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WIJKWERKING MARIABURG vzw

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, Jan Brys, Lus 
Cuyvers, André De Nys, Marc Elseviers, Ludo Geenen, 
Rik Joossens, Hugo Lambrechts, Walter Lauriks, Luc 
Rampaert, Jo en Ludo Van Bouwel, Mon Van Den 
Broeck, Jef Van Den Lemmer, 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

RUP Mariaburg/Ekeren: typisch 
karakter van de wijk behouden

De samenhang tussen het stratenpatroon, de groene accenten en de 
typologie van de architectuur maken van Sint-Mariaburg een aangename 
woonomgeving en een kwaliteitsvolle stedenbouwkundige eenheid. Maar de 
laatste decennia onderging dit historische karakter wel enkele veranderingen. 
Door de bouwfysische toestand van de oorspronkelijke woningen en het 
beperkte comfort worden zij volgens hedendaagse levensnormen aangepast. 
Die aanpassingen variëren in impact op de structuur van de woning en het 
straatbeeld. De verbouwingen en wisselvallige bouwstijlen verstoren het 
architecturaal homogene beeld op bepaalde plaatsen. Door de toename 
van nieuwe woonblokken (gelukkig maximum drie verdiepingen) staat ook 
het groengehalte de laatste jaren onder druk. Het groene karakter draagt 
onmiskenbaar bij tot de kwaliteit van de woonomgeving in het destijds 
bekende recreatiegebied.
Reeds op 23 november 2012 keurde het Antwerps schepencollege de richtnota 
goed, die op basis van een inventarisatie van het Onroerend Erfgoed werd 
samengesteld. Districtsvoorzitter Koen Palinckx (N-VA):  “Deze inventaris 
bevat  meer dan 35 panden die zo waardevol zijn dat ze in aanmerking komen 
om als monument beschermd te worden. Daarnaast werden nog  een 260-
tal gebouwen opgenomen die ook een grote waarde hebben.  Het eindrapport 
maakte de nodige  indruk bij de diensten van de Vlaamse overheid die zich meteen engageerden om werk te maken van die beschermingen.
Deze inventaris was ook de aanzet om nu eindelijk werk te maken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Mariaburg dat deze 
prachtige wijk moet beschermen tegen verdere verkaveling, hoogbouw en de komst van groothandels en bedrijven.”
Dinsdag 15 februari was het bestuur van de Wijkwerking Mariaburg uitgenodigd om samen met de districtsraadsleden van Ekeren 
kennis te maken met  de heropstart en de verdere procedure. Met het RUP, dat al in 2014 werd opgesteld, willen zowel de stad als het 
district het historisch karakter in de wijk voor de toekomst vrijwaren. Projectleider Kathleen Wens stelde met een goed gestructureerde 
powerpointpresentatie de inhoud van het huidige RUP voor. Bedoeling is duidelijk het waardevol culturele erfgoed zoveel mogelijk te 
bewaren, het typisch groen karakter veilig te stellen en te verbieden dat aan de Kapelsesteenweg grootschalige handels- of industriële 
activiteiten zouden ontwikkeld worden. Tevens is de KMO-zone aan de Maria Theresialei opgenomen als overstromingsgevoelig 
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signaalgebied.
Districtsvoorzitter Koen 
Palinckx (N-VA) bedankte 
uitdrukkelijk de Wijkwerking 
Mariaburg voor de positieve 
inbreng die deze steeds heeft 
gehad bij het tot stand komen 
van de inventaris en voor de 
degelijke informatie die de 
WWM altijd heeft verstrekt 
via de eigen buurtkrant, de 
Gazet vh Nieuw Kwartier. 
In het districtscollege 
werd een aanzet gegeven 
tot actualiseren van de 
richtnota. De dienst Ruimte 
binnen stadsontwikkeling 
kan ermee aan de slag. In het 
najaar 2017 moet het RUP 
Mariaburg rond zijn. (LVB)

Alle open ruimtes worden momenteel aan een hels tempo door 
bouwpromotoren gevuld met appartementsgebouwen die in 
een minimum van tijd verkocht zijn. Vraag blijft in hoever deze 
harmoniëren met de bestaande typische gebouwen. Het RUP 
moet na 2017 verhinderen dat historische gebouwen als Café 
Prins Albert gesloopt worden.



