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

Toosten op dertigste jaargang
Terwijl we in 2015 met allerlei evenementen de dertigste verjaardag vieren van de Wijkwerking Mariaburg vzw, beginnen we met dit
127e nummer aan de dertigste jaargang van de ‘Gazet van het Nieuw Kwartier’. Dat verdient een extra toost!
De 29e Mariaburgse Feesten zijn op 27 september het ideale moment om het glas te heffen op deze heuglijke gebeurtenissen. In ons
alom geprezen Wijkcentrum - in de nabije toekomst zullen daar nog meer gemeenschapsbevorderende activiteiten plaats vinden zal een unieke tentoonstelling alle Sint-Mariaburgers eraan herinneren dat we 25 jaar geleden bijna van de kaart geveegd werden.
Een vreselijke ramp werd toen ternauwernood vermeden. Een brandende treincitern had het ‘lieflijk groene oord’, de ‘uitverkoren
plek van de Antwerpenaars begin vorige eeuw’, definitief in een desolate woestenij kunnen transformeren.
We mogen dus blij zijn dat er op 22 september 1990 een happy end kwam, zodat we nu in de tuin van het Wijkcentrum weer kunnen
genieten van heerlijke wafels, door Willy
Bauwens en zijn crew gebakken volgens het
recept van Cremerie Nelleke. In onze extra
bijlage leest u meer over al het prettige dat
op zondag 27 september onder de toren op
het kerkplein zal te beleven vallen.
Dertig jaar Wijkwerking werd op 25 april
reeds uitgebreid met een powerpoint
presentatie, foto’s en affiches geëvoceerd
ter gelegenheid van Erfgoeddag. Na de
Mariaburgse Feesten zullen nog twee
piekmomenten op zaterdag 24 oktober
en zondag 15 november het jubileumjaar
bekronen.
Het Brasschaats gemeentebestuur ontving op zondag 7 juni bestuursleden en medewerkers
Daarover meer op volgende bladzijden.
van Wijkwerking Mariaburg vzw op het gemeentehuis. Waarnemend burgemeester Koen
Alvast prosit!
Verberck prees de verdiensten van de dertigjarige vereniging. Erevoorzitter Marc Elseviers
(LVB)
dankte burgemeester en schepenen voor de gezellige receptie. (Foto Luc Rampaert)
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wijkwerking
Praatcafé in Wijkcentrum Mariaburg
Wijkwerking Mariaburg vzw vatte reeds lang het idee op om maandelijks een praatcafé te organiseren. Een uitzondering is dit zeker niet, want in de
omgeving hebben vele dergelijke verenigingen daarmee een traditie opgebouwd. De Wijkraad heeft recent de beslissing genomen om ideeën om te
zetten in daden.
Vanaf oktober 2015 zal iedere derde zondag van de maand het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38 te Ekeren, geopend worden als praatcafé.
Men kan er dan terecht vanaf 11.30 uur tot 17 uur. De polyvalente ruimte wordt ter beschikking gesteld gedurende die tijd om een praatje te maken,
om eventueel een kaartje te leggen of andere gezelschapsspelen te komen doen, om kennis te maken met de documentatie en permanente
tentoonstellingen van de Heemkundige Kring. Tijdens zo’n praatcafé is niets te gek om samen te verzinnen, waarom zelfs geen picknick organiseren?
We onderzoeken ook om WIFI te implementeren.
De vrijwilligers van de WWM staan ter beschikking om alles in goede banen te leiden, de bezoekers te informeren en van de nodige dranken tegen
democratische prijzen te voorzien. Want ook dat mag bij gezelligheid niet ontbreken!
Kom gerust eens een kijkje nemen en kennis maken op zondag 18 oktober, zondag 15 november (tijdens de Paardentramactiviteit) en zondag 20
december. Iedereen welkom, van 0 tot 105 jaar, ex- en huidige Mariaburgers, familieleden en vrienden, kortom Jan en alleman.
Bij succes wordt dit initiatief in 2016 verder gezet en berichten wij tijdig hierover!
(WL)

Aanvraag Wijkcentrum: vanaf nu nieuwe coördinaten
De gelijkvloerse verdieping van het Wijkcentrum Mariaburg, Van de
Weyngaertplein 38 te Sint-Mariaburg/Ekeren, kan door
iedereen
aangevraagd worden voor polyvalent gebruik. Zij is ideaal geschikt
voor vergaderingen, lezingen, symposiums, culturele activiteiten,
tentoonstellingen, gewone gezellige bijeenkomsten, enz. Er zijn
verschillende mogelijkheden om de zaal te huren: vanaf 9 uur tot 13 uur,
van 14 uur tot 18 uur, van 19 uur tot maximaal 22 uur. Combinaties leggen
is ook mogelijk zoals bv. voor een ganse dag.
Om organisatorische redenen is het contactadres via e-mail gewijzigd.
Vanaf nu maar één adres: ‘ wijkcentrum.mariaburg@telenet.be ‘.
Een aanvraag met volledige adresgegevens, telefoon, gsm, e-mail, dag
(voormiddag, namiddag, avond of combinaties) wordt zo snel mogelijk
beantwoord met beschikbaarheid, prijs, voorwaarden, enz. Na een
bevestigend antwoord maken wij zo snel mogelijk een contractje, samen
met een verbruikersbon. Bij betaling van de huur en handtekening is de
zaal gereserveerd.
Mits een meerprijs man/uur kan Wijkwerking ook zorgen voor toogbediening, maar dan even vermelden bij de aanvraag.
De zaal bekijken en tegelijkertijd informatie opvragen kan elke
dinsdagvoormiddag vanaf 10 uur tot 11.30 uur. Tijdens schoolvakanties
soms gesloten. Maar afspraken kunnen ook op telefoon 03 664 33 96
(Walter Lauriks).
Om het nog aangenamer te maken, hebben we vanaf nu ook voor een
betere infrastructuur gezorgd.
(WL)

2

Een nieuwe toog biedt nog meer comfort aan de gebruikers van de
polyvalente ruimte van het WCM.

JAARGANG 30 • Nr: 127 • September 2015

GAZET
GAZETVAN
VANHET
HETNIEUW
NIEUWKWARTIER
KWARTIER
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

KMO
KMO
KMO

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

wijkwerking

40
40 jaar
jaar Delhaize
Delhaize
‘Trip down to memory lane’:
30 jaar Wijkwerking vieren

