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GRATIS VERSPREIDING IN SINT-MARIABURG EN OMGEVING - AFGIFTEKANTOOR 2950 KAPELLEN CENTRUM - DRIEMAANDELIJKS - WIJKWERKING MARIABURG V.Z.W.

Zondag 24 maart werd het gebouw van de voormalige bibliotheek
aan het Van de Weyngaertplein 38 plechtig ingehuldigd als WCM,
Gemeenschapscentrum van de Wijkwerking Mariaburg vzw.
In aanwezigheid van districtsvoorzitter Koen Palinckx en het voltallige
districtsbestuur van Ekeren konden de talrijke genodigden kennis maken
met de prachtige ruimte, die de wijk tal van mogelijkheden biedt om socioculturele initiatieven te ontplooiïen.
Op de bovenverdieping zijn boeken, tijdschriften, archiefdozen, schilderijen,
foto’s, affiches, plans, bekers, vlaggen, glasramen, medailles en allerhande
voorwerpen ondergebracht die met de geschiedenis van Sint-Mariaburg
te maken hebben. Elke dinsdagvoormiddag werken vrijwilligers van
het Heemkundig Documentatiecentrum tussen 10 en 11.45 uur aan de
het klassement, de archivering en de digitalisering van deze schat aan
documenten. Het publiek is dan ook welkom om zaken te brengen, om vragen
te stellen of om inzage te krijgen in het beschikbaar materiaal.

Wijkwerking Mariaburg vzw
stelt WCM ter beschikking
Vele genodigden kwamen kennis maken met de mooie ruimte van het wijkcentrum.

Beschikbaarheid

Praktisch alle lokale verenigingen en ook heemkundige kringen uit de buurt
waren present op de plechtige opening van het wijkcentrum. Zij konden zich
met eigen ogen overtuigen van de mogelijkheden, die het WCM met zijn
kitchenette biedt. Het bestuur van de dans- en turnkring Antverpia houdt
zijn maandelijkse vergadering reeds in het WCM. Bedoeling is dat meer
en meer verenigingen en clubs de ruimte benutten voor hun activiteiten.
Zo kwamen er reeds seniorengroepen linedansen en maakt ook het DKO
zaterdagvoormiddag gebruik van de ruimte voor creatieve activiteiten met
kinderen.
Ook buurtgemeenschappen en families kunnen aan gunstige condities de
ruimte afhuren en tegen zeer democratische prijzen gebruik maken van de
aanwezige drank en versnaperingen. Alle info hierover is te vinden op de
website www.mariaburg.be/wijkcentrum of bij de bestuursleden van de WWM.
Verantwoordelijke voor de zaalverhuur is Walter Lauriks, tel. 03/664 33 96.

Districtsvoorzitter Koen Palinckx liet samen met schepen Marc Elseviers en
WWM-voorzitter Marc Denissen de Mariaburgse vlag uitrollen als symbool dat
de wijk thans een eigen volwaardig gemeenschapscentrum heeft.

Barbecue

Ook de tuin achter de benedenverdieping is beschikbaar. Vorig jaar konden de
bezoekers van de Mariaburgse Feesten hier al genieten van heerlijke wafels
die door de WWM werden gebakken. In de zomermaanden kan ook deze
ruimte voor gezellige feestjes afgehuurd worden. De Wijkwerking Mariaburg
vzw plant zelf een BBQ op zaterdagmiddag 24 augustus. Iedereen is hartelijk
uitgenodigd. Kostprijs: 15 euro voor volwassenen, 10 euro kinderen tot 12
jaar. Inbegrepen zijn: aperitief, 3 à 4 stukken vlees (2 voor kinderen), sauzen,
verse groenten, brood, twee drankjes naar keuze, dessert. De BBQ zal volledig
verzorgd worden door Peter Maes van slagerij Maes-Elegeert.
Inschrijven noodzakelijk voor 17 augustus via betaling van het juiste bedrag
op rekening BE90 9790 8045 4532 van Wijkwerking Mariaburg vzw met
vermelding ‘barbecue’ + aantal personen. (LVB)

Ciné Rio

Grote aandacht voor de oude filmpjes die op Erfgoeddag in het WCM vertoond werden.

Op de benedenverdieping vond als eerste belangrijk evenement op zondag
21 april (Erfgoeddag) een unieke tentoonstelling plaats over Ciné Rio, de
dorpsbioscoop die van 1934 tot 1963 een belangrijke rol speelde. Eerst
heette het gebouw naast Café du Cycle zaal Variété, nadien Elcks Tehuis.
Daar vonden allerhande culturele activiteiten plaats. Zelfs Luc Philips
speelde in deze ruimte zijn eerste toneelrollen. Vooral de oude filmpjes die
werden vertoond, bekoorden die zondag de talrijke bezoekers aan het WCM.
Christoph Letzer, kleinzoon van Edgar Olluyn, vond nog een aantal van deze
oude actualiteitsfilmpjes terug en zette ze op YouTube.

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat
Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073

WIJKWERKING MARIABURG vzw
Rekeningnummer: 979-0804545-32
IBAN BE90 9790 8045 4532
Bezoek ons op www.mariaburg.be

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: Nadine Acke, Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Steven
De Schepper, Marc Elseviers, Ludo Geenen, Marianne Kanora, Bart Moeyens,
Walter Lauriks, Jo & Ludo Van Bouwel, 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.
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GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING
Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

MENSEN

BM’s verlieten ons...

Paul Van Look

Angèle Gabriëls

Fons Van den Broeck

Francis Jacobs

(25/11/1932 – 11/3/2013)

(6/5/1920 – 18/3/2013)

(3/12/1927 – 25/3/2013)

(6/6/1947 – 21/4/2013)

Een jaar nadat we afscheid moesten nemen van onze fotograaf
Guy Van Look is ook zijn oudere broer Paul definitief vertrokken.
‘Vaert wel ende levet scone’ staat als tekst op zijn origineel
doodsprentje. Van over een boek kijkt hij ons in de ogen. Paul
was een begenadigd schrijver. In de jaren ’70, toen hij aan de
Frans Standaertlei woonde, was hij lokaal correspondent voor
het Nieuwsblad. Als professioneel vertaler heeft hij enorm
veel buitenlandse romans in prachtige volzinnen naar het
Nederlands omgezet. Later verhuisde Paul naar Ekeren en bleef
hij van op afstand het leven in Sint-Mariaburg volgen, waar
de roots van de familie Van Look lagen. Oudere dorpsgenoten
herinneren zich Paul als lid van de Mariaburgse scouts. Hij heeft
de ontstaansgeschiedenis van deze jeugdbeweging van nabij
meegemaakt.

In WZC Hof De Beuken te Ekeren overleed Fons, weduwnaar
van Simonne Florens en vader van Caerdevoorzitter Mon, in de
gezegende leeftijd van 92 jaar. Op 10 november 2007 vierde het
echtpaar nog hun briljanten huwelijksjubileum in Hof de Bist. Zij
woonden eerst aan de Gezondheidslei en nadien in de Isabellalei.
Fons was booglasser bij de Belgische Spoorwegen in het atelier van
Wilmarsdonk. In de weekends hielp hij bij bakker Mariman. Na hun
pensioen hield het echtpaar van reizen en van het bijwonen van
muziekuitvoeringen in de Koningin Elisabethzaal.

De weduwe van Louis Matthysen was de laatste boerin van SintMariaburg. Nadat ze de hoeve aan de Schriek verlaten had, woonde
ze in Hoevenen. Vandaar verhuisde ze naar RVT Beukenhof in HeideKalmthout. Op het ogenblik dat we nummer 117 van de Gazet
van het Nieuw Kwartier naar haar nieuw adres opstuurden, is ze
overleden. Haar kinderen Agnes, Herman, Lutgarde, Imelda, Chris
en Ingrid verliezen met haar een fantastische moeder, die zich ook
sociaal engageerde als voorzitster van KVLV Ekeren en Agra gewest
Polder, lid van KVLV, Landelijke Gilde, Ziekenzorg en Okra. Zij heeft
nog na WO II in de hoeve aan de Schriek het echte landbouwleven
gekend. Samen met haar man Louis belichaamde ze de dynastie
Matthysen, die eeuwenlang een hoofdrol speelde in de agrarische
geschiedenis van de Polder. Niet te verwonderen dat een massa
familieleden, vrienden en kennissen afscheid kwamen nemen in de
O.L.V. Geboortekerk te Hoevenen op dinsdag 2 april te 11 uur.

