB)

Ongelooflijke reclame voor De Tramhalte
Eén van de vijf nog overblijvende Mariaburgse cafés is ‘De Tramhalte’. Ooit waren het er tachtig.
Voor oude Mariaburgers is de Tramhalte nog altijd het café van Brouwer Verbist en later van zijn
schoonzoon dé Meyvis. Op de hoek van Kapelsesteenweg en Sint-Antoniuslei/Vrijwilligerslei is dit
laatste pand van het lelijkste stuk Mariaburg nog altijd een pleisterplaats voor jong en oud.
In de Gazet van Antwerpen van 10 november liet men zanger Sam Goris, echtgenoot Kelly Pfaff, aan
het woord en die verklaarde zonder schroom: “De Tramhalte is mijn stamcafé. Het is niet ver van mij
thuis zodat ik nog te voet in mijn bed geraak als ik met de kameraden bij pot en pint nagekaart heb.”
Opvallend veel lof had Goris voor het ‘kindvriendelijke’ Brasschaat. (LVB)

Oud-Antwerpen met Pure Kempen-label
Ondernemers die streekidentiteit in de verf zetten krijgen van de vzw Rurant het kwaliteitslabel
‘Pure Kempen’. Eén van de dertig horecazaken die recent dit label toegekend kregen, is taverne
Oud-Antwerpen aan de Elisalei.
De goedgekeurde zaken zetten lokale producten op de kaart, pakken uit met typische Kempense
cultuur en efgoed, hun unieke ligging, of interieur. Ze engageren zich om daar in de toekomst nog
meer op in te zetten en zich nog tot betere ambassadeurs van de Kempen te ontpoppen. (LVB)
Gazet van het Nieuw Kwartier
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SPORT
VELO CLASSIC 2012:
Schepen Jef Konings huldigde
Frans Bedeer als ambassadeur
van de naastenliefde

In de kantine van KMVK was iedereen blij dat
mevrouw Monique De Meulder cheques van 5000
en 1500 euro mocht ontvangen voor de Hulpgroep
Multiple Sclerose-patiënten Brasschaat. Deze cheques
kwamen van de Mariaburgse voetbalclub en van de
Velo Classic-organisatie. Met 18.000 fietsers alweer
een succesrijke 14e editie! Maar meer nog dan deze
deugddoende bedragen raakten de woorden van de
diverse sprekers de harten van de aanwezigen.

Een blije voorzitster van de MS-zelfhulpgroep Monique De Meulder bij de uitreiking van de
cheques aan de MS-patiënten. V.l.n.r. Schepenen Dré Van Mechelen, Berre Van Deuren,
Jef Konings, organisator Georges Demont, KMVK-voorzitter Redant, burgemeester Dirk de Kort,
mede-organisator Eduard Bedeer en WWM-voorzitter Marc Elseviers.

Dans- en Turnkring Antverpia ook met hersengymnastiek
“In september is het dans- en turnjaar gestart, de
nieuwe lesgevers zijn goed ingewerkt en heel wat
enthousiaste turn(st)ers en dansers hebben de weg
gevonden naar onze vereniging,” getuigen voorzitster
Kristin Van In en haar dynamische bestuursploeg. Eén
van de oudste Mariaburgse sportverenigingen blaakt
van vitaliteit. In de turnzaal aan de Schriek heerst er heel
de week een drukke bedrijvigheid. Vanaf november is
er een nieuwigheid opgestart: kinderen van de derde
kleuterklas kunnen op woensdagmiddag tussen 14.30
en 15.30 uur lessen pre-ballet volgen.

Sinterklaas kwam begin december op bezoek bij de
kleuters en de kinderen van het 1e en 2e leerjaar.
Zaterdag 26 januari gaat in zaal Zilverheem te KapellenZilverenhoek de jaarlijkse quiz door. Ploegen van
maximum 6 personen kunnen inschrijven via email bij
teo.quistwater@telenet.be
Een avondje hersengymnastiek wordt het voor de
deelnemende teams die mooie prijzen kunnen winnen.
Op 24 februari is het Koekenfeest gepland en op 2 juni
wordt de Open Deurdag weer het hoogtepunt van het
jaar 2013. (LVB)

