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Wijkcentrum Mariaburg fel in trek 
De stad Antwerpen en het district Ekeren zijn wat tevreden dat de Wijkwerking Mariaburg vzw de voormalige bibliotheek aan het  

Van de Weyngaertplein 38 wil beheren. Sedert januari 2013 huurt de WWM het gebouw en zorgt voor een nuttige besteding van de 

beschikbare ruimte. Op de bovenverdieping is het Heemkundig Documentatiecentrum gevestigd. Elke dinsdagvoormiddag tussen 

10 en 11.30 uur kan het publiek er bij de aanwezige vrijwilligers terecht om de immense schat aan waardevolle documenten, foto’s, 

plans, enz. te komen inkijken, informatie op te vragen of materiaal binnen te brengen.

De benedenverdieping kan door verenigingen en particulieren gehuurd worden voor allerhande activiteiten (vergaderingen, feest- 

jes, tentoonstellingen, zang-repetities, hobbywerking, enz.). 

Op de website www.mariaburg.be kan men alle info vinden over de huurvoorwaarden en de vrije data.

Intussen vonden er weer enkele heel bijzondere activiteiten plaats.

De Wijkwerking zoekt enthousi-
aste vrijwilligers voor het Wijkcen-
trum Mariaburg (WCM) in de oude 
bib aan het Weyngaertplein 38. 
Het stijgende succes zorgt ervoor 
dat bijkomende helpende handen 
welkom zijn. 
Ben je bereid om je in je vrije tijd 
hiervoor in te zetten, (openen en 
sluiten van de zaal, onderhoud, 
klusjes,….) neem dan contact op 
met de Wijkwerking via de website 
of via E-mail :
marc_denissen@skynet.be of  
walter.lauriks@telenet.be 
En misschien dan tot later in het 
WCM.
Met vriendelijke groeten
Marc Denissen
Voorzitter Wijkwerking Mariaburg

Alhoewel er vrij van 14 tot 17 uur kon geëxperimenteerd worden door 

de kinderen op en met allerlei toestellen, was het om 14 uur al een 

aanschuiven aan de kassa. De opstelling voor de circusinitiatie was nog 

bezig, maar kinderen en geduld… dat is een enorme opgave!

Maar het was snel allemaal verholpen en de jongeren konden hun gren-

zen uittesten en eventueel eens verleggen, dit onder het waakzame 

oog van de begeleidster Kaat en uiteraard de ouders.

En of die er ook leute aan beleefd hebben! 

(WL)

Circuskinderinitiatie  
een succes

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat

Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073

VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO
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WIJKWERKING MARIABURG vzwOproep van de voorzitter

Rekeningnummer:

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: Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, 
Steven De Schepper, Ludo Geenen, Walter Lauriks, 
Dirk Sterkens, Bavo en Lieven Sybers, Jo en Ludo Van  
Bouwel, Mon Vandenbroeck, Marc Wouters. 
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,  
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605 73 61, 
gsm 0476/59 22 78,  
e-mail: hippopress@skynet.be



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Het Heemkundig Documentatiecentrum van 

Wijkwerking Mariaburg vzw kijkt met trots 

terug op de voorbije Erfgoeddag van zondag 

27 april. Het thema ‘Grenzeloos’ bracht ode 

aan de  duivensport in Sint-Mariaburg met een 

tentoonstelling rond de duivenmelkers van 

weleer (Jos Hermans, Frans Van Turnhout, Stan 

De Smedt, Jan Matthysen,…). Zelfs een ‘echte 

duif’, beschikbaar gesteld door Paul Cools, 

ontbrak niet. 

Het VRT-filmje over het duivenlossen, met het 

gekende wijsje: “’k Zien zo gère mijn duivenkot” 

was een schot in de roos.

De wandeling langs de vele nog bestaande 

duivenhokken, sommige gerenoveerd en 

bewoond, werd zeer gesmaakt.  Verhalen van 

Fons Den Hond en Bob Vereecke (de nog enige 

echte duivenmelker, met gewaardeerde hulp 

van Willy Huyskens) waren grandioos.

Zo’n 115 bezoekers keken vol bewondering 

naar de panelen, toestellen, bekers en 

diploma’s. Jef De Scheemaecker, directeur 

van duivenmuseum Natural in Halle-Zoersel, 

vereerde de tentoonstelling met zijn bezoek en 

had niets dan lof voor het initiatief.

Tot slot – en met lang napraten - bracht Marita 

De Sterck een 

lezing over het 

ontstaan van 

haar roman: 

‘ V a l a v o n d ’ . 

Zaterdagnamiddag 11 oktober van 15 tot 

18 uur zal in het Wijkcentrum een babbel-

namiddag met haar en haar lokale informanten 

plaatsvinden. 

Zonder de waardevolle medewerking van 

velen die prachtig materiaal leverden, was 

‘Grenzeloos’ onmogelijk geweest. 

(WL)

Na vrijdagavond 15 november 2013 met ‘Floatstone & Jesje’ werd 

door het CC-Ekeren donderdagavond 24 april  een ‘Comedy Casino’ 

voorgeschoteld in het Wijkcentrum Mariaburg. 

Voor de pauze bracht Arnout Van den Bossche een originele stand-

up vol verfijnde en subtiele humor in de vorm van een relatiecursus 

met één duidelijke boodschap: “ Mannen moeten leren luisteren!” . Alle 

thema’s – om over na te denken - waren voorzien. 

Al meer dan 10 jaar is Bert Gabriëls een vaste waarde op Vlaamse en 

Nederlandse podia. De avond voordien stond hij nog op de planken 

in Roermond.  Na de pauze was het veeleer een aftasten voor het 

samenstellen van zijn vierde theatershow. GAS-boetes,  hoofddoeken, 

verkeersreglementen, schoonmoeders,  zeg maar ‘dagelijkse kost’ 

waren de ingrediënten.

De optredens werden op humoristische wijze aan elkaar gepraat door 

Edol.

(WL)

WIJKWERKING
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Erfgoeddag ‘Grenzeloos’ met ode aan de 
Mariaburgse duivensport

Comedy Casino 
therapie en dagelijkse kost
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Nieuw boek van Katleen De Vylder
Het Laerhof en zijn nobele bewoners, van 

bisschop Caïmo en ridder van Delft tot Sint-

Lucas 

Na de cd’s ‘Op Harpen en Snaren’, ‘Met 

Harp en Ziel’, ‘Die Goede Oude kerst’, ‘Over 

Levenskunst met Fingerspitzengefühl’ en de 

boeken ‘Van Vlaamsche Verzekens, Sagen en 

Sterreliedekens’ en ‘Over Groot Moeders Leven’ 

stelde Katleen De Vylder (vroeger wonend in Van 

de Weyngaertlei, nadien in de Wielewaallaan) 

haar nieuwe boek ‘Het Laerhof en zijn nobele 

bewoners, van bisschop Caïmo en ridder van 

Delft tot Sint-Lucas’ voor. 

De Sint-Lucaskliniek, destijds gebouwd aan 

het kasteel ‘Hof van Delft’, was tijdens de 

20ste eeuw een begrip in en rond Ekeren. 

Zij fungeerde niet enkel als gerenommeerd 

moeder- en ziekenhuis, maar ook het park er 

rond met zijn prachtige vijver was een rustpunt 

voor menig wandelaar, een speeltuin voor de 

kinderen en tijdens de koude wintermaanden 

een plek waar er door groot en klein geschaatst 

werd. De kliniek evenals de vijver en bijna heel 

het park zijn niet meer. 

Wat nog rest van het oude, eens zo prachtige 

Hof van Delft is nog maar een schim van wat 

het ooit was als ‘hof van plaisantie’ waar de 

nobelen van de Donk destijds rijkelijk leefden. 

Als laatste getuige van een enorm boeiend 

verleden is verval zijn triestig lot geworden. 

Hoog tijd om nog even de geschiedenis van dit 

stukje erfgoed en zijn omgeving waarin zovele 

levens de hoofdrol spelen, in beeld te brengen.

Een korte inleiding werpt een blik op de 

prehistorische tijd, wat later gevolgd door de 

geschiedenis van het voormalige klooster op 

het Laar. Verder wordt het verhaal verteld van 

een hoeve die tijdens de 17de eeuw omgetoverd 

werd tot het Laerhof waar bijvoorbeeld de 

bisschop van Brugge de rust en de stilte op 

kwam zoeken, gevolgd door de vele generaties 

van de familie van Delft. 

De totstandkoming van de Sint-Lucaskliniek, het  

RVT Christine en het asielcentrum tot het 

verval worden grotendeels in beeld gebracht 

door talrijke oude en recente foto’s, naast de 

oorlogsverhalen, de omgeving en leefwereld 

met onder andere zijn vele hoeves, prachtige 

velden met bloemen en de al dan niet nog 

bestaande andere Donkse kastelen in Ekeren 

en Brasschaat.

Het boek ‘Het Laerhof en zijn nobele bewoners, 

van bisschop Caïmo en ridder van Delft tot Sint-

Lucas’, garengenaaid met soepele kaft, ISBN 

978 90 814 5342 4, uitgebracht in eigen beheer 

(D/2014/Katleen De Vylder, uitgever), telt 340 

bladzijden en meer dan 250 afbeeldingen. Met 

kan het boek tegen 25 euro bestellen bij info@

katleendevylder.be of

www.katleendevylder.be - Katleen De Vylder, 

Kievitenlaan 9, 8420 De Haan

059/23.70.59. Het boek is ook te koop bij 

Dagbladhandel Willekens (Ekeren-Donk), De 

Persbox (Mariaburg), MAS-shop (Antwerpen).

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

  Openingsuren:
 Ma. 05.45 - 12.30u

 D i. - Vr. 05.45 - 12.30u  
 en  13.30 - 18.00u

 Za 06.30 - 16.00u

  Kapelsesteenweg 615, 2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64

e-mail: de.persbox@telenet.be
www.depersbox.be

Last Post op 
kerkplein

Caerde in Brasschaat

Bavo Sybers speelde met Alex Claes en Herman 

Meys  in het teken van de WAK (Week van de 

Amateur Kunsten) de Last Post aan het monument 

van de gesneuvelden.

Dit gebeurde in heel België aan verschillende 

monumenten om te herdenken dat 100 jaar 

geleden ons land door WO I geteisterd werd. De 

drie muzikanten, die ook in Brasschaat bliezen, 

traden op in het uniform van de Antwerpse 

Stadstrommelaars.

Deze groep bestraat uit 5 klaroenblazers en een 

15tal trommelaars. Iedere woensdag repeteren ze in 

de Costawijk, Sint-Andries Antwerpen. (Med)

De Mariaburgse kunstkring Caerde exposeerde 

begin mei in de Sint-Jozefskapel te Brasschaat. 