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Vrijdag 19 februari hield de Wijkwerking Mariaburg vzw zijn jaarlijkse Algemene Vergadering 
in het zaaltje van Oud-Antwerpen. Bij die gelegenheid werd een nieuwe Raad van Bestuur 
samengesteld: voorzitter Marc Denissen, ondervoorzitter Steven De Schepper, secretaris Walter 
Lauriks, penningmeester Dirk Sterkens, verantwoordelijk uitgever Gazet Ludo Van Bouwel, raadslid 
feestelijkheden Marc Elseviers. 

Bauwens: “Het is wellekes geweest... ik heb de gezegende leeftijd. Tijd dus voor verjonging. Onze 
vzw is gezond, al kraai ik geen victorie, maar we ‘zitten’ goed zoals dat heet. Ik keer de Wijkwerking 
de rug niet toe, blijf gewoon lid, maar als vader van 4 kinderen en 4 opgroeiende kleinkinderen verleg 
ik een deel mijn grenzen.”
Als oudste zoon van Mary en Staf Bauwens-Brinkmans, kwam hij in 1945 in Sint-Mariaburg wonen 
aan de Gezondheidslei. Hij speelde er poppenkast en vertoonde amusante filmkes bij hem thuis voor 
vriendjes uit de buurt. Zijn tante, zus van Mary, had een buurtcinema in het Waalse Glin, vandaar. 
Hij leerde in zijn jonge jaren zijn grote vlam Greta kennen in een dancing aan de Stadswaag te 
Antwerpen. Greta, later zijn echtgenote, kwam uit het West-Vlaamse Beernem. Ze integreerde 
vlot in het Mariaburgse wijkleven en werd zelfs KAV voorzitster. Dochter Inge, ex-balletdanseres, 
woont tegen Londen en zoon Dirk is burgemeester in Schilde. De zonen Tom en Erik wonen in Sint-
Mariaburg.
Greta: “Willy heeft nog steeds de handen vol...Niet alleen de kleinkinderen, maar ook zijn computer 
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Nieuw bestuur WWM
Willy Bauwens geeft het geld door....

Willy Bauwens, een echte Mariaburger, bijna 
75, geeft zijn fakkel als penningmeester-
schatbewaarder uit handen. 

Toen de Wijkwerking Mariaburg begin 2015 in de inkomhal van het wijkcentrum de schabben vulde met boeken, kon niemand vermoeden dat er zoveel 
interesse zou bestaan voor dit initiatief, het ruilboekenrek. 
Niet alleen kwam zowel  jong als oud een boek uitkiezen en een ander van thuis in de plaats zetten. Heel veel Maria- en andere burgers sleurden hele 
dozen boeken aan. Blijkbaar in die fase van hun leven gekomen dat ze aan de grote opruim begonnen waren... Zodoende kreeg de Wijkwerking een 
immense voorraad lectuur beschikbaar en kunnen regelmatig boeken, die nooit meegenomen werden, vervangen worden door andere exemplaren.
Minder zinvol waren de initiatieven van sommigen die dozen video’s, cd’s en dvd’s kwamen droppen, schoolboeken, woordenboeken, computerboeken, 
reisgidsen, en andere antieke curiosa als gebedenboeken en de Mechelse catechismus. Dat was absoluut niet de bedoeling met het opstarten van 
een RUIL-BOEKEN-REK. Dergelijke zaken kunnen gratis achtergelaten worden op het containerpark of meegegeven bij de ophalingen van oud papier 
en restafval.
Daarom verzoeken wij iedereen dringend de bedoeling van het ruilboekenrek te respecteren!!!
Hebt u romans in goede staat die u uit uw huis wil verwijderen, mag u altijd op dinsdagvoormiddag langskomen in het wijkcentrum en deze 
overhandigen aan de aanwezige medewerkers van de WWM. 
Dozen of zakken boeken of cd’s achterlaten in de inkomhal zal als sluikstorten beschouwd 
worden met een gasboete als risico. (LVB)

Wijkcentrum vraagt meer respect:
RuilBOEKENrek geen stortplaats!