De echtgenoot van Jeannine Madereel was een populaire figuur
in Sint-Mariaburg, waar hij als gewezen kantoordirecteur van het
Gemeentekrediet enorm veel mensen kende, die hij jarenlang
financieel advies verstrekte. In die periode was hij ook intens
betrokken bij alle initiatieven die in de wijk genomen werden.
Hij sponsorde met het Gemeentekrediet vele activiteiten. Hij
interesseerde zich sterk voor de lokale geschiedenis, liet tal van
oude zichtkaarten reproduceren en op heel groot formaat in het
kantoor aanbrengen. Hij zorgde eveneens voor de publicatie van
wandelgidsen en van de heemkundige werken over Sint-Mariaburg,
die door Rik Asselbergh en Rik de Smedt samengesteld werden.
Francis was een bijzonder minzaam man. Altijd had hij voor iedereen
een vriendelijk woord over.

Emilie Vandercapellen
(3/6/1916 – 20/3/2013)
In AZ Klina overleed op hoge leeftijd de weduwe van Jozef
Groven, die jarenlang aan de Bist woonde. Zij hadden zes
kinderen Hugo, Bruno, Iven, Guido, Rita en Jan, die voor een heel
groot nageslacht zorgden. De families Groven, Vandercapellen en
Pirar organiseerden in de jaren ’50 aan de Bist de legendarische
Bierfeesten.

Zijn grote hobby was sportvissen op zee. Zijn buit verdeelde hij onder
vrienden en kennissen. Enkele stukken die hij overhield, verwerkte hij
in zijn zelf gestookt rookoventje.
Hij was ook leerling van de Academie Noord in de optie tekenkunst
en behaalde er in 2012 zijn getuigschrift. Het voorbije academiejaar
volgde hij les in de specialisatiegraad tekenen.

De uitvaartdienst vond plaats in het kerkje van Hoogboom op
woensdag 27 maart.

Hij hield veel van dochter Els en was trotse grootvader van 3
kleinkinderen Louis, Sarah en Marie die in Westkapelle wonen.
Hij was 29 jaar lid van ’t Moaf Platform, cultureel-culinaire club in
Sint-Mariaburg.
De uitvaartplechtigheid vond plaats in de Sint-Antoniuskerk van
Brasschaat-Centrum.

Ghislaine Thys
(29/6/1950 – 8/5/2013)

Philomond (Fille) De Boeck
(5/3/1921 – 15/3/2013)

Alfons “Fonne” Raeymakers

Met het overlijden van de Fille verliest Sint-Mariaburg een bijzonder
populair inwoner. Eerder reeds moesten we afscheid nemen van
zijn broer Fanne, nu is het de beurt aan de Fille. Het gezin De Boeck
woonde oorspronkelijk in de Willy Staeslei. Fille en echtgenote Wiske
Adriaenssen hadden diverse verblijfplaatsen in de wijk, o.m. op de
Kapelsesteenweg en in de Sint-Antoniuslei. Dochter Ria overleed heel
wat jaren geleden. Zonen Jef en Frans waren bekende Mariaburgers.
Jef was bijzonder geëngageerd in toneelkring Dienet Vro, later als
regisseur van NDV. Hoewel Fille al geruime tijd in Merksem woonde,
kwam hij toch nog jarenlang naar de Laboureur om de klanten van
de spaarkas te helpen. Hij overleed op de gezegende leeftijd van
92 jaar in het ZNA Jan Palfijn te Merksem. Echtgenote, kinderen,
kleinkindren en achterkleinkinderen, alsook vele vrienden uit SintMariaburg namen afscheid van hem in de kerk van Sint-Jozef te
Merksem op donderdag 21 maart.

De echtgenoot van Rita Wannyn ging van ons heen tijdens een
strandwandeling in Denia (Costa Blanca/Spanje). Hij was de
oudste zoon uit het bekende Mariaburgse gezin Jos RaeymakersLeona Van Bouwel, dat jarenlang op de hoek van Boskapellei en
Kapelsesteenweg woonde. Fonne bouwde na zijn huwelijk met
kinesiste Rita Wannyn een woning aan de Gerarduslei. Rita had
haar praktijk op de hoek van de straat. Zij kregen vijf kinderen Raf,
Sabine, Tanja, Ben en Nic en negen kleinkinderen. De broers Ludo,
Jan en Max alsook zus Minne zijn bekende Mariaburgse figuren. Zij
speelden een actieve rol in het parochieleven, in het spoor van hun
vader Jos, na WOII groepsleider van de Mariaburgse scouts en lange
tijd voorzitter van het Parochiaal Verbond. Een grote massa woonde
dan ook de uitvaartplechtigheid bij in de parochiekerk op zaterdag
4 mei om 11 uur.

(3/6/1937 – 21/4/2013)

Leon Lauwerijs
(10/2/1928 – 23/3/2013)
De weduwnaar van Gerda Hopstaken overleed in AZ Klina. Hij was
werknemer van de bank Antverpia en actief lid van het kerkkoor
Sint-Cecilia. Samen met zijn echtgenote volgde hij intens het
parochieleven. Dochter Chris was een enthousiaste medewerkster
van de Mariaburgse jeugdclub Jeli.
De uitvaartdienst vond plaats op paaszaterdag in de parochiekerk
Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand.

Een mooi initiatief van Meester Dirk

Vlnr de bijzonder charmante serveersters Sofie, Saskia, Lize en Giselle van Rotonde vzw.

Zondag 24 maart organiseerde Dirk Philipsen,
in samenwerking met Rotonde vzw en het
gemeentebestuur van Brasschaat, een heerlijke
brunch in Dienstencentrum Antverpia.
Schoolmeester Dirk van Gibo Annadreef kennen we
reeds langer als gedreven hobbykok op straatfeestjes
en nieuwjaarsdrinks in de wijk. Hij kreeg op 5 maart
nog een bijzonder lovend artikel in GVA onder de titel
“Ik wil extra dimensie geven aan thuiskoken”.
Samen met enkele medewerkers werd een heerlijke
breakfast/lunch bereid voor een 65-tal gegadigden.
O.a. roereitjes, verse soep, gemarineerde zalm, vitello
tonato, kaasschotel, kriekjes met frikadellenbolletjes
stonden op het menu...
Een viertal enthousiaste meiden van Rotonde vzw,
Sofie, Saskia, Lize, Giselle, en hun begeleidster
verzorgden de door iedereen zeer gewaardeerde
bediening aan de tafels.
Gazet van het Nieuw Kwartier
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De echtgenote van Dr. Paul De Decker verloor uiteindelijk de strijd
tegen de moordende ziekte van deze tijd. Vorig jaar werd de familie
reeds hard getroffen door het verlies van kleindochter Marie. De
ouders van Ghislaine, François en Margueritte Thys-De Clerck die
aan de Marcel De Backerstraat wonen, hebben op hun levensavond
harde klappen te verwerken gekregen.

Kostbaar kunstwerk van Jan Yoors
In GVA van 30 mei verscheen een groot artikel met foto van
de Mariaburgers Jo Van Bouwel en Annemie Vandeputte
voor een kunstwerk van Jan Yoors. Op de gevel van het
achterste gebouw in het domein voor Openluchtopvoeding
(vroegere privéwoning van stichter Remi Quadens) te
Brasschaat prijkt een half afgewerkt kunstwerk van de
wereldberoemde Vlaamse kunstenaar die in New York
woonde en er in 1977 overleed. Er blijven heel wat vragen
over dit bas reliëf. Wie er meer over weet, mag altijd mailen
naar openluchtopvoeding@olo.be (LVB)

Pieter Backx buitengewoon getalenteerd

Een fiere Pieter Backx tussen zijn leerkrachten.
Hij toont zijn melkstoeltje, maar is zeker zo trots op de pooltafel
die hij eigenhandig voor de school maakte.