SPECIALE
SPECIALE
ACTIES
ACTIES
SPECIALE
ACTIES

Om
Omhet
het40-jarig
40-jarigbestaan
bestaan
Om het 40-jarig bestaan
tete vieren
vieren wordt
wordt tijdens
tijdens
te vieren wordt tijdens
het
hetweekend
weekendvan
van20
20en
en2121
het weekend van 20 en 21
Zondag 15 november kan nog genoten
de Mariaburgse Feesten. Deze avond is voor
september
september
een
een
degustatiedegustatieworden van een ritje met de paardentram
september een degustatiejong en oud een compleet gratis feest met
weekend
weekendgeorganiseerd
georganiseerd
georganiseerdininin
als afsluiting van 30-jaar Wijkwerking. Maar
weekend
deze hint: “Sit back, dance and enjoy !”.
de
de
supermarkt.
supermarkt.
zaterdag 24 oktober 2015 wordt vanaf 20
de supermarkt.
Het bestuur van de Wijkwerking vzw koos voor
Tevens
Tevens
wordt
wordt
een
een
speciale
speciale
uur in de turnzaal van de ‘Vrije Basisschool
Tevens
wordt
een
speciale
deze locatie, omdat de sfeervolle feestruimte
Sint-Mariaburg’ op het Van de Weyngaertplein,
ﬂes
ﬂes
wijn
wijn
uitgebracht:
uitgebracht:
de
ﬂes wijn uitgebracht: dede
herinneringen oproept aan de legendarische
met een ‘Trip Down to Memory Lane’ een
‘Cuvée
‘Cuvée
Mariaburg’.
Mariaburg’.
In
In
de
de
‘Cuvée Mariaburg’. In de
Waar
Waarooit
ooitde
deprachtige
prachtige
villa
villa van het bals van Jeugdclub Jeli, die exact 50 jaar
topper,
een
absoluut
hoogtepunt
Waar
ooit
de
prachtige
villa
wijnafdeling
wijnafdelingstaan
staan
staanFrank
Frank
Frank
wijnafdeling
geleden werd gesticht in de parochie. In de
‘Casa
‘Casa
Cara’
Cara’van
van
de
defamilie
familieVan
Van
jubileumjaar
gevierd.
‘Casa
Cara’
van
de
familie
Van
Geyskens,
Geyskens,
Ludo
Ludo
Van
Van
Ostaede
Ostaede
Geyskens, Ludo Van Ostaede
jaren 1965-1970, de ‘golden sixties’, vonden
der
derBrempt
Bremptstond,
stond,opende
opendeop
op
der
Brempt
stond,
opende
op
enJeaninne
Jeaninne
Jeaninne
Smets
Smets
ter
bebeenen
Smets
terter
be‘Muziekband
To Bill’ speelt
ten dans. Vier
daar memorabele feesten plaats. De tieners en
14
14
juni
juni1973
1973warenhuis
warenhuis
Delhaize
Delhaize
14
juni
1973
warenhuis
Delhaize
schikking
schikkingvan
van
vandede
deklanten
klanten
klanten
schikking
muzikale
vrienden
een rugzak
zijn
zijn
deuren.
deuren.
De
Demet
voorbije
voorbije
40
40vol ervaring twens van toen kunnen mekaar nu als senioren
zijn
deuren.
De
voorbije
40
om
om
hen
hen
deskundig
deskundig
advies
advies
en werd
talent
brengen
Life Music. Zij speelden
om hen deskundig advies tetete
nog eens kussen tijdens de La Bamba... Een
jaar
jaar
werderer
een
eensuccesverhaal
succesverhaal
jaar
een
succesverhaal
geven
geven
bij
hun
hun
keuze.
keuze.
en werd
zongener mee
in vele bands enWijnadviseur
andere
geven
bijbij
hun
keuze.
WijnadviseurLudo
Ludo
Ludo
Van
VanOstaede
Ostaede
Ostaede
vol
vol
lof
lof
voor
voor
dede
‘Cuvée
‘Cuvée
Mariaburg’.
Mariaburg’.
Mag
Mag
niet
niet
unieke
kans
om
mekaar
nog
eens
terug teMag
geschreven.
geschreven.
Wijnadviseur
Van
isisis
vol
lof
voor
de
‘Cuvée
Mariaburg’.
niet
geschreven.
“De
“De
steenweg
steenweg
van
van
AntAntmuzikale projecten. Bekende enontbreken
minder
ontbrekenop
opopde
dede
tafel
tafel
van
vanelk
elk
elkMariaburgs
Mariaburgs
Mariaburgs
gezin.
gezin.
“De steenweg van
Antzien.
Men
zegge
het voort!
De
De
lokale
lokale
bevolking
bevolking ontbreken
tafel
van
gezin.
De
lokale
bevolking
werpen
werpen
naar
naar
Kapellen
Kapellen
is
isinin
bekende
Country
& Blues
- stuk voor stuk
Directeur
Erwin
van dede
VBSM
wordt extra
de
desupermarkt
supermarkt
supermarkt
meermaals
meermaals
een
een werpen naar Kapellen is in
boterham
boterham
tete verdienen.
verdienen.
verdienen.
schakelde
schakelde
vlot van
van
de
de Het
meermaals
een
boterham
te
schakelde
vlot
van
de
juweeltjes - vlot
passeren
de revue.
wordt
de
de
loop
loop
der
der
jaren
jaren
veranderd
veranderd
Muziekband
To
Bill
met
van
links
naar
rechts
bedankt
voor
gebruikrenovatie
van de turnzaal
en de
renovatie
renovatie
gekregen,
gekregen,
de
de
laatste
laatste de loop der jaren veranderd
Momenteel
Momenteel
werken
werken
ererhet
meer
meer
buurtwinkels
buurtwinkels
op
opnaar
loopafstand
loopafstand
gekregen,
laatste
Momenteel
werken
er
meer
een muzikale reis
enkele van hun
meest
buurtwinkels
op
loopafstand
van
vaneen
een
dreef
dreef
naar
naar
een
een
echte
echte
Gino
Campenaerts
(drums),
Dirk
De
Smet
dreef
naar
een
echte
voor alle
ondersteuning
die
de Wijkwerking
dateert
dateert
van
van2009.
2009.
2009.Toen
Toen
Toen
de
de van een
dan
dan90
90mensen,
mensen,
mensen,
een
een
mix
mixvan
van
van dateert
over
over
naar
naarhet
het grote
grotewarenhuis
warenhuis
geliefkoosde
muzikale
plekjes. Vóór
het
van
isisisde
dan
90
een
mix
over
naar
het
grote
warenhuis
(zanger/saxofonst),
Rik Schrauwen
(akoestische
steenweg,
steenweg,
maar
maar
de
de
molen
molen
steenweg, maar de molen
van demedewerkers.
VBSM mocht krijgen
gedurende
al die
supermarkt
supermarkt
uitgebreid
uitgebreid
met
met
een
eenzang),
jongede
en
enoudere
oudere
oudere
medewerkers.
medewerkers.
met
met
ruime
ruime
parking.
Op
Op jonge
optreden,
erna enparking.
tijdens de pauze
wordt
gitaar
en
JanKaterheide
Mangelschots
supermarkt
uitgebreid
met
een
jonge
en
met
ruime
parking.
Op
van
van
Katerheide
is(contrabas
erer
steeds
steeds
van
Katerheide
isiser
steeds
jaren. al
(WL)
gezelligheid
aangezwengeld
set van hebben
leeggoedautomaat.
leeggoedautomaat.
We
We
hebben
hebben
Enkelen
hebben
hebben
al
aleen
een
eencarrière
carrière
carrière leeggoedautomaat.
een
een
minimum
minimum
van
van door
tijd
tijd DJEnkelen
en
zang)
We
hebben
Enkelen
een
minimum
van
tijd
blijven
blijven
staan.
staan.
Daarom
Daarom
vonvonnu
nueen
een
eensnellere
snellere
snellere
dienstverlening
dienstverlening blijven staan. Daarom vonvanmeer
meerdan
dan
dan25
25
25jaar
jaar
jaarervaring.
ervaring.
ervaring. nu
zorgde
zorgde Delhaize
Delhaize voor
voor een
een van
dienstverlening
van
meer
zorgde
Delhaize
voor
een
den
den
we
we
het
het
een
een
leuk
leuk
idee
idee
aan
aan onze
onze
onze kassa’s
kassa’s
kassa’s met
met
met 444 den we het een leuk idee
Eénpersoon
persoonis
isishier
hier
hiernog
nog
nogsteeds
steeds
steeds aan
doortastende
doortastende ingreep
ingreep in
het Eén
Eén
persoon
doortastende
ingreep
inin het
het
om
om dit
dit symbool
symbool op
op het
het
Quickscan-kassa’s
Quickscan-kassa’s en
en
en 444 om dit symbool op het
werkzaamsinds
sinds
sindsde
de
deopening
opening
openingin
inin Quickscan-kassa’s
leefpatroon
leefpatroonen
enhet
hetkoopgedrag
koopgedrag werkzaam
werkzaam
leefpatroon
en
het
koopgedrag
wijnetiket
wijnetiket
aan
aan
tete
brengen”,
brengen”,
wijnetiket
aan
te
brengen”,
Selfpay-kassa’s
Selfpay-kassa’serererextra
extra
extrabij.
bij.
bij.
1973.
van
vande
deMariaburgse
Mariaburgsebevolking.
bevolking. 1973.
Selfpay-kassa’s
1973.
van
de
Mariaburgse
bevolking.
aldus
aldus
directeur
directeur
Sonneville.
Sonneville.
aldus
directeur
Sonneville.
In
In
deze
deze
supermarkt
supermarkt
kunnen
kunnen
In
In
de
de
loop
loop
van
van
de
de
voorbije
voorbije
40
40
Delhaize
Delhaize bleef
bleef werkelijk
werkelijk Casa
Casa
In de loop van de voorbije 40 In deze supermarkt kunnen
Delhaize
bleef
werkelijk
Casa
“Per
“Per
ﬂes
ﬂes
die
die
we
we
verkocht
verkocht
“Per
ﬂes
die
we
verkocht
klanten
klantenook
ook
ook
gebruik
gebruik
maken
maken
van
van
jaar
jaaris
niet
nietalleen
alleen
alleenhet
het
hetinterieur
interieur
interieur klanten
Cara
Cara(dierbaar
(dierbaarhuis).
huis).
gebruik
maken
van
jaar
isisniet
Cara
(dierbaar
huis).
hebben,
hebben,
zullen
zullen
we
we
1 1 euro
euro
Delhaize
DelhaizeDirect.
Direct.
Direct.De
De
Deklant
klant
klantkan
kan
kan hebben, zullen we 1 euro
enhet
hetgebouw
gebouw
gebouwzelf
zelf
zelfmeermaals
meermaals
meermaals Delhaize
Op
Op
gebied
gebied
van
van en
en
het
Op
gebied
van
schenken
schenken
aan
aan
het
het
goede
goede
doel,
doel,
van
vanthuis
thuis
thuisuit
uit
uitvia
via
viazijn
zijn
zijn
computer
computer schenken aan het goede doel,
veranderd, maar
maar
maar ook
ook
ook het
het
het van
tewerkstelling
tewerkstelling kreeg
kreeg een
een veranderd,
computer
veranderd,
tewerkstelling
kreeg
een
het
het‘We
‘WeLove
LoveMarie
MarieFonds’.
Fonds’.
een
een
boodschappenlijstje
boodschappenlijstje het ‘We Love Marie Fonds’.
aanboden
en
ende
de
deservice.
service.
service.Directeur
Directeur
Directeur een
massa
massa personeelsleden
personeelsleden de
de aanbod
boodschappenlijstje
aanbod
massa
personeelsleden
de
Deze
Deze
cheque
cheque
zal
zal
in
in
december
december
doormailen
doormailen en
en
ende
de
devolgende
volgende
volgende Deze cheque zal in december
Carlo Sonneville
Sonneville schetst
schetst
schetst de
de
de doormailen
kans
kans om
om dicht
dicht bij
bij huis
huis op
op de
de Carlo
kans
om
dicht
bij
huis
op
tijdens
tijdens de
de kerstmarkt
kerstmarkt overoverdag
daghier
hier
hierinininde
de
desupermarkt
supermarkt
supermarkt
zijn
zijn tijdens de kerstmarkt overbelangrijksteevoluties:
evoluties:
evoluties:
hoek
hoek van
van Maria
Maria Theresialei
Theresialei belangrijkste
dag
zijn
hoek
van
Maria
Theresialei
handigd
handigd
worden.”
worden.”
(LVB)
(LVB)
handigd worden.” (LVB)
Jelifeesten
in
bestelling
bestellingkomen
komen
komen
afhalen.”
afhalen.”
“In
“Inde
deloop
loopder
derHerinneringen
jaren
jarenheeft
heeft
heeftaanbestelling
en
en Antwerpsesteenweg
Antwerpsesteenweg hun
hun
afhalen.”
jaren
en
Antwerpsesteenweg
hun