en andere elektronica... Bauwens zit niet stil! Wie er gaat zorgen voor de deeg voor honderden lekkere wafels van Nelleke tijdens de Mariaburgse 
Feesten?  Willy natuurlijk. In het verleden en door de jaren heen heeft hij honderden emmers deeg aangemaakt. Bauwens kent het recept hé...en 
geeft dat voorlopig nog niet uit handen. Ik ken hem zo wel een klein beetje...”
(RJ)           
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Zondag 17 april Matinee in Wijkcentrum Mariaburg

Wie op vrijdagavond 29 januari in de Rode Zaal van het Fakkeltheater genoot van ‘De Rat van 

‘t Sint Andries’, zal zeker zondagmiddag 17 april om 14 uur in het Wijkcentrum aan het Van de 

Weyngaertplein 38 komen kijken naar een andere productie van Theater Zeemanshuis. 

Stijn Van Haecke speelt de twee populairste en wereldberoemde verhalen van Nobelprijswinnaar 

Dario Fo: Den Tijger & Het eerste mirakel van het KINNEKE JEZUS. Vader Alex, die in het 

Fakkeltheater prachtig de hoofdrol van de Rat vertolkte, komt met zijn zoon mee de Mariaburgse 

vrienden begroeten. Alex heeft nog meer bindingen met onze wijk dan we in vorige Gazet meldden. 

Hij werkte immers destijds met Wies Andersen samen om de razend populaire Wies Andersen Show 

op het scherm te brengen. Via Wies’ echtgenote Dora van der Groen belandde hij in het theater. “Ik 

heb enorm veel van haar geleerd door met haar te praten en naar haar te luisteren,” getuigt Alex 

over deze grote dame.  

Met de monologen van Dario Fo kende Jan Decleir destijds een enorm succes. In 2006 vertolkte 

Stijn Van Haecke ze ook al eens in het Fakkeltheater. Stijn houdt van vertellen, hij beschikt over 

de nodige virtuositeit om dergelijke spectaculaire verhalen te spelen. Het was hoogtijd om Den 

Tijger en Het eerste mirakel van het Kinneke Jezus opnieuw te brengen. Vader en zoon Van Haecke, 

gecharmeerd door de ruimte van ons Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38, stelden voor 

om een optreden in Sint-Mariaburg te verzorgen. Een niet te missen kans!

Dringend kaarten bestellen door overschrijving van 12 euro op rekening BE90 9790 8045 4532 van 

Wijkwerking Mariaburg vzw met vermelding ‘Van Haecke 17 april’ + aantal kaarten. Deze liggen op 

naam beschikbaar aan de inkom van het Wijkcentrum. Wie alsnog de dag zelf in de zaal kaarten wil 

kopen, betaalt 15 euro.

Vermits het op 17 april de derde zondag van de maand is, kan men vanaf  10.30 tot 12 uur in het WCM 

terecht voor een ‘knabbel & babbel’. Daarna worden de stoelen opgesteld voor de toneelopvoering. 

Vanaf 13.30 uur zijn toneelliefhebbers welkom voor de voorstelling van Stijn Van Haecke.

Stijn Van Haecke speelt DEN TIJGER & 
Het eerste mirakel van het KINNEKE JEZUS
Monologen van Dario Fo

Alex en Stijn Van Haecke voor ons 
Wijkcentrum 

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)

SPECIALE ACTIES
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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

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

Met muziek door ‘t leven

Zondag 24 april wordt in heel Vlaanderen de 
Erfgoeddag georganiseerd onder het motto 
‘RITUELEN’ .
Zoals vorig jaren werkt ook het Heemkundig 
Documentatiecentrum van de Wijkwerking 
Mariaburg vzw hieraan mee. Bedoeling is het 
ruime publiek in contact te brengen met de 
waardevolle erfgoedstukken uit de Mariaburgse 
collectie. In het teken van het thema ‘RITUELEN’ 
wil archivaris Ludo Van Bouwel en zijn team 
de bevolking bewustmaken van de geweldige 
rol die  de Koninklijke Harmonie Antverpia 

meer dan een eeuw lang gespeeld heeft:  alle 
grote feesten, stoeten, processies, jubilea, 
uitvaarten werden in de wijk opgeluisterd door 
het plaatselijk muziekcorps. Zij verklankten 
vreugde en verdriet. De uitvoering van 
een jubileumlied of een dodenmarch:  de 
plaatselijke harmonie was vanaf 1899 tot 2014  
bij alle belangrijke momenten in het leven van 
de lokale gemeenschap betrokken. 