Dat stond op de frontpagina van GVA op dinsdag 4 juni. De
17-jarige leerling van het Kristus Koning Instituut te SintJob woont in de Floris Verbraekenlei. Hij werd provinciaal
kampioen in een wedstrijd van de Confederatie Bouw
Vlaamse Schrijnwerkers. Vorig jaar werkte Pieter mee aan
een prachtige Tourtafel voor Vive le Vélo. Nu maakte hij op
één dag een melkstoeltje op basis van een vooraf uitgetekend
plan. Als leerling van het BUSO hield hij een reeks leerlingen
van het TSO en BSO achter zich.
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CULTUUR
‘Red Star Line’ vanaf 28 augustus Mariaburgse feesten
Alex Van Haecke startte zijn toneelcarrière
bij ‘Dienet Vroo’

Mariaburgser dan ooit

De grote vakantie nadert met rasse schreden. Voor de organisatie van de
Mariaburgse Feesten betekent dit dat de programmatie bijna afgewerkt moet
Alex Van Haecke (64) is theatermaker, auteur, acteur, regisseur en bovendien nog zijn. Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een boeiend programma samen
directeur van Het Theater Zeemanshuis in Antwerpen. In zijn jeugdjaren miste hij te stellen. Onze feesten moeten voor en door Mariaburgers zijn. We zijn dan
net een carrière als ‘coureur’. Van Haecke leeft als een sneltrein.
ook trots te kunnen melden dat de programmatie Mariaburgser is dan ooit.
Maar ook een sneltrein heeft een halte, om even ‘stoom’ af te blazen. We ontmoeten We starten, zoals de traditie het vraagt, met de Koninklijke Harmonie
Alex Van Haecke in zijn woning in Brasschaat/Rustoord. Uit een machine stoomt Antverpia. De link van deze muzikanten met Mariaburg hoeven we niet toe
een heerlijk ruikende koffie. “’t Is gezelliger praten bij een kop koffie en een te lichten. Tweede in de rij staan opnieuw twee ensembles van de pop-jazz
koekje”, zegt Alex. Hij wordt dit jaar 65. Met pensioen gaan, zit er voor Alex niet afdeling van de Ekerse muziekacademie. Deze afdeling, die je kan vinden in de
in. Akkoord, zijn zoon Stijn, ook auteur, acteur en regisseur, beheert het dagelijks school aan de Schriek, levert muzikanten af op hoog niveau. De derde groep
bestuur van het Theater Zeemanshuis, maar aan rentenieren denkt Alex niet.
is Bottle of Moonshine. Deze Antwerpse ska-groep werd enige tijd geleden
“Mijn eerste theaterervaring beleefde ik in begin de jaren zeventig bij toneelkring versterkt door Hanne Peetermans. Deze zangeres, die lang les volgde aan de
‘Dienet Vroo’ in Sint-Mariaburg. “Het was een eenakter, maar de titel van het stuk eerder vermelde pop-jazz afdeling van de Ekerse muziekacademie, volgt nu
herinner ik mij niet meer. Begin de jaren tachtig regisseerde ik voor Dienet Vroo les aan het conservatorium. De andere link met Mariaburg is dat Hanne de
‘Maak madame niet wakker’ van de Franse schrijver Jean Anouilh. Elcks Thuys werd dochter is van Dr. Lauwers. Mariaburgser kan niet.
toen omgebouwd tot een echte theaterzaal. Iets oudere Mariabugers zullen zich Als vierde in de rij kunnen we feest vieren met to Bill. In deze groep vinden we
deze productie nog wel herinneren. Jammer dat de toneeltraditie in Mariaburg X-factor winnaar Dirk De Smet, zang en sax. Dirk groeide op in Zilverenhoek,
verloren is gegaan.”
volgde humaniora in Moretus en muziekschool aan de Ekerse Academie.
Aan bas kan je Jan Mangelschots aan het werk zien. Hij groeide op aan het
Wielersport
Geestenspoor en kan trots zijn dat hij in 1984 met de Ekerse groep Rue Da Mort
Voor het groot publiek is Alex Van Haecke bekend als schrijver van toneelstukken
de finale van Humo’s Rock Rally haalde.
zoals ‘De Rat van Sint-Andries’, ‘Dobbel Shift’, ‘De Gele Trui’ en ‘De Red Star Line’. Hij
Als afsluiter programmeren we een authentieke covergroep. The Crazy Frets
speelde rollen in tv-producties ‘Niet voor publicatie’, ‘Langs de kade’, ‘Wittekerke’
telt met bassist Jurij Grobovskjeck een Mariaburger met Oost-Europese roots in
en ‘FC De Kampioenen; in films ‘Zaman’ en ‘Koko Flanel’. Op Ketnet zien we hem
zijn rangen. Hij woont in de Bist en ook de groep repeteert daar in zijn garage.
volgend seizoen weer in een derde reeks als de eigenaar van Galaxypark. “Op mijn
The Crazy Frets speelt een breed repertoire vanaf jaren ‘70 tot nu en staat
verjaardag, 11 juli, organiseer ik samen met enkele vrienden een evenement in het
garant voor een afsluiter die de nodige ambiance kan brengen. (SDS)
park van Brasschaat. Het wordt een sportieve namiddag, waarvan de opbrengst
gaat naar Kom op tegen Kanker. Enkele acteurs uit Galaxypark hebben hun
medewerking toegezegd.”
Zijn passie voor de wielersport gaat terug tot zijn kinderjaren, toen ‘nonkel’ Frans
hem meenam naar wielerkoersen. “Van pa mocht ik niet koersen. Gij hebt er geen
karakter voor”, zei hij kordaat. “Ik ben hem daarvoor dankbaar, want ik zou onder Cultuurcentrum Ekeren en wijkwerking Mariaburg slaan de handen in elkaar.
meer Eddy Merckx als concurrent hebben gehad.” De wielersport heeft Alex blijven Op vrijdag 15 november 2013 zorgen Jesje De Schepper en FLOATSTONE voor
boeien en aan de Velo Classic neemt hij zoveel mogelijk deel. In 1995 verscheen een muzikale topavond in het nieuwe wijkcentrum.
zijn roman ‘Het dossier B.R.-Beroepsrenners’ en het toneelstuk ‘De Gele Trui’ (2001). Jesje De Schepper, met roots in Ekeren, maar woonachtig in Nederland,
We leerden een heel andere Alex Van Haecke kennen in ‘Het Hans Heimer Project’ studeerde Kleinkunst aan de Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Nadien
over de ziekte van Alzheimer en ‘David’, een aangrijpend verhaal over een vatte ze de studie filosofie aan de Amsterdamse Universiteit aan. Bij het
hoogbegaafde jongen die zich van het leven berooft. Alex Van Haecke brengt deze afronden van haar studie ontstonden vele van haar Nederlandstalige liedjes.
moeilijke onderwerpen op een manier dat ze ook bespreekbaar worden voor een Haar muzikale oeuvre staat bol van mooie en sterke nummers. Ze vertelt haar
verhaal in liedvorm en neemt je mee in haar wereld van donkere humor en
ruimer publiek.
diepe romantiek.
Red Star Line
FLOATSTONE, het muzikale alter ego van Brick de Bois, vervolledigt de avond.
Alex Van Haecke heeft een nieuwe theaterproductie klaar ‘De Red Star Line’. Het stuk Brick vond vanuit zijn theatergezin (zoon van Dora van der Groen en Wies
gaat op 29 augustus in première in de Rode Zaal van het Fakkelteater, Hoogstraat Andersen) al snel de weg naar het podium als muzikant, acteur en regisseur.
12, Antwerpen. Het is 1906. In Europa is de sociaaleconomische toestand voor FLOATSTONE brengt Engelstalig doorleefde songs. Dit resulteerde in zijn debuut
een groot deel van de bevolking ronduit miserabel. Velen emigreren dat ook naar plaat ‘Meet FLOATSTONE’. De single ‘Lucky Star’ stond weken in de playlist van
de Nieuwe Wereld, de Verenigde Staten van Amerika. In Antwerpen draait de Radio 1. Het succes van FLOATSTONE eindigde niet binnen onze landsgrenzen.
rederij Red Star Line op volle toeren. Enkele jaren geleden schreef Alex Van Haecke Brick werd gevraagd en tourde twee weken doorheen Amerika om onder
hierover al een toneelstuk. Na 132 uitverkochte voorstellingen wordt de productie meer halt te houden in steden als New Orleans, Nashville en Austin. Eén niet
in een vernieuwde versie en met een vernieuwde cast hernomen. Voorstellingen te missen concert, bestel tijdig je tickets via www.ccekeren.be (vvk:10 euro /
kassa: 12 euro)
tot en met 2 november. Info. www.theaterzeemanshuis.be. (MW)
Noteer alvast ook 24 april 2014 in je agenda. Op die avond wordt Wijkcentrum
Alex Van Haecke tijdens een repetitie van de ‘Red Star Line’ (Foto W&F)
Mariaburg tot een heus Comedy Café omgetoverd. Headliners Bert Gabriëls en
Arnout Van den Bossche hebben reeds hun komst bevestigd. (SDS)