Natuurvoedingswinkel

KMVK-voorzitter Jean Redant vond het een heel
geslaagde editie, maar beklemtoonde dat Frans
Bedeer sterk gemist werd. ‘Spiritueel zal hij altijd bij
het evenement betrokken blijven’, concludeerde hij.
Broer Eduard Bedeer sprak geëmotioneerd : ‘Beste
Frans, in uw naam wil ik alle medewerkers bedanken
voor hun geweldige inzet. Er is duidelijk nog een
mooie toekomst weggelegd voor de Velo Classic.’
Georges Demont, medestichter van de Velo Classic:
‘Ik wil Greetje en de familie Bedeer bedanken, omdat
ze hebben gezegd: we doen voort. Frans moet blijven
voortleven door de Velo Classic.’
Tenslotte verwoordde schepen Jef Konings het
– zoals steeds – bijzonder gevat: ‘Namens het
gemeentebestuur wil ik hier getuigen dat we nergens
zoveel warmte, vriendelijkheid en solidariteit ervaren
als hier in Mariaburg. Het leven wordt aangenamer
door deze manifestatie. Frans Bedeer was een echte
ambassadeur van de naastenliefde, en deze titel
verdienen ook alle vrijwilligers die deze Velo Classic
weer tot een onvergetelijk evenement maakten.’
Afspraak voor de 15e editie op zaterdag 3 en zondag
4 augustus 2013. (LVB)

De Groene wijzer
Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten
Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

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
Beste lezer,
Wij zijn voor onze klanten nog altijd op zoek naar huur- of
koopwoningen.
Neem gerust vrijblijvend contact.
Met vriendelijk groeten,

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

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
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ANTVERPIA
DE KRONIEK VAN BARBARA

Vrijwilligers zijn kloppend hart van het DC

Bedenkingen
over 2012

Jaarlijkse bijeenkomst werkt motiverend

Het moet gezegd: DC Antverpia waardeert zijn vrijwilligers. Dat bleek weer op vrijdagavond
18 oktober tijdens het jaarlijks medewerkersfeestje. De traditie wil dat er getrakteerd
werd op een heuse ‘breugeltafel’. Ingrediënten als kriekjes met balletjes en rijstpap met
bruine suiker (zonder gouden lepeltjes) vielen bij iedereen in de smaak.
Zomer 2006 is de werking van het Dienstencentrum gestart. Toen serveerde een twaalftal
vrijwilligers het middageten en bemanden dezen na de middag de cafetaria. Er was toen
nog niet zoveel te beleven. Gaandeweg kwamen er steeds vrijwilligers bij. Zij begonnen
allerhande activiteiten te organiseren: sportieve bezigheden waren o.a. wandeltochten,
fietstrips, petanque, tafeltennis. Een paar dames begonnen met naai- en knutselwerken in
de kelders van het gebouw. Door de jaren heen resulteerde dit in een fantastisch aanbod,
open voor vele senioren. Zelfs ophalen en wegbrengen van bezoekers die wat minder te
been zijn met de minibus is niet meer weg te denken. ‘Chauffeurs zijn nog altijd welkom’.
In het in een ‘halloweensfeer’ gehuld cafetaria werd bij het binnenkomen iedereen een
aperitief aangeboden. Onverwachts binnengevlogen op een bezemsteel bracht nu eens
geen ‘boze heks’ de nodige boodschappen.
Centrumleidster Nora Augustyns benadrukte dat vrijwilligers voor haar toch zo onmisbaar

zijn. Al wordt er soms gezeurd, toch blijft iedereen met de glimlach verder presteren. Het is
dan ook niet onterecht dat zij op regelmatige basis eens mogen verwend worden.
En ook die avond waren weer velen paraat om tussendoor en achteraf alles op te ruimen
en netjes achter te laten, zodat maandag weer in een normaal dagelijks ritme kon gestart
worden.
“Dank u Nora voor deze gezellige avond, en je mag zeker nog op ons rekenen”, klonk het
uit de mond van alle aanwezigen.
Buiten de centrumleidsters Nora Augustyns en Lindsey Johnstone, die zich voornamelijk
bezighouden met coördinatie en administratie, ligt heel veel van het dienstbetoon in
handen van deze vele vrijwilligers. Neem enkelen hiervan weg en hop, men moet toch
even in het haar krabben. Daarom is zo’n avond als deze zeer belangrijk en nuttig. En dat
weten de centrumleidsters ook wel.
Velen draaien reeds mee van in het begin. Zij zijn allemaal het kloppend hart van het DC
En om afwezigheden op te vangen zijn nog altijd kandidaten zeer welkom. Zij kunnen
steeds terecht bij Nora of Lindsey op het DC tijdens de bureeluren. Zij geven graag de
nodige info mee. (WL)

OM TE ONTHOUDEN
NIEUW OF TRADITIE
Nieuwe activiteiten worden voor januari
2013 aangekondigd in het DC. Zo kan men
op vrijdag komen ‘bridgen’ van 13.30 tot
16.30 uur. Misschien kunnen de kaarters eens
nieuwe uitdagingen aangaan.
Bijschaven in de Franse taal kan ook vanaf
dinsdag 8 januari. Telkenmale zal van 10 uur
tot 11 uur leuk gebabbeld en gelachen worden,
maar dan in de taal van Marianne tijdens de
‘Franse conversatie’. Zo eens iets anders dan in
het Nederlands uw mening geven.