“De voorbije jaren kregen we vlaggen, 
uniformen, partituren, instrumenten. Wij 
willen deze tonen aan de Marianburgse 
bevolking. Samen met een aantal sprekende 
foto’s  willen we dit belangrijk stuk cultureel 
erfgoed onder de aandacht brengen van de 
vele nieuwe inwoners die niet beseffen hoe rijk 
de Mariaburgse geschiedenis is,” aldus Ludo 
Van Bouwel. Tevens zal een ‘tableau vivant’ 
voorgesteld worden waarbij heel waardevolle 
kledingstukken uit einde 19e eeuw rituelen van 
leven en dood evoceren. 
In samenwerking met 252cc, het cultuurcentrum 
van Ekeren, wordt die dag ook in Hof de 
Bist het thema rituelen uitgewerkt. Ekerse 
kunstenaars stellen er een aantal werken 
tentoon die het thema uitbeelden. Tevens 
zal een montage van foto’s en films vertoond 

worden, waarbij ook Mariaburgse feesten en 
processies aan bod komen. Dank zij archivaris 
Alfons Van den Wyngaert van het Heemkundig 
Documentatiecentrum van de Noorderpolders, 
gevestigd in Kasteel Veltwijk, kunnen unieke 
stukken uit de collectie bewonderd worden.

Met muziek door ‘t leven: bedoeling van 
de organisatoren is in Hof de Bist en/of in 
het Wijkcentrum Mariaburg aan het Van de 
Weyngaertplein fanfaremuziek te laten horen. 
Doorlopend open vanaf  10 tot 18 uur. Gratis 
inkom.
Er is voldoende parking in de nabije omgeving 
van het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 
38 te Sint-Mariaburg. Men kan vandaar 
gemakkelijk wandelen of fietsen naar Hof de 
Bist.
De vrijwilligers van de Wijkwerking Mariaburg 
zorgen er ook voor dat niemand honger of 
dorst hoeft te lijden.   
Omdat het tentoonstellingsmateriaal té 
waardevol is om slechts één dag aan het 
publiek te tonen, kan men de week nadien nog 
tot 1 mei in Hof de Bist en in Cultuurstation 
Tracé komen kijken naar de mooiste stukken 
van Erfgoeddag.(LVB)

Ook het Sint-Ceciliakoor o.l.v. Jos Cammaert zorgde met hemelse 
gezangen voor een bijzondere sfeer. Hier bij het rustaltaar aan de 
Velodroom.

Koninklijke Harmonie Antverpia nam deel aan alle belangrijke 
gebeurtenissen in de wijk, hier in 1956 bij de jaarlijkse processie.
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Mariaburgse reuzen cultureel erfgoed
Vrijdag 22 januari beleefden de leerlingen 

van het eerste leerjaar Gibo Mariaburg een 

bijzondere namiddag. In het kader van de 

projectweek over sprookjes kwamen de 

reuzen Anna en Jacobus extra in beeld. Deze 

staan in de gang van de basisschool. Beide 

Mariaburgse reuzen zijn begin jaren ‘80 

gecreëerd om de fusie van de twee scholen 

- Vrije Meisjessschool van de zusters in de 

Jacobuslei en Gemeentelijke Jongensschool 

van de Annadreef - te symboliseren. De creatie 

van deze twee prachtige reuzen gebeurde door 

Rob Bruyninckx uit Kapellen. Deze kunstenaar 

was leraar aan de Academie Sint-Michiel, die 

op woensdagmiddag en zaterdag lessen had 

in verschillende wijken, ook in de Annadreef. 

Met goedkeuring van directeur Frans Bellens 

liet Rob zijn leerlingen de hoofden van Anna 

en Jacobus vervaardigen. Zijn echtgenote Lieve 

De Keulenaer was toen onderwijzeres in het 

tweede leerjaar van de school. Samen met 

enkele ouderparen vervaardigde ze de romp en 

de klederen van de reuzen. Weinigen beseffen 

dat deze reuzen hun bestaan danken aan 

een internationaal erkend kunstenaar. Rob is 

schilder, tekenaar, beeldhouwer, ontwerper van 

ruimtelijke structuren en installaties. Hij stelde 

o.a.  tentoon in Barcelona, Parijs en Dusseldorf. 