Marita De Sterck in de bib

Marita De Sterck werkt ijverig verder aan haar roman die zich afspeelt in SintMariaburg tussen 1930 en 1950. Inmiddels houdt ze overal voordrachten. Zo
mocht ze op donderdag 23 mei in de Biboase te Brasschaat een grote groep
toehoorders verwelkomen. Onderwerp was ‘Beest in bed’, waarbij volksverhalen
over liefde en lef aan bod kwamen. Tevens exposeerde zoon Jonas Thijs, leraar
beeldende kunsten aan de Academie Noord, 27 prenten uit het boek. Nog tot 24
juni te bewonderen in de bibliotheek van Brasschaat. (LVB)

Bart Meyvis blik-opener

In de loop van de maand januari werd gestart met het project Blik-opener.
Met een groep mensen van diverse afkomst met verschillende socio-culturele
achtergrond werd op zoek gegaan naar wat ons bindt. Onder begeleiding van
Bart Meyvis, fotograaf en laatstejaarsstudent orthopedagogie, maakten de
deelnemers kennis met de wondere wereld van de fotografie. Het resultaat
van de workshops is weergeven in de fototentoonstelling ‘Blik-vanger’ in het
EVA-ontmoetingscentrum, Schutstraat 10 te Ekeren. Deze is doorlopend open
tot 29 juni, elke weekdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 14 tot 17 uur.
(NA)

Muzikanten met lokale roots
in Wijkcentrum Mariaburg

Mariaburgse WAK

Caerde bijzonder actief
De leden van kunstkring Caerde stelden ten toon in de Sint-Martinuspastorij
te Westmalle: Arlette Bories, Liliane Denayer, Ida Gysbrechts, Jef Jambon,
Wilfried Keustermans, Els Moonen, Maria Peeters, Mon Van den Broeck, Nancy
Van de Parre en Leo Van Hukllebusch.
Op 6 en 7 juli exposeren Michel De Smet, Els Moonen, Mon Van den Broeck en
Leo Van Hullebusch in Rheintor te Andernach (Duitsland). (LVB)

’t Blad in Antverpia
Paul De Beenhouwer, Mady Schippers, Marcel Janssens, Leo Dom, Colette
Dedyn, Gisela Bertels en Michel De Smet lieten hun werken bewonderen in het
Cultureel Centrum Antverpia van 25 mei tot 2 juni. Sedert vele jaren werken zij
samen in het Oud Atelier Hendrik Luyten aan de Leopoldslei 211 in Brasschaat.
In de Week van de Amateurkunsten hadden ze reeds tentoon gesteld in de SintJozefskapel. (LVB)
Gazet van het Nieuw Kwartier

De gemeente Brasschaat organiseerde tijdens de Week van de Amateurskunsten
(WAK) van woensdag 1 tot zondag 5 mei 2013 een atelierroute. In de
polyvalente zaal aan de Hemelhoeve in het park van Brasschaat toonden
de volgende Caerde-leden hun kunstwerken: Alfons Blijvoets, Arlette Bories,
Liliane Denayer, Peter Kempenaers, Wilfried Keustermans, Maria Peeters, Lia
Samson en Mon Van den Broeck.
In het atelier van Peter Kempenaers aan de Maria Theresialei stond een groot
beeld in klei dat in de eindfase zat en waar Peter tijdens het open atelier verder
aan werkte. Het wordt later in brons gegoten voor een zorgcentrum. Verder
was er een beeldentuin, een terrasgalerij met grote en kleine beelden in brons
en polyester. Eveneens waren in het atelier nog maquettes in boetseerwas te
zien.
Boeiend was ook de tuinstelling bij de familie Moonen aan de Lage Kaart. Op
1, 4 en 5 mei vonden daar verrassingsoptredens plaats en muziekvertellingen.
Verder exposeerden Herman Akkermans, Fanny Berré, Christiane Boes,
Ann Bogaerts, Huguette Brees, Rita Daelemans, Rita De Munck, Lambert
De Roover, Janine Dhondt, Katelijne Dierckx, Rina Havelaerts, Rita Jacobs,
Lea Kinoo, Dominique Mariën, Els Moonen, Yvette Moonens, Jetje Provost,
Ria T’Seyen, Dianne van Bocxlaer, Frieda Van Deuren, Bie Van der Hallen,
Sandra Van Hooydonck en Greet Verstraeten allerlei creaties (acryl, aquarel,
bloemschikken, fotografie, juwelen, keramiek, tekenen, monotype, mozaïek,
wenskaarten).
In het Cultureel Centrum Antverpia viel ook heel wat te bekijken. In zaal Van
den Weyngaert hingen werken van het AE Aquarelatier. In zaal De Baeck
presenteerde Monica Verijke-Deschepper met haar leerlingen schitterend
patchwork en quilting alsook Japanse technieken.
3
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DORPSLEVEN
VOC naar Meander

Sinds half mei 2013 is het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren ( VOC ) actief op
het domein van zorgboerderij Meander (Sterhoeve) aan de Holleweg 43 in Hoogboom
- Kapellen. Jarenlang was het VOC gevestigd in de privé-achtertuin van Marcel en
Simone Peeters - Govers aan de Floris Verbraekenlei 32 te Sint-Mariaburg - Brasschaat.
Het steeds toenemend aantal noodlijdende dieren dat in het opvangcentrum terecht
komt, de steeds groter wordende groep medewerkers en daardoor de noodzaak aan
uitbreiding van gebouwen en terreinen, noopte tot deze verhuizing.
Wat eens begon uit bezorgdheid voor een kleine bosuil groeide uit tot een volwaardig
dierenopvangcentrum waar noodlijdende vogels en klein wild een professionele
opvang verkrijgen tot ze terug in de natuur gebracht kunnen worden.

Een kleine historiek...
Een tiental jaren geleden... Simone en Marcel, twee echte natuur- en dierenvrienden,
ontfermden zich over een jonge bosuil die ze erg verzwakt aantroffen aan de voet
van een boom. Ze gaven het diertje een veilig onderkomen bij hen thuis en na enkele
weken was de vogel helemaal aangesterkt. De uil kon naar het bos terugkeren om er
zijn bosuilleven verder te zetten.

In november 2012 begon men aan de opbouw van een opvangcentrum op de nieuwe
locatie. Naast 10 volières en 3 grote uitwenhokken voor roofvogels, werden ook
een grote lodge, met technische ruimte, een kantoortje, een intensieve opvang en
verzorgingsruimte, keuken en een rustruimte voor de medewerkers gebouwd en met
alle nutsvoorzieningen uitgerust.
Voorjaar 2013 werd ook nog een kleiner wachtruimte opgetrokken waar buiten de
normale daguren de aangebrachte dieren kunnen afgeleverd en ondergebracht
worden. Half mei 2013 werd de verhuis van de Floris Verbraekenlei naar de Holleweg
verwezenlijkt. Onder supervisie van Marcel Peeters, zal in de toekomst Kathleen De
Vriendt, reeds jarenlang vrijwilligster bij het VOC, de dagelijkse coördinatie van het
dierenopvangcentrum op zich nemen. Dat de samenwerking tussen het VOC en Göran
Van Dyck, hoofdverantwoordelijke van zorgboerderij Meander, een succesverhaal gaat
worden staat boven alle twijfel ! (LC - Met dank aan Lieve en Frie Van Gils-Gysen voor
hun informatieve medewerking aan dit artikel)
Simonne en Marcel Peeters samen met Göran Van Dyck aan ingang zorgboerderij
Meander. (vroeger bekend als Sterhoeve aan de Holleweg te Hoogboom)

Mariaburgs postpunt

Blijkbaar zijn er nog mensen die niet weten dat er bij Dagbladhandel De Persbox,
op de Kapelsesteenweg 615, een postpunt is. Leo Van Bocxlaer meldde: “Zou je in
het volgende Nieuw Kwartier nog eens kunnen meedelen dat hier een postpunt is.
Want deze week kwam er nog een vrouwtje van in de 80 met grote verontwaardiging
binnen: Ik wist niet dat jij dat deed, want ik ga iedere keer te voet naar de Blarenstraat
in Ekeren om een pakje naar mijn dochter in Cyprus te sturen. ”
Bij de Persbox kan men dus alle dagen terecht voor de volgende postservice: aankoop
van binnenlandse en internationale zegels, frankeeradvies, verzending van brieven;
aankoop van Taxipost-etiketten, dozen en enveloppen, verzending en ontvangst van
paketten tot 10 kg; aangetekende zendingen; stortingen ter betaling van facturen met
contant geld tot 300 euro (enkel met gestructureerde mededeling). Een uitgebreid
aanbod dagbladen en tijdschriften zijn er te koop, er is een kopieerservice, een
interessant aanbod strips en boeken (o.m. ‘Metamorfose’ en ‘Een eeuw onder de
toren’), mogelijkheid om Lottomiljonair te worden en in allerhande kansspelen te
participeren, tabakswaren, snoep en frisdrank te kopen of originele wenskaarten aan
te schaffen. En Leo maakt ook gebruik van de ‘sociale media’. Iedere morgen zet hij de
krantenkoppen op: www.facebook.com/dagbladhandeldepersbox