Genieten
Genietenvan
van
Genieten
van
heerlijke
heerlijkewijn
wijn
heerlijke
wijn
‘Cuvée
‘CuvéeMariaburg’
Mariaburg’
‘Cuvée
Mariaburg’

de zaal van de meisjessschool...

/HJDQ
/HJDQ
1DLOV
1DLOV
NAGELSTUDIO
NAGELSTUDIO
NAGELSTUDIO
OPLEIDINGEN
OPLEIDINGEN
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
GROOTHANDEL
GROOTHANDEL
GROOTHANDEL
Schriek
Schriek
Schriek362
362
362 Ekeren
Ekeren
Ekeren(mariaburg)
(mariaburg)
(mariaburg)
03/
03/
03/605.63.60
605.63.60
605.63.60

www.legannails.be
www.legannails.be
www.legannails.be
30 • Nr: 127 • September 2015
66
6JAARGANG

32013
JAARGANG
2828
• Nr:
119
• September
2013
JAARGANG
JAARGANG
28
• •Nr:
Nr:
119
119
• •September
September
2013

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

REUZEN EN PLEINEN
De les van de oma-reuzin

Mariaplein
Op de Grote Markt werd in 1896 het eerste kerkje
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ALLE DAGEN WAT IN

De doortocht van de Oma-reuzin en de
kleine zwarte reus in Antwerpen lokte
honderdduizenden naar de koekenstad. Zoveel
gelukkige mensen zagen we zelden bij elkaar
die dagen van juni. Toen bleek eens te meer
hoe belangrijk parken en pleinen zijn voor een
stad.
Dat geldt ook voor een gemeente/district,
zelfs voor een wijk. Het zijn plaatsen die een
essentiële rol kunnen spelen om het sociaal
leven te bevorderen. Toen Floris Verbraeken
eind 19de eeuw voor zijn broodheer Antoon Van
den Weyngaert (Antverpia) het Mariaburgs
stratenplan ontwierp, voorzag hij al een ‘Grote
Markt/Grande Place’ (huidig Mariaplein) en
een Groenplaats voor de Zwemdok (thans
knooppunt Zwemdoklei-Charlottalei). Nog
voor WO I werd rond de nieuwe kerk het Van de
Weyngaertplein aangelegd. In het Interbellum
kwam daar het Velodroomplein bij (knooppunt
Jacobuslei-Vrijwilligerslei- Sint-Antoniuslei).
In 2013 is door de gemeente Brasschaat het
Katerheidemolenplein gecreëerd. De gemeente
beheert eveneens het parkje van Antverpia
met het speelpleintje ernaast.
De open ruimte verruimt de geest, inspireert,
biedt ontmoetingskansen. Logisch dan ook
dat op deze pleinen herbergen (waar men
zich geborgen voelt) verschenen en dat deze
plaatsen een rol speelden bij belangrijke
manifestaties als processies, kermissen,
concerten, e.d.

K

A

maandag tot vrijdag
09u00 tot 12u00
Namiddag enkel op afspraak

kapelsesteenweg 611 • 2180 ekeren
tel: 03/66428 72 • fax: 03/665 19 44
rekeningnummer: 143-0607044
c.b.f.a.: 62617
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TREINRAMP
25 jaar geleden verdween wijk bijna van de kaart
21 september 1990.
De herfst begon 25 jaar geleden met
de evacuatie van 2.121 inwoners van de
wijk Sint-Mariaburg Ekeren. De laatste
wagon van de goederentrein RoosendaalFeugnies (FRA) was losgeraakt en had
zich ter hoogte van huis nummer 39
aan de Lodewijk Andersonstraat in de
berm geboord. 29.000 liter dimethyleter
ontsnapte brandend uit de witte
tankwagen met oranje streep, een echte
treinbom. Een vlam van 10-15 meter
spoot uit de gekantelde tankwagen met
het geluid van een brullende leeuw. Een
catastrofe als in Gellingen dreigde de wijk
volledig van de kaart te vegen.
Rond half vier rukte de brandweer vanuit
de kazerne in Antwerpen naar Ekeren
uit. Commandant Addiers zag van op het
viaduct van de Schriek in het ochtendlijk
duister meteen het vuur. Hij besefte
onmiddellijk welk gevaar er dreigde voor de
omwonenden. In overleg met politie en de
overheid werd rampenplan 4 afgekondigd.

Het gebied tussen KapelsesteenwegMaria Theresialei-Schriek werd volledig
ontruimd. Alle inwoners moesten onder
het geloei van de sirenes hun huizen
verlaten en onderdak zoeken bij familie
aan de andere kant van Mariaburg of in
opvangcentra van de stad.
De brandweercorpsen van Antwerpen,
Kapellen en Brasschaat zorgden met
tankwagens voor een permanente
gespreide koeling van de citern. Rond 16 uur
‘s middags zijn de mensen van de BASFbrandweer een fakkelinstallatie komen
aanbrengen zodat het dimethyletergas
versneld uit de tank kon komen. Pas
zaterdagmiddag om 16 uur was de
tank leeg gebrand en werd het alarm
afgeblazen. Iedereen mocht terug naar
huis. De catastrofe was vermeden dank zij
het snelle en deskundige optreden van de
hulpdiensten. Sint-Mariaburg haalde twee
dagen het wereldnieuws. Dagbladen, radio
en tv besteedden ruime aandacht aan de
ramp.

De brandweer zorgde voor een permanente afkoeling van
de citern om te verhinderen dat het dimethyletergas zou
ontploffen.

Op een feest in Elcks Thuys heeft de
Mariaburgse bevolking op vrijdagavond
9 november zijn dankbaarheid jegens de
dappere redders vertolkt.”Gelukkig was
de steekvlam niet naar de huizen gericht,
maar naar de hemel. Sint-Mariaburg
heeft een bijzondere patrones die onze
gemeenschap van een helse ramp gered
heeft”, zei een devote dame die in de kerk
een kaars aanstak voor het Mariabeeld.
Een jaar na de feiten kwam de pers nog
uitgebreid terug op de Mariaburgse
treinramp. Er werd aangeklaagd dat de
NMBS niets geleerd had uit het voorval
en het zelfs niet nodig vond het spoor
aan de Lodewijk Andersonstraat beter te
beveiligen.
Wie vandaag regelmatig naar de
voorbijsnellende
goederentransporten
kijkt, zal vaak nog de witte citern met de
oranje streep zien passeren. Hallucinant
voor wie het in 1990 meemaakte.