In 1977 haalde hij de Europaprijs.

Voor directrice Hilde Rasschaert en de 

leerkrachten Juf Nathalie en Meester Dirk 

was het een genoegen die vrijdagmiddag 

Hugo Lambrechts te ontvangen, die namens 

de Minister President van de Vlaamse 

Gemeenschap Geert Bourgeois twee medailles 

door leerlingen liet opspelden bij de reuzen: 

de erkenning van Anna en Jacobus als Vlaams 

immaterieel cultureel erfgoed. Na het plechtig 

ceremonieel bezorgden de leerlingen lekkere 

zelf gemaakte hapjes en schonk meester 

Dirk een glaasje cava voor de genodigden. 

Burgemeester Koen Verberckt liet zich 

verontschuldigen, maar voor de leerlingen 

gold Hugo Lambrechts in zijn specifieke outfit 

-  rode jas, strik en bolhoed met bloem - als een 

daadwerkelijke burgemeester.

Wie zijn eigenlijk de Anna van de Annadreef en 

de Jacobus van de Jacobuslei?

Anna is Anna (Johanna) Leemans, die op 

de hoeve van Katerheide woonde (hoek 

Molenweg-de Caterslei). Haar zus Carolina 

kreeg eveneens een straat, die eerst Moeder 

Mieley heette. Moeder Mie (Joanna Maria 

Laureyssens) was de weduwe van Cornelius 

Leemans. De Meulenberghoeve lag vlak over 

het café Antverpia, eind 19e eeuw stamcafé van 

Antoon Van den Weyngaert, die zelf vooraan in 

de Molenweg woonde. Het café bestaat nog als 

woning Cassauwers.

Jacobus Aernouts was de schoonvader van 

Antoon Van den Weyngaert. Zijn dochter 

Maria Theresia, met wie de stichter van Sint-

Mariaburg huwde op 6 juni 1878, had een 

bijzondere devotie voor Onze-Lieve-Vrouw. 

Aan haar dankt Sint-Mariaburg zijn naam. 

Nadat het gezin Antoon Van den Weyngaert-

Aernouts in 1901 zijn intrek had genomen 

in het ‘Chateau du Galg’ aan de Boskapellei, 

woonde Jacobus Aernouts met zijn dochter 

Anna Catharina in de villa Georges, later Hotel-

Restaurant Molenhof. Dat is inmiddels gesloopt 

en vervangen door een appartementsgebouw.

(LVB)

Hugo Lambrechts bezorgde namens 
de Minister President van de Vlaamse 
Gemeenschap de medailles, waardoor de 
Mariaburgse reuzen als cultureel erfgoed 
erkend worden.

Meester Dirk en Juf Nathalie volgden met hun 
leerlingen van het eerste leerjaar geboeid het 
ceremonieel.

Rob Bruyninckx en echtgenote Lieve De 
Keulenaer, schoonouders van meester Dirk, 
werden als scheppers van de reuzen mee in 
de hulde betrokken.

Beste lezer
Ik vat een nieuw tijdperk aan.

 Ik wil jullie bedanken voor het jarenlange vertrouwen 
en de aangename samenwerking.

Vriendelijke groeten

Gerda Cassauwers

0474 541 664

Met 17 jaar ervaring, nieuw in Mariaburg
Verkoop, verhuur en beheer van vastgoed.

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65

info@vincevastgoed.be



Esther van de Poll uit de Vroente 19 is in de buurt bekend als de toegewijde 

verzorgster van het kapelletje aan de Boskapellei, gelegen naast het 

Antverpiapark. Zij was dan ook blij dat Brasschaatse schepen Dirk De 

Kort de mannen van de technische dienst de kapel een hoogstnodige 

schilderbeurt liet geven. “Echt een verbetering voor het pleintje”, aldus 

Esther. “Als nu ook nog de losliggende stenen van het  muurtje,  door 

vandalen misbruikt, zouden kunnen vast gemetseld worden, dat zou 

super zijn!” 