Ontploffing in Sint-Antoniuslei

Marcel en Simone Peeters

Deze story met happy end vormde de aanleiding tot het ontstaan van het VOCBrasschaat. Vrienden en kennissen van Natuurpunt, Natuur en Bos, parkwachters en
zelfs de politie begonnen regelmatig vogels en ander klein wild (eekhoorns, egels,
enz.) die ze hulpeloos of gekwetst aantroffen, naar Marcel en Simone te brengen.
Het echtpaar stond steeds klaar om de diertjes te verzorgen en kreeg spontane hulp
van enkele vrijwillige medewerkers. Op 1 januari 2006 werd in samenwerking met
Vogelbescherming Vlaanderen het opvangcentrum in de Floris Verbraekenlei officieel
opgestart, met een beperkte infrastructuur en vooral een beperkt budget...
In 2007 werden met de hulp van enkele vrienden vrijwilligers, een nieuwe
opvangruimte en een grote uitwenkooi voor roofvogels in de achtertuin van
het echtpaar gebouwd. In 2008 kwamen er ook nog eens buitenhokken voor
egels en een reeënhok bij. In een paar jaar tijd was het VOC, mede door positieve
mediabelangstelling, zodanig bekend geworden in de Antwerpse omgeving, dat van
een paar tientallen opgevangen vogels in het beginjaar, er in 2010 reeds 3000 dieren
per jaar voor verzorging werden binnengebracht! Om deze omvangrijke verzorging
van de dieren aan te kunnen, kon men ondertussen reeds een beroep doen op een
twintigtal vrijwilligers/dierenvrienden. De constante groei van het opvangcentrum
impliceerde dat de opvangruimte en uitbreidmogelijkheden aan de Floris Verbraekenlei
te klein werden en daaruit ontstond de wens en de zoektocht naar een ruimere locatie.
Een ontmoeting met Eric Avonts, directeur van Rotonde vzw., opende nieuwe
perspectieven. Na enkele wederzijdse inspirerende bezoeken en een aantal
overlegmomenten werd in het najaar 2010 een samenwerkingsproject afgesloten. Het
duurde nog tot najaar 2011 eer Marcel en Simone officieel een plaats ter beschikking
kregen naast de zorgboerderij Meander van Rotonde vzw., in het gebied rond de
Kaartsebeek op de grens van Brasschaat en Kapellen. VZW VOC Brasschaat en zijn
medewerkers zien heel wat meerwaardekansen in deze omgeving, ideaal voor
revaliderende dieren. Ze zijn verheugd om in dit rustig natuurgebied waar zowel
water, graslanden als bos aanwezig zijn, in de toekomst te kunnen werken.

Dienstencentrum Antverpia organiseert deze zomer twee begeleide
wandelingen naar zorgboerderij Meander met o.a. bezoek aan het
nieuwe vogelopvangcentrum en het nieuwe gebouw voor therapeutisch
paardrijden op woensdag 17 juli en vrijdag 23 augustus in de namiddag.
Inlichtingen en inschrijvingen op het Dienstencentrum. Max. 25
deelnemers per bezoek !

De treinramp in Wetteren deed alle inwoners van Sint-Mariaburg/Ekeren terugdenken aan
1990, toen heel de wijk diende geëvacueerd vanwege een gelijkaardige catastrofe met
een brandende goederentrein aan de Lodewijk Andersonstraat.
Terwijl de media op die ramp terugblikten en ATV o.m. districtsschepen Marc Elseviers
aan het woord liet, hoorden bewoners van de Sint-Antoniuslei op maandagavond 7
mei een enorme explosie. Een man was werken aan het uitvoeren in de kelder met een
gasfles. Deze ontplofte, de man raakte zwaar verbrand aan gezicht, handen en rug. Door
de druk van de ontploffing werden bepaalde delen van het huis opgelicht en een glazen
lichtkoepel belandde in een naburige tuin. De hulpdiensten en de brandweercorpsen van
Brasschaat en Kapellen waren zeer snel ter plaatse en gelukkig diende geen rampenplan
afgekondigd. Ook de aanpalende woningen bleven gespaard. Toch riep het gebeuren
herinneringen op aan de treinramp van 21 september 1990. (LVB)

Graag traag weg

Alom hoort men klagen over diefstallen die plaatsvinden in de wijk. Maar onze busser
Eddy Bernaerts signaleerde een merkwaardige roof: voor zijn deur werd een plakkaat
met Suske en Wiske en de slogan ‘Graag traag’ ontvreemd. Nergens meer te vinden
in de omgeving, dus geen vandalenstreek. “Wat bezielt mensen om zoiets te doen?”
vraagt Eddy zich af. (LVB)

Pletwals weg
Hij was van 1911 en vele wegen heeft hij geplet, afgevlakt of voorbereid om geplaveid
te worden. De pletwals van Van As was een 15 ton wegende krachtpatser. Na een
tijdje werd hij vervangen door een modernere versie. Later besliste de familie Van As
om deze stoompletwals ten toon te stellen in de Frans Standaertlei. Daar diende hij
als oriëntatiepunt voor vele mensen. Ikzelf heb dikwijls vermeld: “Voorbij de pletwals
rechtsaf” en iedereen kwam goed bij ons terecht. Toen beslist werd dat hij weg
moest, heeft de familie Van As mij gecontacteerd of de Wijkwerking iets kon doen
met dit monument. Hoge renovatiekosten (hij was volledig vastgeroest ) en te dure
transportkosten konden niet gedragen worden door de Wijkwerking. Mijn hart brak
toen ik vernam dat hij naar een museum voor oude werktuigmachines ging. Maar bij
nader inzien is dit beter dan dat hij verkocht werd voor oud ijzer. De verzamelaars uit
Londerzeel hebben er veertig uur aan moeten werken en liters kruipolie gebruikt om
deze mastodont terug mobiel te maken. Maar eind april zijn ze erin geslaagd om de
pletwals al knarsend en krakend op hun vrachtwagen te laden. Ze hebben mij beloofd
dat hij volledig wordt gerenoveerd en een mooi plaatsje krijgt in hun museum. Af en
toe gaan ze er zelfs mee naar foren en tentoonstellingen. Als hij klaar is, gaan we hem
zeker eens bekijken en brengen we er verslag over uit. Maar het monument is weg.
Sint-Mariaburg is het kwijt. Op de plaats waar de historische pletwals stond, zal een
appartementsgebouw verrijzen met ondergrondse garages. De huidige garageboxen
verdwijnen, en de betonning van de wijk gaat verder. (ME)

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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KMO
Altijd tot uw beschikking

Ook u willen
we graag beter
leren kennen

Belfius Bank, een
lokaal verankerde
Belgische bank
Belfius Bank wil als nabijheidsen relatiebank een meerwaarde
creëren voor haar klanten en voor
de maatschappij. Dat vertaalt zich
in een open en persoonlijke aanpak,
een kwalitatief gamma producten
en diensten op maat en een hoge
bereikbaarheid. De bank werkt
mee aan oplossingen op sociaal en
maatschappelijk vlak, heeft oog voor
duurzaam-heid en ondersteunt vele
lokale initiatieven.

Belfius Bank
Kantoor Mariaburg
Kapelsesteenweg 334
B-2930 Brasschaat

Kent u ons al? Belfius Kantoor Mariaburg - staat met al zijn medewerkers
garant voor een hartelijk onthaal,
uitstekend advies en kwaliteitsvolle
dienstverlening.

Openingsuren

Een bank die zich aanpast
aan uw wensen

Donderdag 09:00-12:00 uur 13:30-18:30 uur

Omdat we het belangrijk vinden dat
elke klant zich thuis voelt bij Belfius
Bank, passen we onze service aan op
basis van uw wensen en van wat u
nodig hebt. Naast producten, diensten
en verzekeringen op maat, begeleiden
we u bij al uw grote projecten, zoals
het kopen of verkopen van een woning,
het opstarten of uitbreiden van
een eigen zaak, de opbouw van een
beleggingsportefeuille… We beschikken
over experten in hun vakgebied om u
professioneel te adviseren, zowel op
praktisch, fiscaal als financieel vlak.
Bent u vooral een belegger, dan kunt
u altijd terecht bij uw persoonlijke
financieel adviseur. Hij maakt werk
van een grondige doorlichting van uw
portefeuille. Op die manier kan hij u
tijdig contacteren, bijvoorbeeld om uw
portefeuille te herbekijken of voor een
nieuwe, beloftevolle belegging die past
bij uw beleggersprofiel.