Op 9 november werden in zaal Elcks Thuys de dappere redders
door de lokale bevolking bedankt. Wijlen Luc Hendrickx,
voorzitter van kunstkring Caerde en Compostella-ganger, hield
een gloedvolle speech.

Je woning verkopen of verhuren:
Kom even langs.

Tijdens de Mariaburgse
Feesten zal het publiek
op zondag 27 september
van 10 tot 18 uur in het
Wijkcentrum, Van de
Weyngaertplein 38, een
tentoonstelling
kunnen
bekijken
met
foto’s,
heel veel persknipsels
en videobeelden van die
memorabele treinramp.

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
Gerda Cassauwers T : 03/664.49.03
Molenweg 1A,
F : 03/665.42.41
2930 Brasschaat
info@expatimmo.be
www.expatimmo.be
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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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CULTUUR
Kerstconcert Heilig Hart-koor
De parochie ‘Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand’ brengt jaarlijks
een Kerstconcert ten voordele van de restauratiewerken. In december
2014 werd met de traditie gebroken door het koor ‘ProVoce’ onder leiding
van Peter Ickx uit te nodigen.
Zaterdag 12 december 2015 staat het Heilig Hart koor, o.l.v. Lieven
Gonissen, terug op de agenda. Niet dat vorige editie geen succes was,
integendeel, maar het organiserend Parochieteam kan niet om de
traditie heen en daarom werd het koor van Ekeren-Donk, dat sedert 2002
elk jaar voor een prachtig concert zorgde, terug uitgenodigd. Kaarten - in
voorverkoop 12 euro en aan de kassa 15 euro - kunnen verkregen worden
vanaf maandag 9 november 2015 op de volgende locaties:
* Antverpia (dienstencentrum) : St.-Antoniuslei 95-97, Brasschaat
* Parochiecentrum : elke maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur, Frans
Standaertlei 52, Ekeren
* Rita Noordman : 03 664 96 79, Kapelsesteenweg 633, Ekeren
* Christiane Verhoeven : 03 664 12 13, Schepersveldlei 93, Ekeren

Het Heilig Hart koor o.l.v. Lieven Gonissen tijdens het Kerstconcert
in december 2013

De deuren worden geopend te 19.30 uur, uitvoering start te 20 uur.
(WL)

Marita De Sterck in Ruiterhal
Onze productieve Mariaburgse auteur Marita De Sterck praat op
donderdag 26 november om 20.30 uur (deuren 20 uur) in de Brasschaatse
Ruiterhal (Gemeentepark) met historicus Bruno De Wever over haar boek
‘Valavond’, de historische roman die handelt over de tweede wereldoorlog en zich afspeelt in Sint-Mariaburg. Deze roman is gebaseerd op
mondelinge getuigenissen van oude inwoners die de periode van de
‘warme cafés’ nog gekend hebben. Tevens wordt gesproken over haar
boek ‘Vuil vel’, dat 40 Vlaamse volkssprookjes bevat, opgedoken uit
archieven. Leerlingen van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en
Woord ‘Marcel van Heuven’ zullen fragmenten uit beide boeken vertellen.
(LVB)

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken
Gespecialiseerd in oude technieken
o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren
kalk- en zandtechnieken

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

Geenen bvba
Begrafenissen
Begrafenissen
Crematies
Crematies
Huwelijken
Huwlijken

Dag en nacht
Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg
tel: 03/664.27.04
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CULTUUR
Ge zijt van
Mariaburg als ge ...
Meer en meer lezers signaleren ons dat
op Facebook een pagina staat “Ge zijt van
Mariaburg als ge...” en dat daarop bijna
dagelijks oude foto’s van de wijk geplaatst
worden. Zover wij hebben kunnen nagaan,
presenteert een zekere Jan Verhelst uit
Mortsel deze soms onbekende foto’s uit
collecties van Yves Van Leemputten en van
de veilingsite Delcampe. Nogal wat mensen
reageren daarop. Zij raden soms aan het
Documentatiecentrum te raadplegen, waar de
medewerkers van praktisch alle foto’s tot in
de kleinste details kunnen vertellen waarover
het gaat. Maar we hebben tot hiertoe geen Jan
Verhelst gezien.
De Genkse Eliane Wellens die nu in Italië woont,
heeft destijds de pagina “Ge zijt van als ge...”
uitgevonden om mensen nostalgische weetjes
over hun dorp te laten uiten. Grote kranten
beginnen nu ook al in die zin een bladzijde
te vullen. In Gazet van Antwerpen staan
dagelijks onder de titel ‘Camera Obscura’ drie
oude foto’s uit hun archief, waarop de lezers
dan mogen reageren en melden waar de foto
is getrokken en wie erop staan.
Het Heemkundig Documentatiecentrum van
Mariaburg heeft honderden foto’s op papier en
digitaal ter beschikking. Het bestuur overweegt
om op de website www.mariaburg.be een
beeldbank te openen met de mogelijkheid
om hierop te reageren. De ervaring leert
echter dat dergelijke ‘beeldbanken’ niet het
gewenste resultaat opleveren. Meermaals
vroegen we al naar namen op foto’s van
scouts, de kleuterklas van Ecolo-boegbeeld
Olivier Deleuze, de voetbalploeg Mariaburgse
jeugd 1955, maar zonder respons!!! (LVB)

Raf Reyntjens negen nominaties
voor langspeelfilm Paradise Trips
De appel valt niet ver van de boom. De
Mariaburgse architect Harry Reyntjens was in
zijn jeugd een enthousiast lid van de toneelkring
‘Dienet Vroo’. Hij huwde met Danielle Decorte,
met wie hij deel uitmaakte van Volksdansgroep
De Uitjes. Zij was eveneens een actief lid in
de Mariaburgse chiro en het parochieteam.
Zij kregen vier zonen en een pleegdochter.
Ze wonen aan de Fabriekstraat, vlak bij de
Kattekensberg. De kinderen konden zich
dan ook ten volle uitleven in de Mariaburgse
bossen.
De oudste zoon Raf (°1975) liep school in de
Annadreef en volgde sportwetenschappen in
het GIB. Hij was lid van de Mariaburgse scouts.
In 1999 studeerde hij in Brussel af aan het RITS.
Hij schreef en regisseerde twee kortfilms, die op
internationale filmfestivals vertoond werden:
‘A Message from Outer Space’ won prijzen en
kreeg een remake in de VS. ‘Tunnelrat’ speelt
zich volledig af
in tunnels onder
het WOI-front en
behoorde tot de
MoMa-tentoonstelling ter gelegenheid van 100
jaar WOI. De jonge
Mathias Schoenaerts speelde de

hoofdrol in beide films.
In augustus haalde Raf uitgebreid de media
omdat zijn eerste langspeelfilm ‘Paradise
Trips’ zijn première beleefde en meteen
negen nominaties kreeg voor de Vlaamse
filmprijzen, Ensor 2015, die op 19 september
zullen uitgereikt worden op het Filmfestival
van Oostende.
In het bejubelde langspeelfilmdebuut - eerder
kreeg Raf ook veel lof als maker van een
Stromae clip - speelt Gène Bervoets de hoofdrol.
Die heeft ook een Mariaburgs verleden, want
de Kielenaar woonde toch verschillende jaren
in de Gezondheidslei 10, een rijhuis waar een
andere vooroorlogse filmactrice Helena Haak
vanaf 1930 verbleef. Zij speelde samen met
Charel Janssens en Co Flower in films van het
echtpaar Jan Vanderheyden-Edith Kiel.
‘Paradise Trips’, vanaf 19 augustus in de
zalen, is een film die iedereen moet gaan
zien. Zowel jong als oud kan hiervan genieten.
Hij werd door Raf en zijn team opgenomen
op een muziekfestival in Kroatië. Een amper
herkenbare Gène Bervoets speelt de rol van
een gepensioneerde buschauffeur die een
gezelschap tieners naar de festivalweide voert
en daar zelf mee het leven van een andere
generatie deelt.
(LVB)