Namen deel aan deze groepstentoonstelling: 

Hilde Bruynseels, Jan Daneels, Mario Moerman, 

Maria Peeters, Mon Van den Broeck, Nancy Van 

de Parre, Jan Van Gucht, Sandra Van Hooydonck 

en Leo Van Hullebusch.

(LVB)
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Nadat reeds eerder aan de 

Brasschaatse kant van de wijk 

een BIN werd opgericht, zal 

op initiatief van een aantal 

buurtbewoners eerstweeks een 

buurtinformatienetwerk worden 

opgericht in het Ekerse gedeelte 

van de wijk Mariaburg. 

Zo’n BIN is een samenwerking 

tussen overheid, politie en BIN-

leden die elkaar op de hoogte 

houden van hetgeen er gebeurt 

in de buurt.  Die uitwisseling 

van informatie zorgt voor meer 

sociale controle en vergroot het 

veiligheidsgevoel in de wijk. Hoe 

werkt een BIN ?

Als een BIN-lid een verdachte 

situatie of gedrag (diefstal, vals 

geld,…) opmerkt in de buurt, 

verwittigt hij of zij de politie.

De politie gaat vervolgens na wat 

er aan de hand is. Ze kan een 

patrouille zenden en/of een BIN-

bericht versturen naar alle BIN-

leden (via een geautomatiseerd 

telefonisch bericht).

De BIN-leden verwittigen de politie 

als ze de verdachte(n) opmerken.

Nadien kan de politie feedback 

geven aan de BIN-coördinator en/

of de BIN-leden

In de wijk worden borden 

aangebracht met het symbool 

van het BIN (zie hieronder) om 

dit ook kenbaar te maken aan 

de buitenwereld.  De BIN-leden 

ontvangen tevens stickers met 

hetzelfde embleem om bv. op 

hun brievenbus te bevestigen.  

Een verwittigd man is er twee  

waard!...

Uiteraard kan zo’n BIN maar goed 

functioneren, indien het, verspreid 

over de wijk, voldoende leden 

telt die actief willen meewerken.  

De intiatiefnemers hebben al 

een heel wat leden achter hun 

initiatief kunnen scharen, maar 

willen bij deze een warme omroep 

doen aan alle geïnteresseerden 

om zich eveneens aan te sluiten. 

Daartoe hebben zij de wijk 

opgedeeld en per deel van de wijk 

een straatverantwoordelijke aan-

geduid tot wie u zich kan wenden 

indien u graag wil meewerken.

Die straatverantwoordelijken zijn :

Martine Voets (coördinator BIN) :  

martine@v-d-s.be

Ann Moortgat : 

ann.moortgat@telenet.be

Bob Daems : 

daems.bob@skynet.be 

Brigitte Van der Heyden-Moreau : 

br.vdhdn@gmail.com 

Chris Liégeois : 

christiaan.liegeois@gmail.com 

Josée Hanegraaf : 

josee.hanegraef@skynet.be 

Dirk Sterkens : 

dirk.sterkens@telenet.be 

Marc Wouters 

(ondervoorzitter BIN) : 

marc@fotowf.be 

Hiernaast (boven) vindt u de  

straatverdeling : 

Na de zomervakantie zal in het 

Wijkcentrum nog een info-avond 

worden georganiseerd met de 

politie voor verdere toelichtingen.   

De exacte datum ligt nog niet 

vast maar u zal hiervan tijdig 

geïnformeerd worden.

(DS)

BIN
Oprichting buurtinformatie-
netwerk (BIN): 
zorg mee voor de veiligheid 
in uw buurt!
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Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04

Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES - ELEGEERT

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken

Huwlijken

Begrafenissen
Crematies
Huwelijken



We zijn ondertussen aan de 28e editie.  Vrijdag 
26 september is er de kwis en zondag 28 sep-
tember de bekende Mariaburgse Feesten. En 
we vonden dat er iets nieuws bij mocht.
Wat startte met een kop koffie bij de ochtend-
lijke rommelmarkt, zich verder zette met 
broodjes en spek met eieren, mondt nu uit in 
een compleet ontbijt.  Zo zal men in een tent of 
openlucht (hangt af van het weer) een uitgeb-
reid ontbijt kunnen nuttigen begeleid door live 
muziek.  Meer info over hoe alles praktisch zal 
verlopen, volgt in het vertrouwde Mariaburgse 
Feesten-krantje begin september.
De voorbereidingen van de feesten zitten op 
schema.  Zo kunnen wij nu met de Big Band 
Sint-Cecilia (Jazz), The Bugaboos (Blues), 
Snakes in Exile (Folk Rock), Bazart (Nederland-
stalige Rock) en Bill Cherno en de reactors (am-
biance covers met muzikanten van Clouseau, 
Milow, …..) een stevig programma aanbieden 
met muzikanten van Mariaburgse oorsprong.  
Meer info in het krantje van september.
Verder bieden we ook dit jaar de vertrouwde 
ingrediënten aan.  Van kinderspeelgoedbeurs, 
over kinderanimatie, rommelmarkt, scouts-
constructies, pleinanimatie tot de traditionele 
rommelmarkt.  De catering zal ook weer op 
niveau zijn.  En dan mag men de kwis op vrijda-
gavond zeker niet vergeten. 
Eerste nog genieten van het WK voetbal, een 
deugddoende vakantie nemen en in september 
zijn we terug met alle info. 
(SDS)

Een uurtje voor jezelf
Wie zich eens goed wil laten verwennen, weg van de dagelijkse stress,

kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie
o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage)/

Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken
Voetmassage / Meditatie in kleine groepjes

Bij vragen of twijfels: neem contact op
CHRISTINA HANSSENS

Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg
Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51

pieters.hanssens@telenet.be

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
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Nu ook ontbijten 
op de Mariaburgse 
Feesten

Wij wensen jullie een schitterende zomer !

Je woning verhuren of verkopen:
persoonlijke en professionele begeleiding.

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

Het echtpaar Jan en Ria Steurs ijvert al twee jaar 
om een veiliger verkeerssituatie te bekomen 
in de Holleweg-Fabriekstraat. Zij hebben een 
buurtcomité opgericht, met petities rond 
geweest in de omgeving, vele contacten gehad 
met de overheid. Zonder resultaat, zoals op 
bijgaande afbeelding te zien is.
Ze vroegen aan het Brasschaats 
gemeentebestuur om officiële tellingen te 
houden van de voorbijrijdende voertuigen 
en kregen volgend antwoord van 
Mobiliteitsdeskundige Stijn Derkinderen:
De verkeersmetingen van januari 2014 in 
Fabrieksstraat geven volgende resultaten:
Gedurende een week (maandag tot en met 
zondag) rijden er 17.261 voertuigen door de 
Fabriekstraat
- 1.242 fietsers en bromfietsers
- 15.862 personenwagens (en bestelwagens) 
- 157 voertuigen langer dan 6 meter

(vrachtwagens, huisvuilwagens, bussen en 
personenauto’s met een aanhanger).  

Het meettoestel meet enkel lengte, niet het 
gewicht dus we hebben volledig zicht op het 
zwaar verkeer. Indien alle 157 voertuigen langer 
dan 6 meter allemaal zwaar verkeer zou geweest 
zijn (wat zeer twijfelachtig is), betekent dit 
nog slechts 1% van de totale hoeveelheid 
verkeer. Deze cijfers bevestigen de 2 eerdere 
metingen die werden uitgevoerd door de 
verkeerspolitie. Er is geen sprake van een grote 

hoeveelheid zwaar verkeer in Fabrieksstraat.
 Wat snelheid betreft, levert de meting 
volgende resultaten:
- De gemiddelde snelheid  bedraagt 46 km/h

voor de personenwagens
- De V85 percentiel (= 85% van de voertuigen

rijdt trager dan …) is 54 km/h 
Deze resultaten qua snelheid zijn wat aan de 
hoge kant maar vallen enigszins te verklaren 
dat de meting gebeurde ter hoogte van 
huisnummer 12, tussen 2 drempels in. Eerdere 
metingen in de straat gaven lagere waarden 
aan.
Het is evident dat vooral op het spitsuur de 
Fabriekstraat als sluipweg gebruikt wordt door 
wagens die uit Kapellenbos en Kapellen via de 
Bosdreef naar de Holleweg rijden en dan via de 
Fabriekstraat naar de Baillet-Latourlri en zo 
verder naar de oprit van de E19.
Jan en Ria meldden ook nog:
Bij het ACV loopt er een actie ‘opdekopgevallen’  
http://www.opdekopgevallen.be/landkaart# 
Zij doen een oproep aan iedereen die een 
gevaarsituatie voor voetgangers/fietsers wil 
aankaarten. De actie loopt nog tot eind juni. 
Ik heb deze kans gegrepen om de toestand 
in de Holle Weg (en in uitbreiding ook het 
bruggetje, onze straat en uiteindelijk het ganse 
sluipwegtraject) bekend te maken. Hiervoor 
hebben wij, ons Tine met de 3 kindjes, haar man 
Joris met zijn VW-busje en ik met onze auto 
een situatie geënsceneerd op het smalste punt 
van de Holle Weg. Terwijl Jan foto’s aan het 
maken was, kwam er ineens een auto achter 
Joris gereden, die niet even wilde wachten tot 
Tine met de kindjes veilig voorbij het smalste 
punt gewandeld was. Die man kwam dus als 
geroepen, de gevaarsituatie werd meteen 
overduidelijk.
Op de site kan je ook zien waar er in andere 
gemeenten gevaarsituaties zijn geregistreerd. 
Tijdens mijn telefoongesprek met de organisator 
in het hoofdkantoor in Brussel, kwam ik te weten 
dat er al meer dan 800 reacties gesignaleerd 
werden. Eind juni wordt alles gebundeld en 
afgegeven op de dienst Mobiliteit, bij Hilde 
Crevits dus. Mijn deelname werd ondertussen 
goedgekeurd en doorgespeeld naar de afdeling 
van Antwerpen.

Sluipweg Fabriekstraat
Hopelijk leiden al deze inspanningen tot een 
veiliger verkeer in deze – normaliter – rustige 
omgeving!
(LVB)



Mariaburgse baron
Iedereen kent natuurlijk sportjournalist Frank 

Raes, oud-speler van Koninklijke Mariaburg 

Voetbal Klub. Maar misschien wereldwijd nog 

beroemder is zijn broer Jan (13/8/1959). Deze 

werd op 15 april door Koning Filip wegens zijn 

grote verdiensten in de adelstand verheven 

en mag nu de titel ‘Baron’ voeren. Jan Raes 

studeerde aan het Conservatorium van 

Antwerpen en de Universiteit van Gent. Als 

fluitist verwierf hij internationale faam. Hij werd 

nadien intendant van de Koninklijke Filharmonie 

van Vlaanderen, algemeen directeur van het 

Rotterdams Philarmonie Orkest en vanaf 

2008 algemeen directeur van het Koninklijk 

Concertgebouw Amsterdam. Jan Raes ontving 

reeds meerdere onderscheidingen, maar 

volgt nu in het spoor van die andere muzikale 

grootheid Baron Eugène Traey, die voor WO II 

eveneens in Sint-Mariaburg woonde.