Ag kapellen open 09:30 tot 12:00

Namiddag

Maandag 09:00-12:00 uur

13:30-16:30 uur

Dinsdag 09:00-12:00 uur

13:30-18:30 uur

Vrijdag 09:00-12:00 uur

Met medewerkers die er zijn voor U
Namen van medewerk(st)ers

Bart Moeyens (Dir. Best), Koen
Hermans, Sonia Van Looveren, Mark
Putmans (private banking), Lizy Moors.
Voor uw beleggingen
Ann Coene
Voor woonkredieten en aanverwante
verzekeringen
Ann Willems en Eline Hospied
Voor privéleningen en verzekeringen
Georges Boyen
Voor alle aspecten bij het opstarten,
uitbreiden en doorgeven van een
zelfstandige activiteit
Eline Hospied en Karina De Bie

13:30-15:30 uur

Zaterdag Gesloten

Voor uw dagelijkse verrichtingen
kunt u terecht in onze Self-Service
Banking-zone, 7 dagen op 7, van
6 tot 24 uur. Of maak gebruik van
Belfius Direct Net, onze gratis
bankservice via internet. Hebt u een
smartphone? Download dan onze
Belfius Direct Mobile app waarmee u
snel en makkelijk bankiert.

Voor uw dagdagelijkse vragen

Kom gerust eens langs om kennis
te maken.

Hij passeerde nog regelmatig in het kantoor, tesamen met echtgenote Jeannine en kwam er telkens ‘oude bekenden’
tegen, voor wie hij graag tijd vrijmaakte om een praatje te slaan.
Dat Francis enkele weken geleden plots overleed maakt deze Opendeur bijzonder. Een gepast dankwoord werd
geplaatst en de bezoekers konden in een rouwregister hun deelneming betuigen.
Het Molenplein onderging recent een gedaanteverwisseling, ook het kantoor rondde vorig jaar ingrijpende
verbouwingen af. Het Open Concept vierde zijn éénjarig bestaan. De kluizenzaal is zowat de enige ruimte die de
oorspronkelijke plaats behouden heeft. Al de rest kreeg een andere plaats. De loketten met glas werden vervangen
door een open infobalie, de ruimte vooraan werd vergoot met 5 toestellen (2 voor uittreksels en overschrijvingen,
3 voor geldtransacties) en in één van de 5 nieuwe aparte bureaus kan men in alle discretie de grieven kwijt.

Donderdag 30 mei hield het Belfius kantoor te Mariaburg Opendeurdag.
Iedereen was er welkom van 9 tot 20 uur. ’s Ochtends kwam de geur van versgezette koffie de bezoekers tegemoet,
vergezeld van een koffiekoekje. Naarmate de dag vorderde, werd plaats gemaakt voor cava, wijnen en frisdrank en
kon men genieten van broodjes, brokkelkaas en warme hapjes, verzorgd door traiteurdienst De Melkerij.
Het kantoor is al jaar en dag een vertrouwde plek aan de Kapelsesteenweg naast de Katerheidemolen.
Hier ontving Francis Jacobs jaar en dag z’n klanten en droeg er zorg voor hun financiële aangelegenheden.

Dag- en weekbladen
Postpunt
Lotto, loterij, bingoal, Belgische tierce
Grote keuze in wenskaarten
Kopie & faxservice, etc…

Voormiddag

Maak gerust een afspraak. We
maken graag tijd voor u, ook buiten
de openingsuren van het kantoor.

Woensdag 09:00-12:00 uur 13:30-16:30 uur

Belfius Bank & Verzekeringen Mariaburg
Opendeurdag 30 mei 2013

Ma.
Di. - Vr.
		
Za

Wenst u advies voor een
belangrijk project? Of een
persoonlijk gesprek over uw
beleggingen?

Voor al uw vragen of voor bepaalde
verrichtingen waarmee we u kunnen
helpen, bent u van harte welkom in ons
kantoor:

Beenhouwerij - Charcuterie

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

MAES - ELEGEERT
Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees
Fondue- gourmet- en barbequeschotels

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

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

Manu Van Meervelde
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Schilder- en decoratiewerken
Gespecialiseerd in oude technieken

Te
l.

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren
kalk- en zandtechnieken

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Dag en nacht

Alle dage

n op afsp

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04
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JEUGD
Elephant Camp in Wenduine
klaar voor het tweede jaar !

De laatste zin van het artikel in Gazet nr 114 onder de titel
“Mariaburger organiseert in Wenduine sportkampen” is
werkelijkheid geworden: ‘ En de Mariaburgse scholen weten
meteen waar ze in de toekomst hun zeeklassen kunnen
organiseren’!
De eerste school heeft zopas de spits afgebeten. Jammer
genoeg waren de weergoden niet gunstig gezind, maar
blijkbaar heeft dat geen afbreuk gedaan aan een toffe week.
De feedback vanuit de school: ‘Een enthousiast team dat er voor
de kinderen wil zijn, ook naast de ‘georganiseerde’ momenten...
Jullie doen meer dan wat er op papier te lezen valt... een fijne en
correcte samenwerking’. Dat is aangenaam om te horen.
Het Camp heeft extra materiaal aangekocht om het verblijf nog
vlotter te laten verlopen.
De Club aan de Manitobahelling van Wenduine is uitgebreid
met een derde materiaalcontainer waarin extra surf- en
kitemateriaal kan opgeslagen worden. Een permanente
starshade biedt voor de bezoeker bescherming tegen wind en
regen (moest de zon weer even verdwijnen).
Onze dorpsgenoot Peter Van Laere en zijn collega Roel De
Petter hebben er alles aan gedaan om ook van het tweede jaar
een succes te maken.
Info : www.ElephantCamps.be/ www.ElephantEvents.be /
www.SurfingElephant.be (LVB)

Dromen van zelfgebakken brood en pizza’s
Derde klas Steinerschool De Wingerd bouwt eigenhandig artisanale oven
De kinderen uit de derde klas van basisschool De Wingerd
dromen over geurende, dampende broden. Ze zien zichzelf al
met bakkersmuts een eigen gedraaide pizza uit hún grote oven
halen. Uit een oven die ze zelf aan het bouwen zijn!
Voor het vak WO-techniek bouwen deze kinderen van 9 jaar
volop aan een artisanale bakoven mét bakhuis, samen met
hun meester Jan. Ze staan ervan te kijken hoeveel er te doen
valt bij een écht bouwproject. Eerst even berekenen hoe groot
zo’n bakhuis moet zijn! Hoe diep moeten we graven, meester?
Hoeveel beton hebben we nodig, kinderen? Hoeveel stenen
moeten we dan zien te vinden? De kinderen mochten het
allemaal ijverig zélf berekenen.
Ze vulden met vereende krachten kruiwagens vol zand om de
oven een stevig fundament te geven, het zweet droop uit hun
rode overalls. Wat een gebeurtenis als daarna de bekisting vol
beton loopt! En wat een mooi resultaat nadat behulpzame
ouders zorgden voor een gepolierde vloer.
Wanneer dan eindelijk de lente aanbreekt, staat het metselen
voor de deur. Gelukkig is één van de opa’s een metselaar
op pensioen. Hij zal de popelende meisjes en jongens alle
geheimen van stenen, cement, truwelen en rechte muren
bijbrengen. De kinderen kunnen haast niet meer wachten op
de eerstesteenlegging.
Een aantal ijverige ouders staken de koppen bij elkaar en
ondersteunen het bouwproject van aan de zijlijn en soms
even echt mee op de werf. Zij slaagden er ook in voldoende
sponsoring te verkrijgen voor het vele materiaal dat nodig was.
Dit schooljaar rondt de derde klas de eerste fase af van dit
levensechte bouwproject. Na al hun inzet zal het bouwwerk
nog geen oven zijn, maar kan het alvast dienst doen als podium
met ommuurde zitplaatsen.

Volgend schooljaar mag dan een volgende derde klas de
handen uit de mouwen steken. Ook die huidige tweedeklassers
dromen al van stenen, cement en … zelfgebakken brood.
Basisschool De Wingerd dankt van harte haar sponsors:
de firma’s Van Pelt, Van Roey Vastgoed NV, Hubo, Desta,
Nuyens en ook de families De Clerck, De Greef-Van Gastel,
Verbruggen, Soetewey, De Reys-Pelckmans, De Beule, Van
den Boogaert en Vantilborgh.