Raf Reyntjes

Met een deel van de cast voor de bus van Paradise Trips

Het Mariaburgs kadettenteam van 1955. Vooraan X, Lambert Bonaers, Herman
Debois, Bruno Reypens, Willy Smits. Achteraan Bernard Van Dooren, Theo Willemse,
X, Roger Geubels, Guido Verbist en Jacky Van Dooren.
WIE VINDT DE TWEE X-EN???
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met koffiehoekje
Openingsuren:
Dag- en weekbladen
Ma. 05.45 - 12.30u
Postpunt, lotto, loterij
Di. - Vr. 05.45 - 12.30u
Grote keuze in wenskaarten
en 13.30 - 18.00u
Kopie- & faxservice, etc…
Za 07.00 - 15.00u
Kapelsesteenweg 615, 2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: hetkrantenkopje@telenet.be
www.hetkrantenkopje.be
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Ecolo-voorzitter
OlivierDeleuze:
Deleuze:
Ecolo-voorzitter
Olivier
PER AUTOBUS DOORHEEN
SINT-MARIABURG
Zopas is een rijk geïllustreerd boek verschenen over 90 jaar openbaar
autobusvervoer in ons land. De auteurs, journalist Herman Welter en
vroeger buschauffeur bij De Lijn Charles Smits, presenteren op circa 280
blz. met meer dan 700 foto’s, het verloop van 90 jaar autobus. Een echte
aanrader!
De wijk Sint-Mariaburg komt daarin ook rijkelijk aan bod.
Sint-Mariaburg heeft doorheen de jaren steeds op een populaire route
gelegen qua openbaar vervoer. Vooreerst met de trein en het station
vlakbij, een echte troef trouwens, vroeger nog meer dan nu....
Antoon Van den Weyngaert, stichter van Sint Mariaburg, spoorde reeds
vooraan de jaren 1900 met een eigen trein(tje) van station Ekeren over
Mariaburg naar het stille Rustoord- Brasschaat-Kattekensberg. Toen de
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De autobus Lux bracht de Mariaburgers in de jaren ‘30 comfortabel
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van de Buurtspoorwegen. Achteraf voor De Lijn.
Met de wet van 11/8/1924 kregen die
Buurtspoorwegen als maatschappij wel het
recht om buslijnen te exploiteren, toch bleven
pachtlijnen nog een hele periode nadien
zelfstandig en zeer actief in het busaanbod. De
tramdiensten kregen aardig wat concurrentie, tot
diep in de jaren 30. Pas in 1931 kreeg de NMVB de
definitieve toelating voor de busuitbating.
De lengte van de bustrajecten kende een
geweldige explosie. In 1945 slechts 445 km, 5
jaar later meer dan 2000 km. In 1980 reeds 17.250
km. Reken daar nu maar duizenden km bij.
Het boek 90 JAAR AUTOBUS IN BELGIE is een
luxe uitgave en kost 50 euro. Bestellen via
bankrekening BE58 0017 1978 8879 van Smits
Welter, E. Jouretlaan 23 B1, 2650 Edegem.
Ook in te kijken tijdens de openingsuren van het
Heemkundig Documentatiecentrum, WCM, Van
de Weyngaertplein 38.
(RJ)
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SPORT
PAARDENTRAM
Zondag 15 november
Met de paardentram op traject
lokaal stoomtreintje (1901-1914)

MARIABURGERS OVERLEEFDEN
DODENTOCHT BORNEM

Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei
12 nam voor de vijfde maal op rij deel aan
de Dodentocht van 100 km in Bornem. Hij
Met het uitbreken van de Grote Oorlog in 1914 eindigde tijdelijk de merkwaardige geschiedenis van de ‘Transportmaatschappij van Sint-Mariaburg’.
deed er ditmaal welgeteld 24 u. over, een
De Duitse bezetter nam het stoomtreintje en al wat daarbij hoorde in beslag.
gemiddelde
iets meer
dan 4 km/u.met een
Vanaf 1901 tot 1914 werden de toeristen, die per trein uit Antwerpen kwamen, aan het station
van Ekeren van
opgehaald
en aanvankelijk
Theo
Reynaerts
uit
de
Gezondheidslei
omnibus of paardentram, later met een stoomtreintje naar de Zwemdok, de Kattekensberg en Hotel Moeder Mie op de Kaart gebracht.
‘s Avonds
16
deed
voor
de
vierde
maal
mee
enspoorlijn
stapte
geraakten ze met dat transportmiddel terug naar het station aan de Veltwijcklaan, want Sint-Mariaburg had toen nog geen stopplaats op de
Antwerpen-Essen-Roosendaal.
er ± 23 u. over. Iets sneller dan zijn maatje
In de beginperiode werden diverse trajecten gevolgd, maar vanaf 1901 lag de route vast. Aan het
stationOnze
(nu Cultuurstation
Tracé)beeldhouwer
wachtte een
Danny.
Mariaburgse
paardentram de bezoekers op, soms zelfs met muziek van Maatschappij De Weergalm. De paarden
trokken
de wagensdie
viade
de vorige
Statiestraat
tot aan
Peter
Kempenaers,
tien edities
café De Noteschelp, waar iedereen te voet de spoorlijn kruiste om in de Geestenstraat (nu Weerstandersstraat)
de
wagons
te
zien
aankoppelen
aan
uitstapte, vond dat voldoende en besliste
een locomotiefje dat het gezelschap verder over het aangelegde smalspoor trok. Vanuit de Weerstandersstraat draaide men de Kapelstraat in. Op
niet meer deel te nemen. (LC)

de hoek bevond zich café ‘In Sint-Mariaburg’ en daar konden de dorstigen reeds lafenis vinden. Nadien pufte het Décauvilletreintje verder voorbij de
eerste kerk op het Mariaplein, via de Marialei (nu Willy Staeslei) tot aan café Notre Dame, waar men de Leopoldlei indraaide. Die prachtige straat werd
gevolgd tot aan de Prins Albertlei (nu Leo Vermandellei). Ter hoogte van café Prins Albert werd de staatsbaan Antwerpen-Bergen op Zoom gekruist.
Via de Boskapellei bolde het treintje verder langs het Antverpiagebouw. Aan café In ‘t Boskapelleke draaide het naar de Zwemdok, vandaar naar de
Henrilei om dan onder de Kattekensbergbrug de Emmalei te volgen. Werkhuizen van Antverpia dienden als remise.
Vanaf 1908 werd het traject gewijzigd. De paarden bleven op stal. Aan de
andere zijde van de spoorweg wachtte het stoomtreintje de toeristen op. In
de Statiestraat mocht Antoon Van den Weyngaert geen sporen leggen en
konden de rails van de lijn Antwerpen-Roosendaal niet door een smalspoor
gekruist worden. Aan de overzijde, in de toenmalige Hofstraat, kon hij dat
wel realiseren en zo via de Bist en de Antverpiastraat aan de Kapelstraat
het oorspronkelijk traject vervolgen. Nadat in 1911 ook de wijk Rustoord/
Kaart een kerk, hotel en rusthuis had gekregen, werd de spoorlijn verlengd
tot Hotel Moeder Mie op de Kaart.
Fototentoonstelling
Het Heemkundig Documentatiecentrum van de Wijkwerking wil van
2014 tot 2018 herdenken dat een eeuw geleden de Grote Oorlog ons land
teisterde. Vorig jaar werden de Mariaburgse gesneuvelden getoond. Dit
jaar wordt de aandacht gevestigd op het einde van het Mariaburgs treintje
door de komst van de Duitse bezetters.
In het Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38 kan iedereen op
zondag 15 november een fototentoonstelling bekijken die de boeiende
Het stoomtreintje draaide vanuit de Geestenstraat de Kapelstraat in.
geschiedenis van het lokaal treintje gedetailleerd weergeeft. Ook een
replica van het treintje,
Boven:
vervaardigd
door Luc en Jan Vermeyen, kan
Danny De Proft
Onderweg werd bij de Bakkersmolen
bewonderd
worden. Uiteraard wordt die dag in het
in Essen-Wildert genoten van een
Wijkcentrum ook voor drank en versnaperingen
welgekomen verfrissing.
gezorgd.
Tussen 10
en 18 uur zal de Kerba Paardentram
Onder:
van Willem
Meirsman
traject van
Bij aankomst
op hetvijfmaal
terrein vanhet
KMVK
het stoomtreintje
op het
grondgebied
van Sintkonden de ﬁetsers
genieten
van heerlijke
6-UREN SERVICE VOOR
pannenkoeken.
Mariaburg/Ekeren
afleggen. Ludo Van Bouwel
GEBOORTEKAARTEN
vertelt onderweg allerlei wetenswaardigheden over
Huwelijkskaarten
het treintje en de straten die worden doorkruist.
Vertrekpunt aan het Wijkcentrum bij de kerk, kort
Alle handelsdrukwerk
bezoek met plaspauze aan Cultuurstation Tracé.
Folders - Affiches - Flyers
Als vertrekuren zijn voorzien: 10 uur, 11.30 uur,
Brochures - Digitaal drukwerk
13 uur, 14.30 uur en 16 uur. Bij elke rit kunnen 40
deelnemers plaats nemen op de paardentram. Wie
van 1 tot en met … exemplaren
in september 2012 de ritten tussen Rustoord en
het Antverpiagebouw meemaakte, zal zeker ook nu
Lieven Gevaertstraat 10
willen deelnemen aan de boeiende cultuurhistorische
2950 Kapellen
ritten. Nostalgisch genieten van de vergane glorie
en heel wat opsteken over de geschiedenis van het
Tel.: 03 664 23 38
‘Nieuw Kwartier’.
Theo Reynaerts (links) bereikte de aankomst in gezelschap
info@druk-verbeke.be
van twee dappere companen.
(LVB)
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MENSEN
Gouden Jubileum
Mimine ‘Minneke’ Joppen-Verstraelen straalde van geluk toen ze ons
meldde: “Op 13 juli is onze Etienne 50 jaar getrouwd”. Weer een gouden
jubileum in de bekende Mariaburgse familie Joppen! Minneke en Fons,
die jarenlang de meubelzaak Keepers runden, waren zelf ook 55 jaar
getrouwd...
Op 13 juli 1965 traden Etienne (°1942) en Greta Verlinden (°1947) in
het huwelijk op het gemeentehuis van Ekeren en in de kerk van SintMariaburg. Ze kregen één zoon Frank (°1966) en hebben twee
kleinkinderen Maxim en Zara.
Ze woonden eerst in de Leopoldlei, nadien in de Sint-Antoniuslei en de
laatste 40 jaar vooraan in het Klein Heiken.
Etienne liep school in de Schriek, speelde als jonge muzikant samen met
vader Fons in de koninklijke harmonie Antverpia en was ook een felle
biljarter bij NSB in de Laboureur. Hij werkte 18 jaar als automecanicien in
Garage Goossens en nadien nog 18 jaar in de chemie bij Amocofina.
Echtgenote Greta Verlinden hielp eerst een tijdlang in de snoepwinkel
Sint-Gummarus op de Kapelsesteenweg en was nadien 30 jaar
werkneemster bij GB, later Carrefour, in Kapellen.
Als echte Mariaburgers volgen ze nog steeds met veel interesse het leven
in de wijk, genieten als senioren van elke dag die komt en hopen over
enkele jaren met heel de familie de honderdste verjaardag van Minneke
Joppen te mogen vieren.
(LVB)