(LVB)

Gaston Simons: 
“Men wordt geen 100 in een stoel,
niet door naar tv te kijken” 
Gaston Simons werd op 2 mei 100 jaar. 

Enkele dagen later werd hij namens het 

districtsbestuur door districtsvoorzitter Koen 

Palinckx gefeliciteerd. 

In naam van Wijkwerking Mariaburg VZW 

werd hem door Dirk Sterkens en Walter Lauriks 

een fles Cava aangeboden. We waren toen 

getuige van een fantastisch verteller in goede 

gezondheid.

Opgevoed door zijn grootouders, migreerde hij 

in 1924 vanuit Hoevenen naar Sint-Mariaburg. 

Hij belandde uiteindelijk, na verschillende 

locaties en na veel biedwerk, in een toenmalig 

houten villaatje op de Frans Standaertlei 55. 
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jaar Londenstraat om zoals hij zegt: “Een zaag te 

leren vasthouden”.  Hij ging onbetaald in dienst 

bij een nonkel: “Om mijnen stiel te leren in de 

schrijnwerkerij”. Na een tweetal jaar, met een 

tussendoortje bij ‘Chevrolet’ op de Noorderlaan, 

is hij gaan “beulen” aan de dokken. 

Polyvalentie was zijn kenmerk: kleine en grote 

boten lossen en laden, chauffeur – alhoewel 

nooit geleerd - van vrachtwagens en tractors, 

enz. Hij was zelfs zo frank om te zeggen: “Ik loop 

niet meer onder een zak van 100 kg als ik geen 

opslag krijg”. De periode 1965 – 1966 toerde hij 

door  het binnenland (Brugge, Roeselare, enz.) 

met zijn kevertje. Hij kreeg 6 weken garantie 

thuis, mocht nooit bellen voor werk! “Ik heb 

gezegd dat je thuis moet blijven, ‘k zal wel een 

seintje geven!” zei de baas.  “Ik ben wel 5 tot 6 

keer afgezwaaid bij den troep”! Hij was ‘Cyclist’. 
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Sinds 1990 woont hij op hetzelfde adres 
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kangoeroewoning avant la lettre’. 

’s Morgens een kopje koffie met 5 of 6 klontjes 

en een zoete boterham vindt hij heerlijk. Zijn 

dagen worden gevuld met huishoudelijk werk, 

in de tuin werken en allerlei klusjes. Autorijden 

doet hij ook nog! 

Het krantje lezen is een vast ritueel. Hij is een 

geweldige blokkenfanaat (een live opname 

bijgewoond) en fan van Ben Crabbé. Hij kent 

weinig volk in Sint-Mariaburg, alhoewel hij ooit 

een café gehad heeft in Ekeren-Centrum tijdens 

de oorlog, en een frituur op de hoek van de Sint-

Antoniuslei en de Carolinalei.

(WL)
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Waar ooit de prachtige villa 
‘Casa Cara’ van de familie Van 
der Brempt stond, opende op 
14 juni 1973 warenhuis Delhaize 
zijn deuren. De voorbije 40 
jaar werd er een succesverhaal 
geschreven. 

De lokale bevolking 
schakelde vlot van de 
buurtwinkels op loopafstand 
over naar het  grote warenhuis 
met ruime parking. Op 
een minimum van tijd 
zorgde Delhaize voor een 
doortastende ingreep in het 
leefpatroon en het koopgedrag 
van de Mariaburgse bevolking. 
Delhaize bleef werkelijk Casa 
Cara (dierbaar huis). 

Op gebied van 
tewerkstelling kreeg een 
massa personeelsleden de 
kans om dicht bij huis op de 
hoek van Maria Theresialei  
en Antwerpsesteenweg hun 

boterham te verdienen. 
Momenteel werken er meer 
dan 90 mensen, een mix van 
jonge en oudere medewerkers. 
Enkelen hebben al een carrière 
van meer dan 25 jaar ervaring. 
Eén persoon is hier nog steeds 
werkzaam sinds de opening in 
1973. 

In de loop van de voorbije 40 
jaar is niet alleen het interieur 
en het gebouw zelf meermaals 
veranderd, maar ook het 
aanbod en de service. Directeur 
Carlo Sonneville schetst de 
belangrijkste evoluties:

“In de loop der jaren heeft 

de supermarkt meermaals een 
renovatie gekregen, de laatste 
dateert van 2009. Toen is de 
supermarkt uitgebreid met een 
leeggoedautomaat. We hebben 
nu een snellere dienstverlening 
aan onze kassa’s met 4 
Quickscan-kassa’s en 4 
Selfpay-kassa’s er extra bij. 
In deze supermarkt kunnen 
klanten ook gebruik maken van 
Delhaize Direct. De klant kan 
van thuis uit via zijn computer 
een boodschappenlijstje 
doormailen en de volgende 
dag hier in de supermarkt zijn 
bestelling komen afhalen.”
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40 jaar Delhaize
Genieten van 
heerlijke wijn 
‘Cuvée Mariaburg’

Wijnadviseur Ludo Van Ostaede is vol lof voor de ‘Cuvée Mariaburg’. Mag niet 
ontbreken op de tafel van elk Mariaburgs gezin.

Om het 40-jarig bestaan 
te vieren wordt tijdens 
het weekend van 20 en 21 
september een degustatie-
weekend georganiseerd in 
de supermarkt. 

Tevens wordt een speciale 
fles wijn uitgebracht: de 
‘Cuvée Mariaburg’. In de 
wijnafdeling staan Frank 
Geyskens, Ludo Van Ostaede 
en Jeaninne Smets ter be-
schikking van de klanten 
om hen deskundig advies te 
geven bij hun keuze. 

“De steenweg van Ant-
werpen naar Kapellen is in 
de loop der jaren veranderd 
van een dreef naar een echte 
steenweg, maar de molen 
van Katerheide is er steeds 
blijven staan. Daarom von-
den we het een leuk idee 
om dit symbool op het 
wijnetiket aan te brengen”, 
aldus directeur Sonneville.

“Per fles die we verkocht 
hebben, zullen we 1 euro 
schenken aan het goede doel, 
het ‘We Love Marie Fonds’. 
Deze cheque zal in december 
tijdens de kerstmarkt over-
handigd worden.” (LVB)
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Gaston Simons is nog steeds in prima 

conditie.



“Ik heb goed nieuws voor ouders en 

grootouders wiens kinderen of kleinkinderen 

niet bij de eerste vier van de klas zijn. Ze 

moeten zich niet ongerust maken. Ik ben zelf 

twee jaar blijven zitten in de lagere school.” 

Zo grapte Jozef Dockx (62) tijdens zijn 

bedankingsspeech, toen hij de Carrièreprijs 

2014 overhandigd kreeg door minister 

Philippe Muyters en organisator Freddy 

Michiels. Meteen volgde hij Kapellenaar Eddy 

Bruyninckx op die vorig jaar tijdens de Nacht 

van de KMO gehuldigd werd.

Jozef Dockx is een succesrijk ondernemer 

geworden die zich tijdens zijn carrière 

bijzonder onderscheiden heeft. De chairman 

van de Dockx Group begon in 1979 met de 

verhuur van vracht- en bestelwagens aan de 

Boomsesteenweg in Wilrijk.  Zelf was hij ooit 

vrachtwagenbestuurder en kent de branche 

als geen ander. De dienstverlening van het 

bedrijf werd in de loop der jaren uitgebreid 

tot internationaal transport, verhuis 

en meubelbewaring, carrosseriebedrijf, 

selflcarwash, carwash, leasing, enz. 250 

werknemers en een omzet van 60 miljoen 

euro zijn sprekende cijfers.

De roots van deze succesrijke zakenman 

liggen in Sint-Mariaburg. Jozef speelde met 

zijn drie broers muziek. Ze vormden zelfs een 

bandje ‘The Dockx Brothers’ en kwamen op 

AVRO’s Toppop. Muziek was hun passie. In 

de buurt van de Jacobuslei spreken ze nog 

over het fameuze broederkwartet. Jozef 

restaureerde in zijn jeugd samen met zijn 

broers ook oldtimers. Nadien schakelde hij 

op modernere wagens over en begon zijn 

succesvol ondernemerschap.

Maar oldtimers verzamelen bleef zijn passie. 

Op zijn achttiende vertrok hij al regelmatig 

naar Frankrijk om met tienduizend Belgische 

frank oude Citroëns op te kopen. De broers 

knapten die op en het werden begeerde 

objecten. In 1987 stichtte hij de Belgische 

oldtimersbeurs en schakelde nadien over op 

de verhuur van nieuwe voertuigen. “Maar 

van de liefde voor oud ijzer geraak je nooit 

meer af. Het kruipt in je bloed”, aldus de 

welbespraakte topmanager.

(LVB)
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Carrièreprijs voor Jozef Dockx Lekker brood van 
Wouters

Studio Beau feestelijk geopend

Ooit was Sint-Mariaburg een tiental bakkerijen 

rijk, sommige zelfs met wijd vermaarde patisserie 

en heerlijke pistolets. De laatste jaren werd veel 

geklaagd omdat na het sluiten van Bakkerij Van 

Wesenbeeck er ’s zondags geen vers brood en 

pistolets meer te krijgen waren op eigen bodem. Dat 

is inmiddels voltooid verleden tijd. Bakkers Colson 

en Vossen leveren op de weekdagen heerlijk brood, 

maar zijn ’s zondags dicht. Op de zevende dag kan 

men wel terecht bij Bakkerij Van Landeghem aan de 

Kapelstraat, waar mijlenlange files duidelijk maken 

welke kwaliteitsproducten daar afgeleverd worden, 

en sinds begin april ook op de hoek van Schriek/

Alfons De Schutterstraat. Waar eens de gebroeders 

Mariman de allerbeste patisserie van heel Antwerpen 

maakten, heeft nu Bakkerij Wouters een bijhuis 

geopend. Wouters is een vermaarde bakkerij met 

vestigingen in Merksem, Brasschaat, Nieuwmoer, 

Gooreind, Kalmthout, Wuustwezel, Stabroek en 

Putte.  Uit Putte komt de vriendelijke jongeman 

die de Mariaburgse klanten heel vlot bedient. Hij 

heet Matthias Van Bouwel. Bij iedere Mariaburger 

roept die naam onmiddellijk herinneringen op aan 

Frans van Bouwel, de gewaardeerde onderwijzer 

en schoolhoofd/koster die vele jaren met zijn gezin 

naast de Schriekschool woonde in het huis dat 

decennialang als Het Nieuw Kwartier onderdak 

bood aan de WWM en dat nu door Vespa te koop 

wordt aangeboden.