DC’S MET FEEST
40 JAAR ACTIE

Louis Koolen is weer DJ van dienst op woensdagnamiddag 23 januari met zijn ‘muziek -en
dansnamiddag’. Echt niet nieuw, maar toch warm aanbevolen. Hij zal weer iedereen op
aangename manier verrassen. De beentjes kunnen gestrekt worden op de dansvloer. Meezingen
is toegelaten met een luide of minder luide stem.
Maandag 7 januari is ‘Verloren Maandag’. Worstenbroden en appelbollen vliegen dan weer over
de toonbank. Ook is iedereen welkom op de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Of het nu nieuw, oud of traditie is, het DC zorgt steeds voor een blijvende ambiance onder zijn
bezoekers. (WL)

Maandag 4 maart tot en met vrijdag 8
maart wordt voor de Dienstencentra over
gans Vlaanderen een feestweek. Er komen
allerhande activiteiten voor iedereen. Hoogtepunt wordt de ‘quiz’ op donderdag 7 maart.
BV’s stellen vragen en entertainen.
DC’s stellen hun dienstbetoon voor aan het
publiek dat er gebruik wil van maken. In het
bijzonder voor hen die meer hulp nodig
hebben: dit wil men in de kijker plaatsen.
‘40 jaar operatief’ wordt een feest. DC
Antverpia ontbreekt niet ! Meer nieuws volgt,
maar noteer reeds in uw agenda! (WL)

MISSIEWERKING
Op 24 februari 2013 organiseert de
missiewerking de rommelmarkt in zaal Elks
Thuys aan het Van de Weyngaertplein te
Sint Mariaburg. Info via Rita Noordman,
Kapelsestw.633, Ekeren, 03/6649679.

Stilaan naderen de “donkere dagen
van Kerstmis”, traditioneel een tijd van
bezinning waarin we eventjes achterom
zien naar het voorbije jaar.
Het is dan jaarlijks ook een vaste traditie
dat ik samen met Julienne in haar salon de
kerstboom en het bijhorende kerststalleke
installeer.
Dit jaar hebben we wel een groot
probleem, heeft paus Benedictus XVI
immers niet gezegd dat de os en de ezel
moeten verdwijnen uit hun vertrouwde
kerstomgeving, zelfs de drie koningen zijn
niet meer veilig.
Julienne zucht diep en zegt dat ze in haar
oude dag nog moeilijk kan volgen, er
is zelfs geen pastoor meer om uitleg te
vragen.
Maar we zijn koppig en, vasthoudend aan
de traditie, plaatsen we terug alle beelden
uit de jaren stillekens in het stalleke, alleen
moeten we bij Van Gastel enkele nieuwe
kerstbollen kopen.
Julienne vraagt of de kerstverlichting nog
mag branden, want volgens de regering
dreigt er een elektriciteitstekort. Ik stel
haar gerust en maak haar diets dat er
wel altijd pro en contra zal zijn over onze
kerncentrales.
Nu ja, zolang het gras op de voetbalvelden van diverse van onze eersteklassevoetbalploegen blijft groeien in de winter
dank zij een ingenieus systeem van
belichting zal er wel voldoende elektriciteit
zijn, of niet soms?
Is dat ook zo op het veld van Mariaburg?
Neen Julienne, want daar ligt er sedert
enkele jaren kunstgras.
Mijn buurvrouw is gerustgesteld en
zucht dat ze op het einde van de maand
maar weinig over heeft van haar
weduwepensioentje.
Gelukkig is er achtereen terug indexatie
van ongeveer 2%, we rekenen vlug uit :
1.250 euro met indexatie geeft 25,5 euro
opslag.
“Het is toch niet eerlijk,” zucht Julienne,
“een verre kozijn van mij, een of andere
hoge piet uit het leger, heeft meer dan
6.000 euro pensioen per maand, terug
uitrekenen en hier komt er ongeveer 120
euro opslag, aldus wordt het verschil
groter en groter, terwijl een brood voor
iedereen toch hetzelfde kost, waarom dan
geen CENTEN in plaats van PROCENTEN?”
Maar allez, niets alles was negatief in
2012, de slimste mens is een basketter,
Tom Boonen heeft een nieuwe kristallen
fiets en Gilbert is wereldkampioen.
En zoals mijn grootmoeder altijd zei :
Rijkdom kan je niet waarderen als je nooit
armoede hebt gekend.
Tot volgende keer.
Barbara.

PURE KEMPEN-LABEL
-

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

-
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