BM’ s verlieten ons...
Isabel Pittoors
° 8/1/1927
† 29/6/2015

Isabella Pittoors, echtgenote van wijlen Raymond Boiy, was afkomstig
van Berendrecht.
Sinds 1971 woonde ze in Sint-Mariaburg en voelde zich er meteen thuis.
Ze had 2 dochters, 4 kleinkinderen en 1 achterkleinkind waar ze erg fier op
was en steeds vol trots over vertelde.
Isabel genoot van het verenigingsleven. Ze was lid van KAV en later ook
van Ziekenzorg.
Twee jaar geleden verhuisde ze naar een serviceflat, Balderhof, in
Brasschaat. Ze had er een fijne tijd, maar toch bleef ze nog nauw
verbonden met Mariaburg.
Ze overleed na een kortstondige ziekte in Klina op 88-jarige leeftijd.
Op haar overlijdensbrief stond een tekstje dat ze zelf uitkoos en typeert
hoe zij omging met ouderdom en de dood:
‘soms kijk ik naar mijn jas,
mijn schoenen en mijn sokken
ze zullen er nog zijn
als ik al ben vertrokken’

Gerard Maes
° 10/8/1929
† 12/7/2015

Geboortes
Verschillende lezers hebben ons gevraagd of het niet mogelijk is naast de
interessante rubriek met overleden Mariaburgers ook ruimte te voorzien
in onze buurtkrant voor geboortes.
Graag, maar dit kan alleen als ouders of grootouders, peters en meters
ons deze geboortes melden en liefst er een fotootje bijvoegen. De redactie
kan zelf onmogelijk in alle materniteiten van Antwerpen en omgeving
informatie krijgen over Mariaburgse borelingen.
(LVB)
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Na een kort ziekbed overleed de weduwnaar van Marie-Therese
Jonckheere in ZNA Middelheim te Antwerpen. Hij was een bijzonder
graag geziene figuur, niet alleen door zijn kinderen Erik, Monique,
Dominique, Caroline, Annemie en Marc met hun partners, maar ook door
de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Bovendien telde Gerard heel
veel vrienden bij de vereniging VELT (Vereniging voor Ecologische Leefen Teeltwijze) en bij verschillende imkerverenigingen, o.m. Biegilde
Kalmthout. Hij volgde zelfs een opleiding aan de Gentse universiteit om
zich verder te bekwamen in de bijenteelt. Een overvolle parochiekerk nam
tijdens een prachtig verzorgde uitvaartdienst ingetogen afscheid van
deze vriendelijke, vrolijke, welgezinde, zachte man. Hij was drager van
verschillende militaire eretekens.
Gerard was van West-Vlaamse afkomst, geboren in Langemark. Al jong
begon hij te werken op het land en zelfs in de mijn, maar besloot dan bij
het leger te gaan. Zijn militaire loopbaan bracht hem naar verschillende
kazernes, ook naar Duitsland, maar uiteindelijk belandde hij bij de zesde
Genie in Brasschaat-Polygoon, waar hij korporaal-chef werd. Met zijn
echtgenote en het gezin vestigde hij zich in 1960 in Sint-Mariaburg. In
hun woning aan de Gezondheidslei 39 groeiden de kinderen op. Daar
vierden ze op 11 oktober 2003 hun gouden huwelijksjubileum. Nadat zijn
echtgenote drie jaar geleden overleed, bleef Gerard in de Gezondheidslei
wonen, waar hij vaak bezoek kreeg van zijn familie. Een hartaanval velde
nog onverwacht deze sterke man.
JAARGANG 30 • Nr: 127 • September 2015
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JEUGD
Goud voor Renéé Eykens
op EK atletiek in Zweden
Feestvreugde in de Zwaluwlaan toen de 19-jarige Renéé Eykens op
maandag 20 juli met haar gouden medaille thuiskwam van het Europees
kampioenschap atletiek voor junioren in het Zweedse Eskilstuna.
Nadat ze reeds haar reeks van de 800 meter had gewonnen, liep ze ‘s
zaterdags een schitterende finale. Er stond een nogal felle tegenwind.
Heel verstanding volgde Renéé in het spoor van de twee favorieten,
de Ijslandse Anita Hinriksdottir en de Duitse Sarah Schmidt. Met een
indrukwekkende eindsprint finishte ze in 2’02”83 met lengtes voorsprong
op haar twee grote rivalen. Meteen bezorgde de atlete van KAPE België
een gouden medaille!
Familie en buren hadden een mooi spandoek op gehangen tegen de
haag van de ouderlijke woning. ATV en regionale pers stonden haar
maandagmiddag 20 juli op te wachten. Het werd een ontroerend
weerzien met haar achterban.
Fier toonde Renée haar gouden plak, het resultaat van een intensieve
voorbereiding met een Spartaanse discipline. Als studente kinesitherapie
aan de Antwerpse Universiteit kon ze zich tijdens het academisch jaar
geen fuiven in de studentenwereld veroorloven. Om van de zesde plaats
op vorig EK naar de hoogste trede van het podium te geraken, diende
keihard getraind. België blijft tcoh een land dat gespecialiseerd is in de
800 meter: remember Roger Moens en Ivo Van Damme, twee olympische
zilverwinnaars op die afstand!