Zonnefeest VBSM

72 jaar scouts
“Eens scout, altijd scout” geldt zeker voor Charles Soffers. Voor de
viering van het 72-jarig bestaan van de Mariaburgse scoutsgroep
trok Charles (82) zijn uniform aan en genoot met de verschillende
generaties oud-scouts en sympathisanten van het gezellige feest.

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

Zaterdag 25 mei mocht directeur Erwin Vanheybeeck van
de VBSM ouders en sympathisanten ontvangen op het 35e
Zonnefeest, een unieke gelegenheid om kennis te maken met
leerkrachten en andere ouders bij een hapje en een drankje.
Kortom, een heel waardevol en belangrijk sociaal gebeuren
in de wijk. ‘Natuurlijk hopen we ook dat dit Zonnefeest wat
euro’s in het laadje kan brengen, vermits het schoolgebouw
nog heel wat verbeteringen nodig heeft”, aldus de directeur.
Alle leerlingen en leerkrachten droegen hun steentje bij
en restaurant ‘Cantina del Sol’ zorgde ervoor dat iedereen
genoot van een zonnig feest, ook al ontbrak klimatologisch de
Shunshine. (LVB)

Natuurvoedingswinkel

De Groene wijzer
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

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

www.degroenewijzer.be
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SPORT
Niets dan gelukkige gezichten op het Oost-West Tornoii van KMVK.

De U11 waren bijzonder blij met hun kampioenstitel.

Kampioenenviering op Oost-West Tornooi
Koninklijke Mariaburg Voetbalclub vierde zijn kampioenen tijdens
het jaarlijks Oost-West Tornooi. De U11 werden kampioen van de
provincie Antwerpen. Ze versloegen KVC Westerlo in een bloedstollende finale met 1-3 cijfers.

Vijftiende Velo Classic
Op 3 en 4 augustus beleeft Sint-Mariaburg
weer wielerhoogdagen! De 15e
‘Velo Classic’ biedt dat weekeinde
wielertoeristen, families, vriendenkringen en kids de gelegenheid
om te genieten van een fietstocht
ten voordele van de Zelfhulpgroep
voor MS-patiënten Brasschaat. Wie
de voorbije jaren deelnam, hunkert
ernaar om ook nu weer door het natuurschoon van de Noorderkempen te pedalen. De familieritten vertrekken
vanaf het voetbalterrein KVKM aan de Zwemdoklei of van de Bosduin in
Kalmthout. Men kan kiezen voor een rit van 30, 40 of 50 km (Bakkersmolenrit met mogelijke verkorting tot 45 km). Vanaf 8 uur kan men
’s zaterdag en zondags vertrekken. Deelnameprijs 3 euro. Bij aankomst
krijgt elke deelnemer een verrassingspakket. De wielertoeristen kunnen
hun benen insmeren voor ritten van 60 of 75 km.
Heel speciaal wordt de ‘Kids Velo Classic’ van ongever 14 km met
afkortingsmogelijkheid tot 11 km. Vertrek vanuit Mariaburg vanaf 8 uur.
Er is een rust voorzien in de melkerij van het Peerdsbos, waar elk kind een
gratis ijsje krijgt.
De 15e Velo Classic is een eerbetoon aan Frans Bedeer (17/9/1934 –
12/1/2012), de initiatiefnemer van dit geweldig project en jarenlang
enthousiast organisator. (LVB)

Nog Mariaburgse gansrijders
In vorig nummer brachten we verslag uit van de Lustige Gans op het
Kristus-Koningplein in Ekeren. Luc Peeraer verdedigde er de Mariaburgse
kleuren. Maar er zijn meer Mariaburgse gansrijders, zelfs een hele familie.
Vader Ludo Kanora is al ruiter bij de Lustige Gans van het eerste uur. Zoon
Guy Kanora is ook ruiter bij de Lustige Gans en dochter Annemieke Kanora
is al twee jaar omroepster bij de Lustige Gans wat een primeur is in de
Polder, want samen met haar twee medeomroepsters zijn zij de enige
vrouwen die dit doen.
Ook de vier kleinkinderen Aline, Matthias, Axel en Jill strijden ieder jaar
mee voor de titel van koning bij het Kindergansrijden op de fiets de laatste zaterdag van augustus op de Bund achter de zaal De Geesten.
Dus heel de familie Kanora doet samen met Luc Peeraer zijn best om een
kroon mee naar Mariaburg te brengen. (MK)
Beste lezer
Voor jullie wens ik een deugddoende warme zomer,
voor ons kantoor een deugddoende verhuur/verkoop periode !
Met vriendelijke 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

Na 90 minuten was het 1-1. De penalty’s leverde de jongens de
beker op. Ook de reserveploeg speelde in hun reeks kampioen. Het
werd eens te meer een grandioos tweedaags feest aan de Kaartsebeek. (MW)

Dans- en turnkring Antverpia
met zonnige Opendeurdag
De eerste zondag van juni werden vanaf 13.30 uur dans- en
turndemonstraties gegeven in de zaal van de Schriek. Heel veel ouders,
grootouders en sympathisanten kwamen ervan genieten en vonden het
heerlijk toeven op de speelplaats met een hapje en een drankje. De week
nadien hielden alle kinder- en jeugdgroepen VRIENDJESWEEK: elk kind
mocht een vriendje meebrengen naar de les om samen te komen dansen
of turnen. Op 14 juni werd het werkjaar afgesloten.
Het nieuwe jaar start op maandag 9 september in de turnzaal, Schriek
358. Het lessenrooster vindt men terug op www.turnkring-antverpia.be .
Inlichtingen op tel. 03/664 98 60 of gsm 0496/127255. (LVB)

MAKEBA met Memorial
Eddy Rillaerts
Van 17 tot 19 mei was het extra druk in de sporthal aan de Annadreef.
Basketclub Makeba organiseerde ten voordele van de ALS-Liga de
‘Memorial Eddy Rillaerts’, een tornooi voor zowel jeugdploegen als
senioresploegen. Vooral de ‘kids clinic’ voor kids van 8 tot 80 jaar met
spelers uit tweede Nationale Domien Loubry en Ward Lemaire genoot
een enorme belangstelling. De demonstratiematch Gembo-Oxaco was
het hoogtepunt van het tornooi.
Dit evenement kreeg voor het eerst de naam ‘Memorial Eddy Rillaerts’,
omdat coach Eddy op 15 maart overleden is ten gevolge van de vreselijke
spierziekte ALS. Makeba wil hem blijven gedenken door deze Memorial.
De opbrengst van dit tornooi ging naar de ALS-Liga, omdat dit één van de
wensen van Eddy was. (LVB)

Bij de plechtige opening van het
Wijkcentrum was de Dans- en turnkring
Antverpia flink vertegenwoordigd.

Evi Geentjens op EK roeien
Evi Geentjens uit de Leo Vermandellei blijft de eer van de Belgische
roeisport internationaal hoog houden. Op het recente EK in Sevilla
vormde ze in de reeks Vrouwen Lichtgewicht Dubbeltwee team met
Eveline Peleman. In de voorwedstrijd eindigden ze als vijfde. Ze wonnen
nadien de eerste herkansing. Zo mochten ze naar de halve finale, waarin
ze vierde werden. De drie beste teams mochten naar de A-finale, Evi
en Eveline naar de B-finale. Daarin werden ze weer vierde. Nipt geen
medaille, maar vermits de combinatie nog jong is, kan beslist nog
progressie gemaakt worden. (LVB)

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

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

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
DC-ACTIVITEITEN
IN KIJKER
De week van 17 tot en met 21 juni worden
naar jaarlijkse gewoonte de deuren in het
DC Antverpia opengezet. Deze dagen kan
en mag iedereen doorlopend komen kijken
van 10 tot 16.45 uur naar de verschillende
sporten en activiteiten die hun vast moment
hebben in de week. Even meedoen kan zeker
en zodoende misschien ook zin krijgen om in
te schrijven.
Daarbovenop worden donderdag 20 juni en
vrijdag 21 juni echte opendeurdagen, met een
overzicht van het aanbod, een tentoonstelling
van werkstukjes tekenen, bloemschikken,
enz. De traditionele ‘pannenkoeken’ zullen
die dagen niet ontbreken.
De cafetaria is steeds open om dorstigen te
laven en lekkernijen te smullen.
Hiervoor staan weer een hele reeks
vrijwilligers klaar. Zonder hen is zo’n opzet
van opendeurdagen ondenkbaar. Zin om
een dag mee te komen helpen? Dit kan
altijd, want deze mensen zijn broodnodig.
Nora en Lindsey – bij wie trouwens alle
inlichtingen over de werking van het DC
kunnen verkregen worden – moeten soms
hard puzzelen om alle plekjes op te vullen.
Zeker tijdens de vakantieperiodes is dit een
waar huzarenstukje!
Kom deze dagen maar eens een kijkje nemen.
Een teleurstelling wordt het zeker niet,
integendeel! (WL)