(LVB)

De benedenverdieping van het mooi gerenoveerde pand op hoek Rochuslei/Sint-Antoniuslei 
(vroeger café Palermo/cremerie Flora) is nu ingenomen door Studio Beau. Op 24 mei werd 
de zaak feestelijk geopend. Tania Eennaes, docente aan de Schoonheidsschool, ontvangt er 
iedereen die  er graag goed wil uitzien. 
Afspreken op 0476/76 05 62. (LVB)

Olivier Deleuze (geboren 
te Sint-Joost-ten-Node op 
18 december 1954) is bekend 
als covoorzitter van Ecolo, de 
Franstalige groenen. Land-
bouwingenieur van opleiding, 
raakte hij bij het ruime 
publiek bekend als directeur 
van Greenpeace België, werd 
nadien staatssecretaris in de 
regering Verhofstad I, werkte 
voor de Verenigde Naties in 
Kenia. Thans is de politicus met 
weelderige snor burgemeester 
van Watermaal-Bosvoorde.

In een uitgebreid interview 
in De Standaard (19 juni 2013)  
antwoordde deze sympathieke 
figuur, die in zijn vrije tijd  
jazzmuziek op de saxofoon 
speelt, op de vraag ’U spreekt 

goed Nederlands, hoe komt 
dat?’:

“Mijn vader werkte in 
de petrochemie, en daarom 
hebben we onder meer lang 
in Mariaburg gewoond, net 
boven Antwerpen. Mijn ouders 
spraken geen woord Nederlands, 
maar mijn broer en ik gingen 
naar een Nederlandstalige 
school. Dat was soms erg 
handig, omdat onze ouders 
ons rapport niet konden lezen. 
Wij konden ze wijsmaken wat 
we wilden. (imiteert zijn vader) 
“Aardrijkskund, wat is dat 
Olivier?” O, gymnastiek, papa.” 
(lacht)

Sinds 20 mei 1957 woonde 
het gezin Deleuze-Rolin in  
de Leo Vermandellei 11 
te Mariaburg/Ekeren. Zij 
huurden van de Bank van Sint-
Mariaburg/Antverpia de villa 
‘Marie Lambert’, waar ooit 
Antverpia-directeur Joseph 
De Baeck woonde en nadien 
Dokter De Ridder, de familie 
Van Rompaey, en thans de 
familie John Van Dyck.

Vader Michel Theodore Emile 
Deleuze, burgerlijk ingenieur, 
was geboren te Etterbeek op 
31 maart 1928. Hij huwde met 
Nelly Rolin, geboren te Doornik 
op 13 juli 1931.

Olivier Deleuze herinnert 
zich dat vader voor Petrofina 
werkte in de haven. De 

familie Genard woonde vlak 
naast het gezin Deleuze . 
Zoon Dirk was even oud als 
Olivier (geboren in 1954). Zij 
speelden veel samen en ook 
de kinderen Veys behoorden 
tot de speelkameraden van  de 
zonen Luc en Olivier Deleuze. 
Eerst liepen de jongens school 
in Mariaburg (kleuterschool in  
Frans Standaertlei), waarvan 
we een klasfoto hebben met 
Josée Cox als juf.  Nadien 
gingen de zonen Deleuze naar 
Sint-Lambertus in Ekeren. 

Mevrouw Genard (94) 
herinnert zich: “Ik leerde van 
madame Deleuze wat Frans 
en zij van mij wat Vlaams. We 
hadden veel contact, want 
onze tuinen liepen eigenlijk in 
elkaar en de kinderen speelden 
dan ook veel samen. Mevrouw 
Deleuze reed met een deux 
chevaux.” Zij toont foto’s 
waarop de zonen Deleuze 
samen met Dirk Genard en 
kinderen van de familie Veys 
afgebeeld staan.
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Ecolo-voorzitter Olivier Deleuze:

“Ik leerde 
Nederlands in 
Mariaburg”

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

Natuurvoedingswinkel

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

www.degroenewijzer.be

De Groene wijzer
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zonen Luc en Olivier Deleuze. 
Eerst liepen de jongens school 
in Mariaburg (kleuterschool in  
Frans Standaertlei), waarvan 
we een klasfoto hebben met 
Josée Cox als juf.  Nadien 
gingen de zonen Deleuze naar 
Sint-Lambertus in Ekeren. 

Mevrouw Genard (94) 
herinnert zich: “Ik leerde van 
madame Deleuze wat Frans 
en zij van mij wat Vlaams. We 
hadden veel contact, want 
onze tuinen liepen eigenlijk in 
elkaar en de kinderen speelden 
dan ook veel samen. Mevrouw 
Deleuze reed met een deux 
chevaux.” Zij toont foto’s 
waarop de zonen Deleuze 
samen met Dirk Genard en 
kinderen van de familie Veys 
afgebeeld staan.
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Ecolo-voorzitter Olivier Deleuze:

“Ik leerde 
Nederlands in 
Mariaburg”
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regering Verhofstad I, werkte 
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ons rapport niet konden lezen. 
Wij konden ze wijsmaken wat 
we wilden. (imiteert zijn vader) 
“Aardrijkskund, wat is dat 
Olivier?” O, gymnastiek, papa.” 
(lacht)

Sinds 20 mei 1957 woonde 
het gezin Deleuze-Rolin in  
de Leo Vermandellei 11 
te Mariaburg/Ekeren. Zij 
huurden van de Bank van Sint-
Mariaburg/Antverpia de villa 
‘Marie Lambert’, waar ooit 
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De Baeck woonde en nadien 
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Van Rompaey, en thans de 
familie John Van Dyck.
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hadden veel contact, want 
onze tuinen liepen eigenlijk in 
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Ga voor gezondheid !
We bespreken in groep voedingsproblemen, 
gezondheidsproblemen,  geven elkaar tips en 
stimuleren elkaar.  Dit onder mijn professionele 
begeleiding.

Heb je interesse om mee te starten, aarzel niet om 
met mij contact op te nemen !
Regelmatig worden nieuwe cursussen opgestart 
rond ‘mindful afvallen’ en ‘voeding en gezondheid’, 
maar ook andere thema’s zijn in uitwerking.

Inschrijvingen beperkt tot 8 à 10 personen per groep.

Marleen Gommeren, 
voedingsdeskundige- diëtiste, 

Frans Standaertlei 57, 2180 Ekeren,  
tel. 0478/35.23.60 of e-mail :  
marleen.gommeren@telenet.be
www.gezondheidsclub.be
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Elk groen plekje – vooral aan de Ekerse kant 

van de wijk – wordt aan een waanzinnig tempo 

vol gebouwd. Aan de Notenschelp komen vele 

woningen de gronden van Wegenbouw Van 

As opvullen. In de rustige Edward Caertsstraat 

is een woning afgebroken en komen op het 

vrijgekomen stuk achter de voormalige pastorij 

12 appartementen. In de Frans Standaertlei is de 

voormalige Brouwerij Stockmans bijna volledig 

omsingeld door een pak appartementen. En 

naast voormalige Drukkerij Van Wesenbeeck 

zijn de nieuwe woningen ook op een mum van 

tijd verkocht. 

Dorpsherberg Prins Albert wordt via een replica 

zoals het Chateau du Galg (Antoon Van den 

Weyngaert) zogezegd behouden als onderdeel 

van een appartementenblok op hoek Leo 

Vermandellei-Kapelsesteenweg. 

In de Bist staan de woning Groven en het 

Bellenhof te koop en is er eveneens sprake van 

‘inbreiding’ met appartementsgebouwen. 

Aan de Brasschaatse kant ergeren de 

werkzaamheden aan de zogenaamde sociale 

‘aanleunwoningen’ iedereen 

die het vroegere kasteel van 

Antoon Van den Weyngaert 

in volle glorie heeft gekend. 

Bovendien is er nabij het 

voetbalveld ook een vreemde 

ingreep gebeurd. Plots 

werd een strook bomen en 

struiken naast het fietspad 

weggekapt. 

Iedereen dacht dat misschien 

de Zwemdoklei verlengd 

ging worden om de verbinding met De Sterre 

te realiseren, maar dat was een utopie. Uit 

welingelichte bron vernamen we dat de 

gemeente Brasschaat tot de kaalslag overging 

om het fietspad minder gevaarlijk te maken. 

In het verleden vond er al eens een brutale 

aanranding plaats. 

Ook aan het Velodroomplein werden een reeks 

bomen gekapt. 

Overal moet het groen wijken voor beton.

(LVB)

Sint-Mariaburg wordt stedelijke slaapwijk

Eerst kaartershuisje weg aan de Velodroom, nu ook de 
bomen…

12 appartementen aan de Edward Caertsstraat. Volgt nadien het 
villapark van Erkes?

Het pseudo-kasteel du Galg herbergt 
‘aanleunwoningen’.

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen

Tel.: 03 664 23 38
info@druk-verbeke.be

6-UREN SERVICE VOOR  

GEBOORTEKAARTEN

Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk

Folders  -  Affiches  -  Flyers

Brochures  -  Digitaal drukwerk

van 1 tot en met … exemplaren

Kaalslag naast het voetbalplein: waarom?
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Daar waar ooit de pletwals stond
Daar waar ooit de historische pletwals stond van Wegenbouw Van As in de Frans Standaertlei, daar zijn grootse werken begonnen. 

Op 27 december 2013 werd door het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd om een gebouw met 4 

appartementen en een kantoor op te richten, met ondergrondse garage.

Op 11 april 2014 kwam er toelating om tegen de wachtgevel van woning huisnummer 27 (het huis met het witte balkon) een gebouw met 3 

appartementen op te richten, met ondergrondse fietsenstalling, die in verbinding staat met ondergrondse garage.

 (WL)

In Gazet van Antwerpen van 11 juni verscheen 

een artikel waarin Carl Simons (sp.a) zijn 

bezorgdheid uit over het feit dat een aantal 

typische panden dreigen te verdwijnen in de 

wijk. In 2007 heeft de Wijkwerking inderdaad 

een lijvig dossier samengesteld om via een 

nieuw RUP (ruimtelijk, uitvoeringsplan) het 

historisch karakter van de wijk te beschermen. 

Schepen Ludo Van Campenhout (toen Open 

VLD, nu NV-A) ontving zelfs een delegatie op zijn 

kabinet om deze zaak te bespreken. Bedoeling 

was dat tegen 2009 heel de procedure rond zou 

zijn zodat een aantal historische gebouwen en 

dorpszichten zouden beschermd worden.

“Inmiddels zijn we 2014 en het RUP Mariaburg 

laat nog steeds op zich wachten”, aldus Simons 

in GVA. Volgens Districtsvoorzitter Koen 

Palinckx wordt volgend jaar een plan gemaakt 

om het historisch kader te beschermen: “Dit 

jaar focussen we ons op het masterplan Ekeren 

en volgend jaar ligt het RUP op tafel. Het RUP 

zit trouwens in onze meerjarenplanning.” 