Een week later,
op
maandag
27
juli
werd
Renéé door het
gemeentebestuur
van
Kapellen
gehuldigd
vlak
voor het vuurwerk
in het park.
Ook op de 1500
meter heeft Renéé
Eykens wat in
haar mars. Enkele Een zielsgelukkige Renéé Eykens met haar ouders en
weken na het EK broertje voor de ouderlijke woonst in de Zwaluwlaan
verbeterde ze op (De Sterre).
de Flanders Cup
in Ninove haar persoonlijk record op deze afstand met een chrono van
4’16”91. Slechts twee Belgische junioren liepen ooit sneller. We hopen
nog vaak te mogen schrijven over de prestaties van deze beloftevolle
atlete, die in 2014 op het Sint-Michielscollege afstudeerde in de afdeling
Wiskunde-Wetenschappen,
(LVB)

Bert Jorissen zesde in finale
Vlaamse Fyscica Olympiade
De 18-jarige Bert Jorissen die op de hoek van
Lodewijk Andersonstraat-Gerarduslei woont,
kreeg een speciale vermelding in PITOgraaf, het
schoolblad van PITO Stabroek. Nico Lauwers,
leerkracht toegepaste fysica, schreef over hem
op blz. 27:
Bert Jorissen mag terecht beweren dat hij
een wetenschapsknobbel heeft. Hij behaalde
immers de zesde plaats op de finale van de
Vlaamse Fysica Olympiade. Meer dan 2700
leerlingen van de derde graad secundair
onderwijs deden mee aan de eerste ronde.
Omdat Bert de eerste en de tweede ronde
vlotjes overleefde, kreeg hij samen met 12

andere leerlingen uit Vlaanderen
de kans zich verder te bekwamen
in de fysica op enkele zaterdagen
in de verschillende universiteiten
van Vlaanderen, waar ze samen
experimenten mochten uitvoeren op
een hoog wetenschappelijk niveau.
De finale bestond uit drie grote
theoretische
vragen
en
het
uitvoeren en neerschrijven van een
fysisch experiment. De plechtige
proclamatie werd gehouden op de
Universiteit van Leuven waar de
deelnemers gefeliciteerd werden Een geconcentreerde Bert Jorissen tijdens de finale in
door
nde
ministers Leuven.
Muyters en Crevits voor
hun inzet op school. De
een zeer knappe zesde plaats in de wacht
ministers vroegen de leerlingen om
gesleept had.
hun kennis verder te bekwamen en
Een prestatie om trots op te zijn, maar Bert
ten dienste te stellen van de vele
kreeg dan ook in zijn richting Industriële
innovatieve technologieën waar
Wetenschappen
een
breed
gamma
ons land voor bekend staat. Om
aan wetenschappelijke en wiskundige
het niet al te plechtig te houden
leersstofonderdelen tijdens de lessen. In deze
kwam Lieven Scheire het publiek
studierichting, die voorbereidt op hogere
op zeer onderhoudende wijze de
ingenieursstudies, ligt de nadruk niet enkel op
relativiteitstheorie uit de doeken
het studeren van de theorie, maar wordt er ook
doen. Dit is de theorie waar Bert
ruim aandacht besteed aan de toepassingen
ook al een en ander over wist, wat
van deze theorieën en nieuwe technologieën.
hij bewees door zijn familie na de
Een troef voor Bert, zo bleek.
proclamatie nog ven wat meer
Namens de WWM van harte proficiat, Bert, en
De finalisten van de Vlaamse Fysica Olympiade. Bert
verduidelijking te geven. Uiteindelijk
veel succes met je verdere studies in de fysica!
Jorissen is de vierde van rechts.
bleek dat onze pientere IW-leerling
(LVB)
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KAPELSESTEENWEG
Nieuwe ontwikkelingen
Na ons artikel over de Katerheidemolen in vorig nummer liet de

van de molen renoveren.

Brasschaatse schepen van Patrimoniumbeheer Dirk De Kort weten

Intussen meldde notaris Peter Geeraerts dat in het leegstaand

dat in het najaar zal gestart worden met de renovatiewerken aan de

gelijkvloers pand naast de Belfiusbank geen horecazaak komt, maar

molenromp. Bovendien is het gemeentebestuur volop in onderhandeling

wel zijn notariskantoor! Het zou wel leuk zijn dat zijn klanten, na het

met een mogelijke nieuwe uitbater van de molen. Deze enige valabele

afwerken van een erfeniskwestie of een ander contract, op het plein

kandidaat zou in samenwerking met Mertens Architecten, die het

gezellig konden napraten bij een koffietje of iets sterkers...

ontwerp maakten voor de renovatie van de buitenzijde, ook de binnenkant

(LVB)

Assistentieflats Katerheide
Begin 2016 start Steenvastgoed nv de bouw van 10 erkende assistentieflats op de Kapelsesteenweg 561 (naast Begrafenissen Geenen). Het nieuwe
gebouw komt op de plaats waar vroeger de verfwinkel van Alice Meulemans was en tot enkele maanden geleden een Fortis-bankkantoor. De
overkoepelende beheersinstantie ‘De Linden cvba so’ zal voor zorg en diensten instaan. Waarschijnlijk zal ze de nieuwe site de betekenisvolle naam
‘Katerheide’ geven. We komen hier later nog op terug.
(LVB)

Psychepolis: Care-Cure-Comfort-Consulting
In het moderne grijze gebouw aan de Kapelsesteenweg 402, waar ooit een ASLK-bankkantoor gevestigd was, is anderhalf jaar geleden door dokterpsychiater Vicky Beyaert een groepspraktijk opgericht ‘psychepolis’.
Een multidisciplinair team biedt er psychiatrische/psychologische begeleiding en psychodiagnostiek voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar en ouder
met een brede waaier aan persoonlijke, relationele – en gezinsproblemen. In de toekomst wordt het aanbod uitgebreid met groepstherapie en
workshops.
Het psychepolis-team streeft ernaar te werken vanuit een aanpak op maat, met aandacht voor inspraak en privacy van de persoon. Omdat het
psychepolis-team het belangrijk vindt de tijd te nemen om uw verhaal en klacht grondig te exploreren werken ze met een intakegesprek bij één
van de klinisch psychologen, voordat een eerste afspraak bij de psychiater mogelijk is. Als u kiest voor een begeleiding bij een psycholoog wordt
u na intern overleg doorverwezen naar de medewerker waarvan de expertise het beste aansluit bij uw hulpvraag. Bij de rest van de collega’s in dit
multidisciplinaire team kan wel rechtstreeks een eerste afspraak gemaakt worden.
Als klinisch psychologen werken Karlijn De Groof, Dominique Mertens, Caroline Letchfield, Dean Monnissen en Sarah Vanderhofstadt mee. Verder
ook mental coach Marleen Vandevivere, diëtiste/voedingsdeskundige Dhawli Saeyvoet, relatietherapeut/seksuoloog Filip Geelen en stress- en
burn-out coach alsook carrièrecoach Lesley Jochems. Deze laatste
is een authentieke Mariaburgse, dochter van Marc Jochems en
kleindochter van schoolhoofd Ward Jochems (Annadreefschool).
Langs moederszijde (Viviane Barbé) is ze kleindochter van Suzanne
Matthysen en achterkleindochter van schoolhoofd Jaak Matthysen
(Schriekschool).
Wie kan bij psychepolis terecht en hoe verloopt de aanmelding
precies? Voor meer concrete informatie rond de doelgroep en de
werking kan u terecht op de website www.psychepolis.be
of via e-mail: info@psychepolis.be. Om een eerste afspraak te maken
kan u telefonisch (03/2561898), via mail (afspraak@psychepolis.be)
of via de online agenda (www.psychepolis.be) contact opnemen.
(LVB)

Dr.Vicky Beyaert (met hondje) en een aantal enthousiaste leden van het
Psychepolis-team op het balkon van het gebouw aan de Kapelsesteenweg
402.
12
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ERFGOED
Watertoren in de steigers
De watertoren aan de Alfredlei 45 is samen met de kerktoren en
de Katerheidemolenromp

een bikvanger voor wie Sint-Mariaburg

binnen rijdt. Het opschrift in de deuromlijsting leert dat de toren
werd gebouwd in 1938 door PIDPA, de Provinciale en Intercommunale
Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen. Hij is in
februari 2014 gescreend als bouwkundig erfgoed van Sint-Mariaburg/
Brsschaat.
Het is een gaaf bewaard, typisch voorbeeld van de manier waarop
eind jaren 1930 in België watertorens werden geconcipieerd. Het is een
watertoren met een koepelbodemkuip van 200 m³, opgetrokken in een
betonskeletbouw op een cilindrische sokkel met een licht uitspringende
kuip. De weinig uitstekende kuip wordt vanaf het einde van de jaren
1930 verkozen boven de sterk geaccentueerde brede kuipen, die sinds
de opkomst van de Inzetkuip in 1880-1890 de watertorenbouw in België
bepaalden.

