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Vriendenkringbreidt uit

Mar'aburu \.2.$-

Welkom dinsdagmorgen

Sedertons decembernummer
kwamenalweerheel wat mensende club "Vrienden In buurthuis't Nieuw Kwartier,Schriek360, naast de muziekacademie
(vroegere
jongensschool)is iedereen elke dinsdagmorgenvan 10 tot 12 uur
van het NieuwKwartier"vervoegen.Als nieuwerelidmochtenwe Jan Minderhoutuit
gemeentelijke
Vlissingenbegroeten.Vele lezersschrevenspontaaneen bijdrageover.Uit diverse welkom.Er valt altijdwat te bekijkenover de geschiedenisvan de wijk. Men kan
hoekenvan Vlaanderenen Walloniëkwamenvragen om onze buurtkranttoege- er fotos, documenten,plansbinnenbrengen.
Informerenof het HeemkundigDocustuurdte krijgen.Bedanktallemaal.Als in decemberons honderdstenummervermentatiecentrum
misschienoude foto's of plans heeft van een pas aangekochte
schijnt,gaan we zekereen specialeactiviteitop touw zettenvoor de "Vriendenvan
woning. Eens komen neuzen in de vele oude boeken en gazetjesvan 1896 tot
het Nieuw Kwartier".Inmiddelskan men nog altijd enige financiëlesteun leveren 1940.Of gewoonwat komenvertellenover vroeger.LudoVan Bouwelen zijn team
door 5 euro of meeroverte schrijvenop rekeningnr. 979-0804545-32
van Wijkwer- zijn graag bereidom u met raaden daad bij te staan.Medewerkersvoor het archikingMariaburg
vzw 2180Ekeren.
verenvan de documentatie
ziin ook welkom.

Meer en beteropenbaarvervoer
TreinenNMBS

De Lijn : bus 73

de petitieop www.lijn12.be
Onderteken
vooro.a. meeren Sinds9 december2007heeftDe Lijn het
's
beteretreinverbindingen
vanuitSint-Mariaburg
naarAntwer- busaanbod
avondsvoor Sint-Mariaburg
pen.
verbeterd.
En dit zowelin de weekals op
2007werdeenactiecomité
met zaterdag,
In de week
In december
Lijn12opgestart
zon- en feesidagen.
hetoog op meeren beteretreinenop de l4n12Antwerpen-heb je vanuitAntwerpen
nog een 73 met
Centraal/Roosendaal.
De wijkwerking
om
steuntten volledit ini- vertrekop 22.45en 23.45,op zaterdag
De 23.15en jawelom 00.20(= zondagmortiatiefen roeptiedereen
op,dezepetitiete ondertekenen.
gen).Op zon- en feestdagen
vertrektde
eenaanrader
sitezelÍis eveneens
om te bekilken.
is naaronzemeningvooralvragendepartij laatstebus om 23.24.Tenslotteherinneren
Sint-Mariaburg
punten:
voorvolgende
we eraandat er in de nachtenvan vrijdag
- eenstoovandelRninSint-Mariaburo:
op zondagnog
op zaterdag
en vanzaterdag
- eenP{ieinnaarAntwerpen
rond8.32ïzoals
rijdennaarSinlMariaburg
dezevan07.32u
tweenachtbussen
- eenhaltevoorP-treinen
inAntweroen-Dam
enAntweroen-Oost: metvertrek
om 01.45en om 03.30aande
- eenP-trein
Voor WO ll konden de inwoners van Sint-Mariaburgook met de
naarEssen
rond18.17u
zoals
deze
van16.17u
en17.17u Rooseveltolaats.
bus Lux via Schijnpoort naar het CentraalStation in Antwerpen