Volgens GVA zouden een zestien woningen in 

de wijk tussen Maria Theresialei-Veltwijcklaan-

Spoorweg kans maken op bescherming.

(lvb)

Het huisje met het witte balkon (nr. 27) wordt op dit ogenblik niet afgebroken.

ANTVERPIA
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013 15

kapelsesteenweg 611 • 2180 ekeren
tel: 03/66428 72 • fax: 03/665 19 44
rekeningnummer: 143-0607044
c.b.f.a.: 62617

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

A
LL

E 
D

A
G

EN
 W

A
T 

IN
 D

C 
A

N
TV

ER
P

IADe ‘OPENBARE COMPUTER RUIMTE (OCR)’ 
staat ter beschikking en er is ook WIFI in de 
cafetaria. Zonder beperkingen kan er gebruik 
gemaakt worden van het internet. Alles is 
gratis.  Hulp kan altijd aangeboden worden door 
aanwezige specialisten. 

Een ‘WARME MAALTIJD’ - soep, hoofd-
schotel en dessert – wordt geserveerd door 
lieftallige dames en/of heren op de middag 
tegen 12.15 uur aan de democratische prijs van 
7 euro of 6,50 euro voor de wigs. Gratis water 
– plat of bruis – op tafel. Wie moeilijk te been 
is, kan door getalenteerde chauffeurs aan huis 
opgehaald worden, en uiteraard terug gebracht 
na de maaltijd. De prijs voor het gebruik van 
de minibus is één euro (heen en weer). De 
enige voorwaarde is twee werkdagen voordien 
reserveren (Maaltijd en bus). 

Met vrienden of vriendinnen zijn er 
‘SPELLETJES TE SPELEN’ in de cafetaria. 
Rummicub, scrabble, uno, schaakborden, dam-
borden, kaartspelletjes (en matjes), monopoly, 
vier op een rij, othello, pietjesbak, ... Steeds 
gezellig met een drankje erbij!

DC Antverpia heeft wekelijks zijn 
vaste gratis momentactiviteiten. 
• Tijdens de ‘ZANGSTONDE’ - voor het plezier – mag nog 

gerust aangesloten worden maandag vanaf 14.00 uur tot … 
Echt zangtalent is niet nodig.

• ‘PETANQUE’ wordt gespeeld, bij mooi weer in het parkje, 
anders op de overdekte baan, dinsdag- en donderdagnamiddag 
om 13.30 uur. 

• Recreatieve ‘TAFELTENNIS’ in een toffe ploeg is voorzien 
dinsdagochtend van 9 tot 12  uur, en vrijdagnamiddag van 
13.30 tot 16.30 uur.

• Nieuwe vrienden leren kennen kan dinsdag- en donderdag-
namiddag in onze cafetaria tijdens het ‘KAARTEN’.

• De echte vriendenkring ‘HOBBY’ is er dinsdagnamiddag 
vanaf 14 uur. Dames en heren helpen elkaar bij verschillende 
handwerkjes. 

• Dinsdag vertrekt om 9.45 uur stipt van uit het park van 
Brasschaat (ingang sporthal aan zwembad) een groep 
enthousiaste wandelaars voor 1 uur tot  90 minuten ‘NORDIC 
WALKING’. Eigen materiaal is wel noodzakelijk. (WL)

Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73   GSM Eric: 0495 41 37 02

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K

Charles Soffers speelde tijdens de 
Opendeurweek op 13 juni een ‘solo slim’.

Wijk verliest historisch karakter



Het districtsbestuur vierde Luc Peeraer als achtste koning van 

de Lustige Gans. Leden en vrienden van de gansvereniging 

verzamelden in kasteel Veltwijck. “Omdat wij in Ekeren 

vandaag onze koning vieren, besloten Willem Alexander en 

Maxima in Nederland ook een koningfeest te organiseren”, zei 

districtsburgemeester Koen Palinckx (NV-A) met een kwinkslag. 

Wim Vansteenkisten, tweevoudig koning en nieuwe voorzitter 

van de Lustige Gans, hoopt op een verdere financiële en logistieke 

steun van het districtsbestuur. 

Koning Luc Peeraer is slager op de Kapelsesteenweg in Mariaburg. 

In zijn schaarse vrije tijd blijft hij een gepassioneerd ruiter, want 

tijdens zijn jeugd nam hij in de Kempen als LRV’er deel aan de 

tornooien. 

 (MW)

Wegens persoonlijke omstan-

digheden heeft juf Sara het  

kleuterturnen niet meer kunnen 

verder zetten. Jurgen De Bie heeft 

haar taak overgenomen. Ook juf 

Lin Van Aken zal wegens studie- 

en werkomstandigheden volgend 

schooljaar geen les meer kunnen 

geven. Het bestuur dankt beide 

juffen voor hun gewaardeerde in-

zet en engagement.

Volgend schooljaar start op  

zaterdagvoormiddag de Beweg-

ingsschool voor peuters en kleu-

ters. Alle kinderen tussen drie en 

zes jaar zijn welkom met papa of 

mama. Inschrijvingsmodaliteiten 

staan op de website. Het aantal 

inschrijvingen is beperkt!

(LVB)

De 17-jarige atlete uit de 

Zwaluwlaan, Renée Eykens, haalt 

wekelijks de sportbladzijden van 

de vaderlandse kranten. Zij won 

het Vlaams Kampioenschap van 

de 800 meter in 2’08”40. Van bij 

de start nam ze de leiding en liet 

zeer snelle tussentijden noteren. 

Redelijk lang bleef de limiet voor 

het WK juniores (U20) binnen 

bereik: 2’05”04. maar uiteindelijk 

bleef ze door een felle tegenwind 

boven deze limiet.

De volgende weken leverde ze nog 

sterke prestaties in Lokeren en in 

Oordegem. Hier vestigde ze met 

2’05”50 een nieuw persoonlijk 

record, maar bleef nipt boven de 

WK-limiet. Na de eindexamens 

op het Sint-Michielscollege hoopt 

ze alsnog een selectie voor het 

WK af te dwingen.

(LVB)
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Hulde aan gansrijderskoning Luc Peeraer

Dans- en Turnkring 
Antverpia bedankt juffen 
Sara en Lin

16de editie Velo Classic

Renée Eykens blijft pieken
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Iedere fietser – recreant zowel als wielertoerist – heeft het weekend 

van 2 en 3 augustus aangekruist in zijn agenda. Dan vindt immers voor 

de 16e maal de ‘Velo Classic’ plaats. Deze klassieker is destijds ontstaan 

uit een gesprek van initiatiefnemer Frans Bedeer en Georges Demont. 

Zij schonken de opbrengst aan een goed doel, de zelfhulpgroep voor 

MS-patiënten van Brasschaat (en de Noorderkempen). Elk jaar kwamen 

meer en meer families en fervente wielerliefhebbers deelnemen, 

zodat de inrichters hopen dit jaar de kaap van 2000 deelnemers 

te overschrijden. De integrale opbrengst van inschrijvingsgeld en 

consumpties gaan naar de Zelfhulpgroep voor MS-patiënten. Deze 

mensen komen wekelijks samen voor een babbel onder elkaar met een 

kopje koffie en eventueel een gebakje als er iemand jarig is. Ook tracht 

men voor deze mensen jaarlijks enkele uitstappen te organiseren. Dat 

dit alles een pak geld kost, beseffen we allemaal. Het vervoer alleen 

kost stukken van mensen.

Op deze 16de editie van de Velo Classic zijn er weer ritten voor families 

van 30, 40 en 50 km, alsook voor wielertoeristen van 60 en 75 km. 

Ook de Kids Velo Classic van ongeveer 14 km naar de Melkerij van het 

Peerdsbos blijft behouden. De Bakkersmolenrit van 50 km (verkorting 

mogelijk tot 45 km) met vertrek vanaf 10 uur in de Bosduin staat weer 

op het programma.

De deelnemingsprijs is 3 euro en er kan gestart worden vanaf 8 

uur op het terrein van KVK Mariaburg aan de Zwemdoklei of in het 

industrieterrein van de Bosduin te Kalmthout. Het parcours is zoals 

steeds perfect bewegwijzerd en bij aankomst krijgen de deelnemers 

een verrassingspakket.

(LVB)
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Marie-Thérèse 

Van Praet

° 27/2/1925

† 4/2/2014

Erik Seiffermann

° 19/1/1948

† 14/2/2014

Maria Rommers

° 15/7/1924

† 25/2/2014

Louise ‘Wiske’ 

Janssens

° 18/8/1925

† 20/2/2014

De echtgenote van Jan Bossyns is vredig ingeslapen in Residentie Lindenhof 
te Kapellen. Het echtpaar woonde vele jaren aan de Sint-Antoniuslei nabij 
de Bank van Sint-Mariaburg/Antverpia. Hun levensavond brachten Jan en 
Mick door in Residentie Lindenhof, waar ze in de groene omgeving samen 
konden wandelen. Jan was geruime tijd actief lid van Kunstkring Caerde 
en zijn echtgenote vergezelde hem trouw op de tentoonstellingen, waar 
hij zijn schilderijen exposeerde.

Zeven maanden nadat zijn echtgenote Amanda (Mady) Vermeulen 
overleden was, is Erik Seiffermann ten gevolge van hartfalen gestorven 
in ZNA Campus Middelheim te Antwerpen. Erik was als oudste zoon 
van apotheek Seiffermann-De Peuter tijdens zijn jeugd een heel 
populaire figuur in de wijk. Ook zus Chris en broer Patrick waren bekende 
Mariaburgers. Na zijn huwelijk verhuisde Erik naar Berchem. Het gezin 
kreeg een dochter Sandrina en had ook een pleegdochter. Er waren twee 
kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vond plaats in aula ‘Aster’ van het 
crematorium te Wilrijk.

studies vroedvrouw en thuisverpleegster. Haar echtgenoot Leo was 
bouwondernemer. Zo hadden ze een heel grote kennissenkring. Ze kregen 
vier kinderen: Jan, Simonne, Herman en Greet die voor kleinkinderen en 
achterkleinkinderen zorgden. 
Els bleef ook na haar pensioen een actieve vrouw met een ruime interesse. 
Ze was lid van de Zilveren Passer en van Neos, van Ziekenzorg en Okra. 
Heel veel familie, vrienden en kennissen woonden de uitvaartliturgie bij 
op zaterdag 22 februari in de parochiekerk.

De weduwe van Jan Van Opstal overleed in WZC Zonnewende te Kapellen. 

Het gezin Van Opstal-Rommers woonde eerst in de Bist, later in de Alfons 

De Schutterstraat. Jan was geruime tijd acoliet bij de uitvaartdiensten in 

de parochiekerk. Het gezin telde twee dochters Linda en Karen en twee 

zonen Bob en Marc alsook zes kleinkinderen.