Uit de oude doos: de watertoren kijkt uit over de begraafplaats en de
villa’s in het omliggende groen.

Graaf de Baillet-Latour
De ‘Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie
Antwerpen’, kortweg Pidpa, was op 14 juli 1913 ontstaan op initiatief
van graaf de Baillet-Latour, gouverneur van de provincie Antwerpen,
die zich sinds 1910 zorgen maakte over het gebrek aan drinkwater in de

Nu staat hij in de steigers om deskundig gerestaureerd te worden.

provincie. Men gebruikte, behalve in Antwerpen en Turnhout, water uit
putten en beken. Dat betekende een gevaar voor de volksgezondheid. 35
gemeenten ondertekenen met het provinciebestuur de stichtingsakte.
Daarbij Ekeren en Brasschaat. Na een hydrogeologische studie van de
ondergrond van de provincie Antwerpen, bleek dat de noordoostelijke
helft voldoende water bevatte om aan de drinkwaterbehoeften te
voldoen. Men koos om verschillende winningen te bouwen, verspreid
over dit gebied. Ondanks de financiële crisis en met de steun van de
provincie werd in 1938 Pidpa-distributie met water uit eigen winning
voorzien in Herentals, Hemiksem, Brasschaat, Kapellen en Rumst.
Nog gelijkaardige exemplaren
De watertoren in Sint-Mariaburg is te vergelijken met exemplaren aan
de Parklei in Vriesdonk, naast het park van Kapellen, in de Braschaatse
Kapellei en Aerdenlei. Deze zijn allemaal rond 1938 opgetrokken. Hij
heeft een opvallend hoge cilindrische, zuilvormige sokkel in gewapend
beton met invulmetselwerk in rode baksteen. Aan de kant van de
straat een inkomportaal in brede betonnen omlijsting, waarin volgend
opschrift is verwerkt in art-deco-lettertype: “PIDPA PROVINCIALE EN
INTERCOMMUNALE DRINKWATERMAATSCHAPPIJ DER PROVINCIE
ANTWERPEN 1938”. De sokkel wordt verlicht door verticale lichtstroken
over de gehele hoogte. Bovenaan de sokkel een bijkomende reeks
horizontale, smalle vensteropeningen.
Recent staat de toren in de steigers. In opdracht van Pidpa worden
renovatiewerken uitgevoerd. Het metselwerk wordt opnieuw gevoegd.
(LVB)
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ANTVERPIA

FREDDY ‘FRED’
EDITH
Galgenhoeve omgevormd
VAN EERSEL tot aanleunwoningen:KOCH

gelukkig nu toch° 15/04/1945
ook een zebrapad voorzien

° 15/03/1923
30/07/2013
Het ‘Nieuw Kwartier’ van december 2014 bracht reeds een artikel over aanleunwoningen aan de Boskapellei. Ze zijn†bestemd
voor ouderen die zo lang
† 03/08/2013

mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en kunnen genieten, in dit geval, van de aangeboden accommodatie DC Antverpia.
Het probleem schuilde in de zeer onveilige bereikbaarheid. Maar hieraan is nu uiteindelijk toch verholpen. Er werden duidelijke zebrapaden aangebracht
zodoende dat o.a. Marie-Louise De Weerdt, in de volksmond Marie-Lou nu veilig de overzijde kan bereiken.
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Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele In het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de
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nog in de Sint-Antoniuslei en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire ﬁguur was in
blijven genieten van middagmalen, maar om daar te geraken, moest ik halsbrekende toeren uithalen. Nu er maartregelen genomen zijn, is het toch
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iets veiliger!”” getuigt ze.
harmonie Antverpia en zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook
de kinderen van het gezin waren actief betrokken bij het sociale
° 15/03/1923
leven in Mariaburg: Monika, Chris, Ivonne, Irene en Robert. De
Zitbank
† 30/07/2013
HILDE
uitvaartplechtigheid vond op maandag 5 augustus plaats in de
De Boskapellei oversteken was voor deze bewoners inderdaad
aula van Uitvaartcentrum Geenen aan De Beuckelaerlaan 66 in
VAN HOUTVEN
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ANTVERPIA
Petanque interwijkentornooi:
DC Antverpia vijftiende
Buiten de binnenactiviteiten worden ook met veel enthousiasme
buitenactiviteiten beoefend bij DC Antverpia. Dat bewijzen alvast zo’n
12 petanque-spelers. Hun vaste spelmomenten vallen op dinsdagen donderdagnamiddag vanaf 13.30 uur. Bij droog weer zijn ze terug
te vinden op een aantal banen in het parkje en bij slecht weer wordt
overdekt gespeeld, op de aangelegde baan naast de hoofdingang. Wat
eens begonnen is als ‘eens plezierig petanque spelen en wat leute
maken’, is nu echt uitgegroeid tot een top niveau.
Op 11 juli namen zij met een driemansploegje deel aan het Brasschaats
‘Interwijken Petanquetornooi 2015’. De wijken Kaart, Mariaburg,
Centrum, Vriesdonk, Bethanië, Maria-ter-Heide en Driehoek kampten
tegen elkaar tijdens dit jaarlijkse evenement. Het Mariaburgs team
behaalde uiteindelijk de 15e plaats op 42 ingeschreven ploegen. Dit
mag beslist een succes genoemd worden. Als aandenken kreeg iedere
ploeg een mooie trofee. Het oefenen onder algemene coördinatie van
Bernard Van Dooren heeft dan toch mooie vruchten afgeworpen.
Iedereen wil natuurlijk graag winnen, maar het plezier van het samen
spelen, blijft toch hoofdzaak. En dat was tijdens de gezellige dag van
11 juli niet anders. (WL)

Geconcentreerd wordt in het cafetaria van het DC gekaart. Vaste
klanten treffen er mekaar om te genieten van een spannende
namiddag.
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ALLERLEI
Afscheidsconcert Koninklijke
Harmonie Antverpia

Het muzikaal gezelschap dat 114 jaar alle belangrijke gebeurtenissen
geschikt
inCreatief
de wijk opluisterde
en ook in andere steden en zelfs in het
Zin in iets
creatiefs!
Zegt
bloemschikken
jou bij
iets?
buitenland
ruim
gewaardeerd
werd,
houdt op te bestaan
gebrek
Dan
is dit
iets voor
u!droevig nieuws. (LVB)
aan
jonge
muzikanten.
Heel
1 Keer in de maand op woensdagavond
van 20 u tot 22u.
Dit op 30/9, 28/10,
18/11,
16/12/2015
en 27/1, 24/2, 23/3,
20/4 en 25/5/2016.
In het Wijkcentrum
van Mariaburg,
Van de
Weyngaertplein 38.
Prijs: €40, materiaal
zelf mee te brengen.
Meer info en inschrijvingen:
francine_deschutter@skynet.be

Wandelzoektocht Oud-Antwerpen
Voor de 28e maal organiseert Yvonne Verhaegen uit de Van de
Weyngaertlei 13 een eenvoudige zoektocht zonder strikvragen, een
ontdekkingstocht langs de mooiste plekjes van het stadscentrum. Van
1 oktober tot 15 januari 2016 kan iedereen over een afstand van ongeveer
4 kilometer op speurtocht door de oude stad. Café K. Zeppos aan het
Vleminckveld 78 (nabij Mechelseplein) is het vertrekpunt. Daar kan men
alle dagen vanaf 11.30 uur terecht om het deelnemingsformulier op te
halen. Kostprijs 6 euro.
Vanaf de Franklin Rooseveltplaats kan men er geraken met tram 12
en 24, halte Nationale Bank. Vanaf de Groenplaats met tram 4, halte
Mechelseplein.
Er zijn mooie prijzen te winnen zoals smartphone, senseo, etentje voor
twee. Het antwoordblad moet binnen gestuurd worden 30 dagen na
inschrijving.
Voor alle verdere info kan men terecht bij Yvonne Verhaegen, tel. 03/664
90 22.
(LVB)

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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1835 fietsers op Velo Classic

Begin augustus klom heel Mariaburg weer op de fiets om deel te nemen
aan de Velo Classic. Begunstigd door een mooi zomerweertje zagen de
organisatoren weer een massa wielertoeristen en recreanten opdagen
om de perfect gepijlde ritten in een prachtig natuurkader af te leggen.
De pannenkoeken smaakten nadien heerlijk. In volgend nummer maken
de hoeveel
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(LVB) zijn afscheidsconcert.
Harmonie Multiple
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17 augustus

ANTVERPIA
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Tot volgende keer.
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