Verscholen tussen het Mariaburgse groen bevindt zich reeds 30 jaar Steinerschool De Wingerd.
‘Steinerschool, achter dit begrip schuilt een alternatieve onderwijsvorm, basisonderwijs, dat ook wordt
gegeven in Lier, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, om er maar enkele te noemen. De vestiging De Wingerd in
Mariaburg pakte op 4 en 5 oktober feestelijk uit. De 190 leerlingen en hun 20-tal leraars met schoolhoofd
Johannes Barkmeyer lieten niets onverlet om hun Steinerschool extra in de verf te zetten. In de
goedgevulde feestzaal verwelkomde een heus groot blokfluit-ensemble van leerlingen het geachte publiek
met een ‘Vivaldi-achtige’ ouverture. De entree van de kleuters en ook een heus kinderkoor, het
lerarenkorps dat zang en toneelkwaliteit toonde. Een fameuze bedeling van omgerekend 300 lekkere
‘toetjes’ en een fiere schoolleider Barkmeyer die zeer gelukkig klonk… Met zijn allen beleefden ze de
historiek van 30 feestelijke Wingerd-schooljaren. Een amusant kort blijspel daaromtrent lokte bijval bij
groot en klein. De kinderen genoten, alle ouders evenzeer. Zeg maar: een kinderlijke academische zitting,
waar volwassenen een voorbeeld aan kunnen nemen…!
De taart met 300 lekkere gebakjes werd feestelijk ontstoken: er zat vuurwerk in, de smaak was
voortreffelijk.
Maar eerst. Naar buiten voor de Steiner-ballonnen-vlucht. Toen die kleurrijke dingetjes in de ijle
Mariaburgse lucht hun weg zochten naar hopelijk verre oorden… kon de schoolpret niet op: Happy
Birthday, De Wingerd. Edoch: 8 vroegtijdig geloste ballonnetjes daar werd een mouw aangepast: 8 nieuwe
werden opgeblazen. Dat enkele exemplaren in appel en perenboom verzeilden, ach wat zou het:
keurballons tussen keurfruit. Zaterdagavond was er een reünie en Wingerdfuif en werden souvenirs van
toen nostalgisch opgehaald.

weetje uit historische tijd
In april 1983 werd Steinerbezieler Luc Cielen ontboden op het groot bureau van Jacques De Baeck,
directeur van de Bank van Ste-Mariaburg en de Verzekeringsmaatschappij Antverpia.
De Baeck was een zeer bedrijvig man, hij was ook voorzitter van het schoolbestuur van de Steinerschool in
Antwerpen. Zei de bankdirecteur: ‘Dat je hier, vlak tegenover mijn deur, Boskapellei, 50, een nieuwe school
wil beginnen, daartegen heb ik geen bezwaar… Maar maak er geen Steinerschool van…! De Baeck vreesde
immers dat Antwerpen klanten zou verliezen aan Mariaburg.
De Baeck vergiste zich zelden, maar hier, meneer directeur, liet u toch een ferm steekje vallen.. Ach…na al
die tijd, het zij u vergeven, bij deze! Erjee.
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