De weduwe van René Meyvis overleed in AZ Klina te Brasschaat. Wiske 
was een bijzonder actieve vrouw: bestuurslid van allerlei parochiale 
verenigingen als KAJ en KAV, lector in de kerk,  voorzitster van Okra. Zij 
was bovendien een prachtige huismoeder van een groot gezin dat bestond 
uit zeven zonen Leo, Eric, Luc, Marc, Dirk, Wim en Karl en één dochtertje 
Ria dat jong overleed. Zelf stamde Wiske uit het landbouwersgezin dat in 
de Isabellalei een hoeve bezat. Daar leerde ze wat werken betekende en 
zette er zich van jongsaf in voor haar familieleden en voor de Mariaburgse 
dorpsgenoten. 
“Zij was een uniek mens, onvergetelijk”, zei Z.E.H. Hugo Verhulst tijdens 
de prachtige uitvaartliturgie in een overvolle parochiekerk.

BM’ s verlieten ons...

Els Koeken

° 6/11/1926 

† 16/2/2014

De weduwe van Leo Denissen overleed onverwacht thuis in haar 

appartement op de hoek van Sint-Antoniuslei/Vrijwilligerslei. Ze was 

heel haar leven een graag geziene figuur in de wijk. De familie Koeken 

speelde een zeer actieve rol in het parochieleven. Els werd na haar 



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Alfons (Fonne) Van 

Wesenbeeck

° 29/11/1921

† 26/2/2014

Maria Van Dyck

° 16/12/1923

† 6/3/2014

René Matthysen

° 4/9/1929 

† 17/3/2014

Maria (Mia) 

Verwimp

° 28/3/1927

† 26/3/2014

Jan Matthysen

° 15/8/1939

† 15/4/2014

Met het heengaan van de echtgenoot van José Smets verliest Sint-
Mariaburg één van zijn bekendste figuren. Fonne was meesterdrukker 
op rust: vele jaren leidde hij de drukkerij die zijn vader en grootvader in 
de Frans Standaertlei hadden uitgebouwd en waar alle drukwerk van 
Antverpia en vele publicaties (zoals de Gazet van Ste Mariaburg) tot 
stand kwamen.
Hij was tijdens WO II weggevoerd voor de verplichte tewerkstelling 
in de vliegtuigenfabriek Menibum te Hamburg/Harburg en nadien in 
de Luneburgherheide. Zijn hoogbejaarde broer Flor Van Wesenbeeck 
assisteerde E.H. Henri Van Bergen tijdens de mooie uitvaartliturgie in de 
parochiekerk. “Een oprecht en integer man, een toegewijde echtgenoot, 
een warme vader, een opa uit de duizend”, zo typeerde de celebrant deze 
geboren en getogen Mariaburger.

De weduwe van Petrus Janssens woonde in de Sint-Antoniuslei 
schuins over Bakkerij Vossen. Samen met haar man – ook zoon uit het 
landbouwersgezin van de Isabellalei – stond ze meer dan 40 jaar op de 
kermis. Met hun kleurrijke kindermolen en hun schietkraam verblijdden 
ze de jeugd. Vanaf Pasen tot Putte-kermis in oktober werd bijna wekelijks 
van plaats verwisseld. Maria was een dochter van kermisreizigers. Haar 
vader die aan de Gezondheidslei woonde, was tevens boswachter van 
Antverpia. Het gezin Janssens-Van Dyck telde twee kinderen Roger 
en Anita. Zij hielpen ook mee op de kermissen. Anita woont nu in de 
Streepstraat te Kapellen. Nadat ze in 1985 hun laatste kermis beleefden 
met hun schietkraam, genoten ze samen nog van vele reizen waarbij ze 
een aardig stukje van de wereld zagen.

De echtgenoot van Monique Van den Hemel overleed te Oostduinkerke. 
Het echtpaar bracht aan de Noordzee hun levensavond door. René was 
een telg uit de bekende landbouwersfamilie Matthysen die op de hoek 
Schriek/Schepersveldlei in een historische hoeve leefde. Broer Jos werd 
onderwijzer en inspecteur L.O., broer Louis was de laatste landbouwer 
van Sint-Mariaburg. 
Het gezin Matthysen-Van den Hemel telde twee zonen Marc en Dirk en 
één dochter Martine. Die zorgden voor 5 kleinkinderen.

Thuis in de Leliënlaan overleed de weduwe van Jean Bemelmans. Zij 
was een graag geziene figuur in de buurt van de Bist, heel actief bij Okra 
en ook sterk geëngageerd bij de handwerkgroep. Het gezin telde één 
dochter Josette die voor twee kleinkinderen zorgde. De uitvaartliturgie 
vond plaats in de parochiekerk.

In zijn vertrouwde omgeving, thuis in de Karel De Wintstraat, overleed 
de echtgenoot van Maria Wuyts. Jan was een legendarische figuur, de 
laatste melkman die decennialang van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat in de straten van de wijk rondreed om iedereen van de nodige flessen 
gezonde drank te voorzien. Hij volgde zijn vader Fons op, die met paard 
en kar zijn melkkitten vervoerde. Een tijdperk dat onvoorstelbaar is voor 
de huidige generatie!
Jan was een fervent duivenmelker en tot het einde van zijn leven lid van 
de duivenbond Ekeren. Het gezin telde twee dochters Annick en Els en 
drie kleinkinderen.
Ontroerd keken alle aanwezigen tijdens de uitvaartliturgie in de 

MENSEN

12 JAARGANG  28 • Nr: 122 • Juli 2014



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

MENSEN

JAARGANG  28 • Nr: 122 • Juli 2014 13

Gaston 

Vanderheijden

° 16/1/1932

† 17/4/2014

Aloysius (Louis) 

Van Looveren

° 13/04/1928

† 8/5/2014

Maria Sevenans

° 31/5/1924 

† 19/5/2014

Jacques Schellen

° 16/9/1930 

† 24/5/2014

De echtgenoot van Yvonne Goossens overleed in AZ Klina te Brasschaat. 

Op vrijdag 25 april namen zijn echtgenote en vijf kinderen Tony, Rudi, 

Vera, Wim en Nora met hun partners en 13 kleinkinderen op ontroerende 

wijze afscheid in de parochiekerk. Uit hun getuigenissen bleek welk 

een geweldige man, papa en opa de in het Limburgse Dilsen geboren 

Gaston was. In de gezinswoning aan de Frans Standaerlei (vlak bij de 

Schepersveldlei) hadden ze een warm nest waar ze zich geborgen voelden 

en van waaruit ze ook vele reizen maakten en uitstappen ondernamen.

De echtgenoot van Irene Voets overleed in RVT Christine te Ekeren-Donk, 
waar hij, samen met Irene,  2,5 jaar verbleef. Hij woonde vanaf 1963 met 
zijn gezin in de Gezondheidslei en nadien in de Henrilei.
Louis werkte bij Ford Tractor en vanaf zijn brugpensioen hielp hij Irene 
graag bij haar taken bij KAV en later bij OKRA en Ziekenzorg. Hun 2 
kinderen, Sonia en Marc wonen ook in Mariaburg en zij zorgden voor 4 
kleinkinderen.
Velen zullen Louis herinneren als een lieve, vriendelijke familieman, 
altijd bereid anderen te  helpen. Hij was ook lid van de Sterrenkundige 
Genootschap en ging graag fietsen met de fietsclub van OKRA. Samen 
ondernamen ze veel reizen, de laatste jaren vooral met OKRA.
Op 17 mei namen we, samen met veel familieleden, vrienden en buren, 
afscheid van hem in de parochiekerk van Sint-Mariaburg.

De weduwe van Jos Deckx verbleef na haar vertrek uit de Alfons De 
Schutterstraat, waar ze vele jaren met haar sympathieke echtgenoot en 
haar dochters Nicole en Nadine leefde, in RVT Christine te Ekeren-Donk. 
Zij had vijf kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.
Deze bijzonder vriendelijke en aimabele vrouw was de laatst overlevende 
van de drie dochters Sevenans, die hun jeugd op de Kapelsesteenweg 
doorbrachten waar vader Frans de bekendste beenhouwerij van 
Mariaburg bezat. Paula (weduwe Nuyens) en Jeanne (weduwe Stefanoff) 
overleden enkele jaren geleden. Maria overleed in AZ Klina te Brasschaat. 
Veel familieleden, vrienden en kennissen namen afscheid van haar op 24 
mei in de parochiekerk. Zij was een trouwe lezer van onze Gazet.

De echtgenoot van Marie-Thérèse Erculisse overleed vrij onverwacht in 
AZ Klina te Brasschaat. Hij was Ere-rechter in handelszaken en woonde 
aan de Dennenlei. Daar toonde hij fier in zijn tuin een stukje overblijfsel 
van de fameuze Hondjesberg. Jacques voelde zich een echte Mariaburger. 
Zijn jeugd bracht hij samen met zijn  broers Stanny en Eric door  in de 
mooie, maar inmiddels afgebroken Villa Charles op de hoek Molenweg/
Annadreef. 
Het gezin Schellen-Erculisse telde drie kinderen en zes kleinkinderen. 
In de parochiekerk van Ekeren-Donk vond  de mooi verzorgde 
uitvaartplechtigheid plaats.
Met veel interesse nam Jacques deel aan onze cultuurhistorische 
wandelingen. Hij steunde met hart en ziel de initiatieven van de 
Wijkwerking. Ook het VOC Brasschaat kon ten volle op zijn steun 
rekenen. Jacques had immers een groot hart voor de natuur. Zelf maakte 
hij schitterende foto’s en films over de natuur. Hij had trouwens plannen 
om deze een van volgende maanden te tonen in ons Wijkcentrum. Elke 
donderdagmorgen kwam hij trouw deelnemen aan de oefeningen van 
Dans- en Turnkring Antverpia in de Schriek. Wij zullen hem erg missen: 
een wijs man, met veel zin voor humor en een ruime interesse.

parochiekerk naar een filmpje dat ATV destijds uitzond over de laatste 

melkman van Sint-Mariaburg, een pakkende reportage van een 

onvergetelijke figuur.
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Primeur
‘Seizoener België’ werd zondag 30 maart gelanceerd tijdens het 

Lenteconcert van Steinerschool De Wingerd. Alle aanwezigen van 

het Lenteconcert ontvingen gratis de eerste Belgische editie van het 

magazine.  Seizoener is in Nederland reeds 10 jaar bekend en groeide 

daar uit tot een landelijk succesverhaal. Ontstaan vanuit een lokale 

schoolkrant groeide dit project uit tot een volwaardig magazine waar de 

meeste Nederlandse steinerscholen aan deelnemen.

Uniek
De uitgevers van dit magazine 
geven de kans aan scholen uit 
het steinernet om hun eigen 
schoolkrant te integreren in 
een informatief en kwalitatief 
tijdschrift. Dit is een unieke manier 
om het medium schoolkrant op te 
waarderen en een meerwaarde te 
geven aan de interne communicatie 

van een school. 