NOG INSCHRIJVEN
ER IS ALTIJD WAT
Op de woensdagen 14, 21 en 28 augustus worden, telkens van
10 tot 11 uur, extra lessen ‘pilates’ voorzien, dit wegens het
blijvend succes. Er mag per keer ingeschreven worden of ineens
voor drie sessies.
Voor de sportactiviteiten ‘curve bowls, tai chi, lijndansen, yoga,
zumba, gymnastiek’ wordt wel gevraagd van tijdig deelname
bekend te maken. Maandag 22 april werd Erfgoeddag van
zondag 21 april afgesloten met een schitterende wandeling
over ‘Ciné Rio’. Een bezoek aan het gebouw van BuroVorm,
waar destijds de dorpsbioscoop voor vermaak zorgde, was
voor velen een openbaring. Ook in het wijkcentrum aan het
Van de Weyngaertplein werd een prachtige expositie van
oude affiches, foto’s en teksten bekeken. Maandag 27 mei
was de Duivenmelkerswandeling bijzonder boeiend. Vooral de
getuigenissen van de heer Den Hond, Bob Vereecke en Willy
Huyskens riepen herinneringen op aan de tijd dat in SintMriaburg de duivensport enorm populair was. Telkens konden
een dozijn geïnteresseerden onder leiding van Ludo Van Bouwel
van het Heemkundig Documentatiecentrum kennis maken met
merkwaardige fenomenen uit de geschiedenis van de wijk.
In het najaar volgen op algemene aanvraag zeker nieuwe
cultuurhistorische wandelingen vanuit DC Antverpia. (WL)

OPEN DEUREN IN ANTVERPIA
In juli en augustus activiteiten met
en door kinderen voorop

Met Ludo Van Bouwel als begeleider poseerden de deelnemers aan de Ciné Rio-wandeling voor de spiegeltent op de parking van Antverpia.

De maanden juli en augustus zijn soms zeer vervelend voor kinderen. Niet evident om die
vakantiedagen op te vullen. Het DC Antverpia heeft hieraan gedacht en biedt tijdens deze
maanden wel wat oplossingen. Het zet de kinderen voorop. Speciale smuldagen worden
georganiseerd met buffet van lekkers en koffie, op donderdag 18 juli en vrijdag 23 augustus, met
bediening door kinderen van de grabbelpas. Maar opgelet: “Vraag na in welk dienstencentrum
van Brasschaat dit zal plaatsvinden”. De smulnamiddagen van DC Antverpia zijn op maandagen
15 juli en 19 augustus. Spanning is verzekerd met bingo op maandagen 8 juli en 12 augustus.
Bij de juiste kaarten en getallenreeks zijn er heuse prijzen te winnen ! Jongeren warm maken
voor bloemschikken? Het kan op maandag 22 juli met de jongeren van de grabbelpas. Allemaal
activiteiten waar (klein)kinderen zeer zeker welkom zijn. Ben je niet op vakantie en weet je absoluut
niet wat doen met (klein)kinderen, het DC Antverpia geeft u ruimschoots mogelijkheden. Noteer
deze dagen en de lange vakantieperiode krijgt op een andere wijze zijn invulling. (WL)
The Beatups

Schitterende show van The Beatups
De viering van ’50 jaar Academie Noord’ kende zaterdagavond 27 april een onvergetelijk
hoogtepunt in de spiegeltent op de parking van Antverpia. The Beatups (Directeur Koen
De Roovere en zijn kameraden Chris Leffelaer, Stijn en Bram Van Bouwel) brachten op een
eigenzinnige manier sixtiescovers die de massa toeschouwers in vervoering brachten. Spontaan
sprong iedereen mee op de dansvloer! (LVB)

‘Santé!’ op de quiz van de
MARIABURGSE FEESTEN

Inschrijvingsstrook • QUIZ • MARIABURGSE FEESTEN
Ik:
Telefoonnummer:
schrijf me met mijn ploeg (ploegnaam):
in voor de quiz van de Mariaburgse Feesten op 27 september.

Hou vrijdag 27 september vrij in je agenda. Net als de voorbije
jaren zullen er weer intrigerende, interessante en ronduit idiote
vragen door Elcks Thuys (Van de Weyngaertplein 13) vliegen.
Hoe kan jij aan dit genot voor je hersenen deelnemen? Volg
dit stappenplan: Zoek vijf kompanen en maak een ploegje
van maximaal zes personen. Start je computer op of pak je
ganzenveer ter hand. Stuur een mailtje naar QuizMariaburg@
staes.org met vermelding van uw naam, telefoonnummer,
naam van de ploeg en of u 15 euro aan de kassa, dan wel
per overschrijving (met vermelding van ploegnaam) betaalt
(141-0547299-71, vzw De Weyngaert) of vul onderstaand
strookje in en steek dit in de bus bij Michael Staes,
Leopoldlei 46, Ekeren.

Ik betaal het inschrijvingsgeld van €15 aan de kassa
Ik schrijf €15, met vermelding van de ploegnaam, over op 141-0547299-71
ten name van vzw De Weyngaert.
Aankruisen wat past.
Inschrijven Rommelmarkt Mariaburgse Feesten
Contactpersoon Jan Timmermans, e-mail: jan.timmermans1@telenet.be ; tel. 036647241.
Inschrijven kan vanaf augustus. Prijs 16 euro voor 4 meter (minimum), 4 euro per
bijkomende meter.

DE KRONIEK VAN BARBARA

Wanneer komt
de zomer ?
Ook zo een last van deze lente die maar
niet wil of kan doorbreken, met permanent
neertokkelende regen op de ramen, met
zijn winterse nachttemperaturen, met zijn
onaangename noordoostenwind, kortom
een mens zou voor minder profiteren van
de ‘last minute’ - boekingen naar een of
ander tropisch eiland.
“Vroeger was het toch anders en veel
beter”, zucht Julienne. “Met de kermis van
St-Mariaburg stonden de rododendrons
in bloem en nu is het precies of de natuur
houdt een voortgezette winterslaap, zelfs
het gras dient maar sporadisch te worden
gemaaid.”
“Over kermis gesproken Julienne, is het nu
de moment niet om hier munt (of euro’s)
uit te slaan?”
Aan de grote vragende ogen van mijn
buurvrouw te zien heeft ze ‘de trein gemist’.
Ik leg haar uit dat in Antwerpen aan
de zes klagers voor overlast van de
Sinksenfoor het niet onaardige bedrag
van 45.000 euro wordt uitbetaald als een
soort zwijggeld, misschien moeten wij
hier in de Antoniuslei nog vier companen
zoeken om pijn- en smartgeld te claimen
van de gemeente Brasschaat, zeker
nu de burgemeester inwoner is van
St-Mariaburg.
Waar we wel met veel aandacht naar
gezien hebben is de kwis van de slimste
gemeente.
Jammer toch dat Antwerpen er zo vlug uit
lag, toch wel een kleine afgang voor de
grootste Vlaamse stad.
Dan heeft Aarschot het wel flink wat beter
gedaan, als underdog het onklopbaar
gewaande Leuven verslaan, dat nota
bene de wereldkampioen kwissen in zijn
rangen had, om dan nog maar te zwijgen
van haar burgervader die het verliezen
nog altijd niet verleerd heeft.
Dan heeft Rik Torfs toch beter gescoord in
Leuven op het niet-politieke vlak.
En natuurlijk was er op het werk de
jaarlijkse collega’s commentaar op een
uitermate spannende voetbalcompetitie
in onze eerste klasse waar John Van
den Brom ons leerde dat er buiten
strafschop (sic), vrijschop en hoekschop
nog andere voetbaltermen zijn zoals
een scheidsrechter die de competitie
verneukt en hij het feit dat Zulte-Waregem
kampioen zou kunnen worden niet door
zijn strot kon krijgen...
En zoals mijn grootmoeder altijd zei: “Er
is niets verkeerd aan af en toe te falen,
je leert meer van je fouten dan van een
succes”.
Tot volgende keer,
Barbara

VERSE MOSSELEN

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
Gazet van het Nieuw Kwartier
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