Steinerschool De Wingerd uit 

Brasschaat is initiatiefnemer voor  

de Belgische markt. Met behulp 

van een redactieteam van (profes-

sionele) ouders werkten zij hun 

eigen schoolkrantkatern uit in het 

hart van het nieuwe tijdschrift.

Feestjaar 30 jaar De 
Wingerd
Naar aanleiding van het 30-jarig 
bestaan organiseerde de school 
4 seizoensgebonden feestmo-
menten. De lancering van het 
magazine Seizoener België paste 
dan ook perfect in het thema. 
Het schooljaar werd ingezet met 
een gezellige herfstopening. Als 
winterspel brachten de leerlingen 
een stemmig kerstverhaal.  Op 
30 maart trad de school met het 
Lenteconcert en de lancering van 
Seizoener België echt naar buiten. 
Ontluikend als de lente, fris en 
vrolijk. Ondanks het prachtige 

weer zat de kerk afgeladen 
vol en gaven de leerlingen het 
beste van zichzelf. De prachtige 
akoestiek, de aandoenlijke stukjes 
door de allerjongsten en de 
indrukwekkende stukken gebracht 
door de hogere klassen vormden 
een onvergetelijk geheel. Een puike 
prestatie van de muziekleerkracht 
Juf Anja die de leerlingen doorheen 
het schooljaar deze mooie, leuke, 
bijzondere en vaak erg moeilijke 
liederen aanleert en die dit concert 
in goede banen leidde.  
Op 27 juni sluit de school haar 
feestjaar af met een uitbundig 
zomerfeest.

Nieuwe website voor de 
school
Als je naar buiten treedt, moet er 
ook een ingang zijn voor mensen 
om de nodige informatie te vinden 
over de school, daarom vernieuwde 
de school ook gelijk haar website.
www.steinerschooldewingerd.be
Het werd een informatieve website 
die vooral gericht is op het doeltref-
fend inlichten van geïnteresseerde 

nieuwe ouders. Daarnaast zullen 

ook de leerkrachten en ouders van 

de school de website gebruiken als 

terugvalbasis voor het raadplegen 

van data in de agenda, het lezen 

van nieuwsberichten en de achter-

grond bij projecten en jaarfeesten. 

De website is dan ook bedoeld om 

het schoolverhaal kracht bij te 

zetten.

Schoolverhaal
“Steinerschool De Wingerd is een 
plek waar geleerd wordt, door 
leerlingen, leerkrachten én ouders. 
Een plek waar je steeds meer jezelf 
mag worden, waar ontwikkeling 
centraal staat” , zo stelt Johannes 
Barkmeijer, schoolleider.
De website zal in de toekomst 
ouders ook een extra blik in de klas 
kunnen geven aangezien filmpjes, 
foto’s en presentaties van werk 
van de leerlingen ook een plaats 
zullen krijgen.

Vooruitblik:
Zomerfeest met picknick
Datum: 27 juni 2014
Locatie: Weide schooldomein De 
Wingerd, Zwemdoklei 3, 2930 
Brasschaat 
Meer informatie over Steinerschool 
De Wingerd kan u bekomen op 
het onthaal op het nummer 
03 665 41 90 of via onthaal@
steinerschooldewingerd.be
Eindverantwoordelijke: Johannes 
Barkmeijer, Schoolleider 
Steinerschool De Wingerd.
(Med)

JEUGD
Steinerschool De Wingerd 
met prachtig lenteconcert
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In de kerk van Sint-Mariaburg genoten velen van het prachtig 
Lenteconcert.

Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele 
jaren  een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans 
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas. 
Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi, 
die huwde met Daniël de Kort en nog in de Sint-Antoniuslei 
woont. Hij overleed in Stabroek en werd begraven te Ekeren. 

In het tijdperk dat de vrouwen nog een hoed droegen om naar de 
kerk te gaan, was ‘Hilda de modiste’ een heel bekende figuur in het 
dorp. Zij woonde met haar man Frans Joossen en haar zoon Harry 
in de Leopoldlei en was dé hoedenmaakster van de streek. Zij was 
al lang weduwe en woonde in RVT Ten Dorpe te Zoersel. ‘Na een 
mooi, goed en rijk gevuld leven is ze stilletjes van ons heengegaan’ 
staat op haar doodsprentje. De uitvaartdienst vond in intieme kring 
plaats..

In het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de 
weduwe van Charles Steylaerts. Jarenlang woonde ze met haar 
gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in 
de ouderlijke woning. Edith was geboren in Jena (Oost-Duitsland) 
en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire figuur was in 
het Mariaburgs gemeenschapsleven. Charles speelde mee in de 
harmonie Antverpia en zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook 
de kinderen van het gezin waren actief betrokken bij het sociale 
leven in Mariaburg: Monika, Chris, Ivonne, Irene en Robert. De 
uitvaartplechtigheid vond op maandag 5 augustus plaats in de 
aula van Uitvaartcentrum Geenen aan De Beuckelaerlaan 66 in 
Ekeren.
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FREDDY ‘FRED’ 
VAN EERSEL 
° 15/04/1945 
† 03/08/2013 

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 

Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele 
jaren  een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans 
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas. 
Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi, 
die huwde met Daniël de Kort en nog in de Sint-Antoniuslei 
woont. Hij overleed in Stabroek en werd begraven te Ekeren. 

In het tijdperk dat de vrouwen nog een hoed droegen om naar de 
kerk te gaan, was ‘Hilda de modiste’ een heel bekende figuur in het 
dorp. Zij woonde met haar man Frans Joossen en haar zoon Harry 
in de Leopoldlei en was dé hoedenmaakster van de streek. Zij was 
al lang weduwe en woonde in RVT Ten Dorpe te Zoersel. ‘Na een 
mooi, goed en rijk gevuld leven is ze stilletjes van ons heengegaan’ 
staat op haar doodsprentje. De uitvaartdienst vond in intieme kring 
plaats..

In het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de 
weduwe van Charles Steylaerts. Jarenlang woonde ze met haar 
gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in 
de ouderlijke woning. Edith was geboren in Jena (Oost-Duitsland) 
en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire figuur was in 
het Mariaburgs gemeenschapsleven. Charles speelde mee in de 
harmonie Antverpia en zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook 
de kinderen van het gezin waren actief betrokken bij het sociale 
leven in Mariaburg: Monika, Chris, Ivonne, Irene en Robert. De 
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Een dienstencentrum is dé plek om mensen 

te ontmoeten via sport, ontspanning, om bij 

te leren, te ontplooien. Vrijwilligers werken 

mee voor hulp- en dienstverlening. Met die 

doelstelling is DC Antverpia in het gebouw 

van de vroegere Verzekeringsmaatschappij 

Antverpia/Bank van Sint-Mariaburg onder 

impuls van toenmalig OCMW-voorzitter  Jo 

Casaer in juni 2006 van start gegaan met als 

centrumleidster Tinne Celis. 

Nora Augustijns zette er haar eerste stapjes 

van 17 maart tot 4 september 2008 ter 

vervanging van verantwoordelijke Marianne 

Mathot, die wegens zwangerschapsverlof , een 

tijdje out was. Marianne verhuisde nadien naar 

Brugge. Nora kwam terug – na een tussenstop 

in Maria-ter-Heidehove - in februari 2009. Met 

een vervangingscontract - zeg maar ‘noch vis, 

noch vlees’ - moest zij leiding geven. 

Uiteindelijk is dan op 1 maart 2014 de beslissing 

gevallen: na een moeizame strijd tussen 4 

kandidaten voor twee nog in te vullen vaste 

posten (Maria-ter-Heidehove en Antverpia)  is 

Nora definitief benoemd.

Lindsey Johnstone, haar (linker-) en 

rechterhand, was reeds bij de opening in 2006 

als administratief medewerkster present, eerst 

op deeltijdse basis en sinds 2009 full-time. 

Hopelijk kan de tandem nog vele jaren samen 

toekomstgericht verder werken! 

(WL)

Nora uiteindelijk definitief 
Centrumleidster

Gezocht – gevraagd - bedankt

West-Vlaamse Vrienden wonnen quiz

Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele 
jaren  een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans 
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas. 
Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi, 
die huwde met Daniël de Kort en nog in de Sint-Antoniuslei 
woont. Hij overleed in Stabroek en werd begraven te Ekeren. 

In het tijdperk dat de vrouwen nog een hoed droegen om naar de 
kerk te gaan, was ‘Hilda de modiste’ een heel bekende figuur in het 
dorp. Zij woonde met haar man Frans Joossen en haar zoon Harry 
in de Leopoldlei en was dé hoedenmaakster van de streek. Zij was 
al lang weduwe en woonde in RVT Ten Dorpe te Zoersel. ‘Na een 
mooi, goed en rijk gevuld leven is ze stilletjes van ons heengegaan’ 
staat op haar doodsprentje. De uitvaartdienst vond in intieme kring 
plaats..

In het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de 
weduwe van Charles Steylaerts. Jarenlang woonde ze met haar 
gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in 
de ouderlijke woning. Edith was geboren in Jena (Oost-Duitsland) 
en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire figuur was in 
het Mariaburgs gemeenschapsleven. Charles speelde mee in de 
harmonie Antverpia en zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook 
de kinderen van het gezin waren actief betrokken bij het sociale 
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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 
deed er ditmaal welgeteld 24 u. over, een 
gemiddelde van iets meer dan 4 km/u.  

Theo Reynaerts uit de Gezondheidslei 
16 deed voor de vierde maal mee en stapte 
er ± 23 u. over.  Iets sneller dan zijn maatje 
Danny. Onze Mariaburgse beeldhouwer 
Peter Kempenaers, die de vorige tien edities 
uitstapte, vond dat voldoende en besliste 
niet meer deel te nemen. (LC)

MARIABURGERS OVERLEEFDEN 
DODENTOCHT BORNEM

Danny De Proft

Theo Reynaerts (links) bereikte de aankomst in gezelschap 
van twee dappere companen.

Boven:
Onderweg werd bij de Bakkersmolen 
in Essen-Wildert genoten van een 
welgekomen verfrissing. 

Onder:
Bij aankomst op het terrein van KMVK 
konden de fietsers genieten van heerlijke 
pannenkoeken. 

ANTVERPIA
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kapelsesteenweg 611 • 2180 ekeren
tel: 03/66428 72 • fax: 03/665 19 44
rekeningnummer: 143-0607044
c.b.f.a.: 62617

maandag tot vrijdag    
09u00 tot 12u00
Namiddag enkel op afspraak
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IADe ‘OPENBARE COMPUTER RUIMTE (OCR)’ 
staat ter beschikking en er is ook WIFI in de 
cafetaria. Zonder beperkingen kan er gebruik 
gemaakt worden van het internet. Alles is 
gratis.  Hulp kan altijd aangeboden worden door 
aanwezige specialisten. 

Een ‘WARME MAALTIJD’ - soep, hoofd-
schotel en dessert – wordt geserveerd door 
lieftallige dames en/of heren op de middag 
tegen 12.15 uur aan de democratische prijs van 
7 euro of 6,50 euro voor de wigs. Gratis water 
– plat of bruis – op tafel. Wie moeilijk te been 
is, kan door getalenteerde chauffeurs aan huis 
opgehaald worden, en uiteraard terug gebracht 
na de maaltijd. De prijs voor het gebruik van 
de minibus is één euro (heen en weer). De 
enige voorwaarde is twee werkdagen voordien 
reserveren (Maaltijd en bus). 

Met vrienden of vriendinnen zijn er 
‘SPELLETJES TE SPELEN’ in de cafetaria. 
Rummicub, scrabble, uno, schaakborden, dam-
borden, kaartspelletjes (en matjes), monopoly, 
vier op een rij, othello, pietjesbak, ... Steeds 
gezellig met een drankje erbij!

DC Antverpia heeft wekelijks zijn 
vaste gratis momentactiviteiten. 
• Tijdens de ‘ZANGSTONDE’ - voor het plezier – mag nog 

gerust aangesloten worden maandag vanaf 14.00 uur tot … 
Echt zangtalent is niet nodig.

• ‘PETANQUE’ wordt gespeeld, bij mooi weer in het parkje, 
anders op de overdekte baan, dinsdag- en donderdagnamiddag 
om 13.30 uur. 

• Recreatieve ‘TAFELTENNIS’ in een toffe ploeg is voorzien 
dinsdagochtend van 9 tot 12  uur, en vrijdagnamiddag van 
13.30 tot 16.30 uur.

• Nieuwe vrienden leren kennen kan dinsdag- en donderdag-
namiddag in onze cafetaria tijdens het ‘KAARTEN’.

• De echte vriendenkring ‘HOBBY’ is er dinsdagnamiddag 
vanaf 14 uur. Dames en heren helpen elkaar bij verschillende 
handwerkjes. 

• Dinsdag vertrekt om 9.45 uur stipt van uit het park van 
Brasschaat (ingang sporthal aan zwembad) een groep 
enthousiaste wandelaars voor 1 uur tot  90 minuten ‘NORDIC 
WALKING’. Eigen materiaal is wel noodzakelijk. (WL)

Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73   GSM Eric: 0495 41 37 02

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten
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Charles Soffers speelde tijdens de 
Opendeurweek op 13 juni een ‘solo slim’.

Hoe maak je een mooie decoratieve krans en een tas? De dames van Naald en Draad doen dit 
met oude propere jeansbroeken. Maar daar houdt het niet bij op. Heb je nog ergens overschot 
van bruikbaar naaimateriaal, garens, knopen, ritsen, enz., dan kunnen zij dit in het naaiatelier nog 
allemaal gebruiken. Men geraakt door de voorraad heen en men wil geenszins zonder werk vallen. 
Daarom graag een dringende oproep: “Zowel de jeansbroeken als het andere naaimateriaal kunnen 
alle dagen afgeleverd worden op het secretariaat bij Nora of Lindsey”. (WL)

Naar jaarlijkse traditie werd op dinsdag 1 april in 

DC Antverpia naar de beste kwissers uit de wijk 

gezocht. De winnaars dienden nadien de strijd 

aan te gaan tegen andere DC’s uit Brasschaat. 

De winnende ploeg van Antverpia scoorde ook 

daar best.

Kijk maar eens wie er gewonnen heeft! Roos 

en Wilmar Vande Vyvere waren vergezeld van 

Herman Viaene en Paul Van der Schraelen 

uit Merksem. De winnende ploeg heette  ‘De 

Westvlaamse Vrienden’(LC)

Op 19 oktober 2012 heette Nora de vrijwilligers 
welkom op hun feestje.



llez vooruit, eindelijk eens een welgekomen lang 
weekend om te bekomen van de werkstress, stress die

er niet op vermindert nu ik het werk van een zieke collega 
erbij moet nemen.
En hoe kan het ook anders, geen betere plaats om te bekomen 
dan bij buurvrouw Julienne die maar al te goed ziet dat mijn 
veer meer dan behoorlijk is opgedraaid.
De Gazet van Antwerpen editie Noord ligt nog open op haar 
massief eiken kaarttafeltje in Mechels houtsnijwerk, een 
erfenis van haar grootmoeder zaliger en samen evalueren we 
op onze eigen manier de voorbije “moeder der verkiezingen”.
Toegegeven, onze plaatselijke politici van beide kanten van 
de steenweg hebben het er zeer behoorlijk van af gebracht.
Julienne die ondanks haar bejaarde leeftijd alles nog van 
nabij volgt, vraagt ineens : “Barbara, dat Ringland project, 
zou dat niet iets zijn om als prototype te bouwen in Sint-
Mariaburg?”
Toegegeven er zit wel muziek in, we verwijzen BAM en andere 
tracés naar de prullenmand, schaffen het meccano gedoe af 
en overdekken de Kapelsesteenweg. Dan is er ineens plaats 
genoeg voor uitbreiding van VK Mariaburg, kan er een zee 
van groene ruimte bijkomen en is er plaats genoeg voor de 
Mariaburgse Feesten.
Geen files meer op de ‘steenweg’ en een afrit apart voor den 
Delhaize en daar we vlakbij de haven gelegen zijn, verdient 
een nieuwe Oosterweelverbinding zeker en vast een kans.
We kunnen zelfs met zijn allen een wave doen op de 
spoorwegbrug van de Schriek om reclame te maken voor 
ons project, dit naar analogie met hetgeen gebeurd is op de 
bruggen van de Ring.
En wat doen we met het fijn stof? En wat als de bewoners 
naar de Raad van State trekken? Of komt er een nieuw  
MER ?
Al deze hypothetische vragen trekken wij ons niet aan, 
een mens moet al eens kunnen dromen, filosoferen en/of 
fantaseren...
En zoals mijn grootmoeder altijd zei ; Als je hoofd is 
verbonden met je hart, kunnen je handen en voeten de meest 
wonderlijke dingen doen.

Tot volgende keer.
Barbara.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Zaterdag 30 augustus is iedereen vanaf 18.30 uur welkom in het 
Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38. De WWM organiseert daar een 
fabuleuse BBQ tegen 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. 
Zoals vorig jaar zorgt Peter Maes van slagerij Maes-Elegeert voor een 
smulfestijn met sappig vlees, sauzen, verse groenten, brood, aperitief 
en twee drankjes naar keuze. Inschrijven noodzakelijk voor 20 augustus 
door overschrijving van het juiste bedrag op rekening BE90 9790 8045 
4532 van Wijkwerking Mariaburg vzw met vermelding BBQ + aantal 
volwassenen en kinderen.

A

ALLERLEI

Al voor de negende keer werd op 21 juni in de Boskapellei aan het 
Antverpiagebouw een straatfeest georganiseerd. Ze hebben ook al 
8 edities van de nieuwjaarsdrink achter de rug. Een heel actieve buurt 
dus! En wat meer is, de organisatoren hebben besloten om Het Nieuw 
Kwartier financieel te steunen. Een inspirerend voorbeeld voor andere 
straatfeestcomités? Meer info bij Jan Van Os, Boskapellei 41. (Med)

Straatfeest Boskapellei

WWM-Barbecue op 30 augustus Ringland in 
Sint-Mariaburg?
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Afscheidsconcert Koninklijke 
Harmonie Antverpia

ANTVERPIA

Komt de koning  
naar St-Mariaburg ?
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Het is er dan uiteindelijk toch nog van 
gekomen, de zomer, en wat voor een..........

Toegegeven, wie nu klaagt, is noch min 
noch meer een dikke zwartkijker.

Geen wonder dat Albert II met al die zonnige 
dagen in het verschiet besliste om de taak van 
"Koning van alle Belgen" over te laten aan zijn 
oudste zoon.

En onze koning Filip heeft samen met zijn 
zoon prins Gabriël zijn werkjaar uiterst sportief 
ingezet met niet minder dan twee bezoeken aan 
het Europees kampioenschap hockey in Boom.

Eerst de dames "the red panters" bewonderd, 
vervolgens terug naar huis om er samen met 
Mathilde de al of niet zelfgebakken broodjes 
te verorberen en na een welverdiend en 
verkwikkend middagdutje terug naar Boom om 
er de heren "the red lions" aan te moedigen.

Terwijl ik samen met Julienne de koninklijke 
belangstelling evalueer, zegt mijn bejaarde 
maar nuchtere buurvrouw langs haar neus weg 
: Barbara het zou toch veel profijtiger zijn mocht 
Filip in plaats van weg en weer te rijden een zak 
fritten met tartaar of een smos martino tussen 
het gewone volk opgepeuzeld hebben!

U moet weten, geachte lezer of lezeres van 
deze kwaliteitsgazet, dat Julienne een fervente 
aanhangster is van ons koningshuis.Ontelbare 
koekjesdozen heeft zij van waaruit het 
spotgemakkelijk is om de evolutie en aangroei 
van ons Belgisch koningshuis te volgen.

Zij heeft zelfs haar schouw boven de Leuvense 
stoof grondig moeten herschikken want geef 
toe, niet ieder land heeft het voorrecht om drie 
koninginnen te hebben (en te betalen).

Met al dat koninklijk nieuws zouden we nog 
vergeten dat de liefde tussen Astrid Bryan en 
den John bekoeld is, Astrid zou iedere vorm van 
alimentatie van de hand wijzen, daar kan onze 
prinses Astrid dan nog iets van opsteken.

Ook Yves Leterme is niet van plan om de 
OESO in Parijs in de steek te laten en zich terug 
tussen de krokodillen van de Belgische politiek 
te begeven. Groot gelijk Yves, met uw meer 
dan riante wedde kunt u gemakkelijk Astrid in 
Wonderland onderhouden. Ineens zegt Julienne: 
Barbara, zou dat nu eens geen primeur zijn 
mocht onze koning Filip himself de volgende 
Mariaburgse Feesten komen openen? En zoals 
mijn grootmoeder altijd zei : " Zoek geen grote 
woorden als een klein gebaar volstaat."

Tot volgende keer.
Barbara.

Voor de Remise in het Brasschaats gemeentepark gaf Koninklijke 
Harmonie Antverpia op zaterdag 17 augustus zijn afscheidsconcert. 
Het muzikaal gezelschap dat 114 jaar alle belangrijke gebeurtenissen 
in de wijk opluisterde en ook in andere steden en zelfs in het 
buitenland ruim gewaardeerd werd, houdt op te bestaan bij gebrek 
aan jonge muzikanten. Heel droevig nieuws. (LVB)

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