Waarschijnlijk beseffen weinig bewoners dat de Boskapellei zijn naam 

dankt aan de merkwaardige kapel die in het mastenbos stond, iets voorbij 

de hoek Zwemdoklei-Henrilei. Toen de bossen, gronden van Antverpia, 

in de jaren ‘60 verkaveld werden, verdween dit historisch gebouwtje. 

Ter vervanging werd op het pleintje naast het basketveldje een nieuw 

kapelletje geplaatst. 

Het luxueuze ‘Hotel de la Chapelle’  -  al enkele decennia gesloopt -  en 

café ‘In het Boskapelletje’- thans welnesssalon - dankten hun naam aan 

dit inmiddels verdwenen stukje religieus erfgoed.  

Gelukkig blijven vrijwilligers als Esther van de Poll bezorgd om een 

betekenisvol monumentje als het huidige boskapelletje. 

(LVB)
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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

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04
Het oorspronkelijke kapelletje in de bossen voorbij de Zwemdoklei

Café  ‘In het Boskapelletje’ op de hoek Zwemdoklei-
Boskapellei

Het opgefriste oskapelletje 

In het luxueuze Hotel de la Chapelle 
verbleven o.m de Nederlandse 
voetballers voor de match België-
Holland, en wielerploegen toen de 
Ronde van Frankrijk in Brasschaat 
aankwam.
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Dame van stand komt
terug naar Mariaburg

In 1924 richtte de Nederlander Lambert van Ouwerkerk in Sint-Mariaburg 
een kleine fabriek op om racemotoren te construeren. De technische 
kant van de productie was in handen van een andere Nederlander Lucas 
Steenbergen, die voordien zijn sporen had verdiend bij FN in het Luikse 
Herstal en bij New Imperial. In het 16-jarig bestaan van het Mariaburgs 
bedrijf ontpopte Lady zich tot één van de belangrijkste merken, die 
klasse en prestige uitstraalde. Het gebruik van de beste materialen 
en de verzorgde afwerking werden door de motorliefhebbers in 
binnen-  en buitenland geprezen. Lady-baas Van Ouwerkerk zag snel de 
commerciële voordelen in van goede sportresultaten en  sloeg zelf geen 
mal figuur op nationale wedstrijden.
In 1928 werd de Lady-werkplaats aan de Frans Standaertlei, waar zich 
nu het scoutslokaal (voordien parochiehuis) bevindt, gemoderniseerd 
met nieuwe machines en gereedschappen. Dat jaar behaalde de 
Nederlander C.J. Van Marle op zijn Lady de gouden medaille in de 
Internationale Zesdaagse. Kort daarop versterkte hij de directie in Sint-
Mariaburg. Het ging het Mariaburgse bedrijf zodanig voor de wind dat 
in 1929 het Luikse bedrijf ‘Praillet et Antoine’ werd overgenomen. In 
de jaren ‘30 behaalden verschillende Belgische piloten nationale titels 
met Lady-motoren. In Francochamps haalden die machines meer dan 
100 km/u.
Maar de economische crisis liet zich in de jaren ‘30 meer en meer 
gevoelen. Ondanks de sportieve successen en de constant hoge kwaliteit 
van de motorfietsen liep de verkoop sterk terug. De neerwaartse 
financiële spiraal leidde met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
in 1940 tot het definitief sluiten van de fabriekspoorten. De ‘dame van 
stand’ had zich in doodse stilte gehuld. Na WOII werden enkele ruimtes 
van de Lady-fabriek nog gebruikt als tijdelijk lokaal voor de plaatselijke 
scoutsgroep. Nadien werd dit stukje industriële archeologie definitief  
opgeruimd  om plaats te maken voor het parochiehuis.

Boeiende lectuur vonden  we in het prachtige tijdschrift  Het Motor 
Rijwiel van mei-juni 2011. Rik Van Eycken publiceerde daarin een 
rijkelijk geïllustreerd artikel over ‘Lady 500cc Grand Sport 1929’.  Jo 
Van Vlierberghe uit Hulst (Nederland) bezorgde ons dit artikel plus 
nog veel andere interessante documenten over de Lady-historie. Hij is 
een verwoed verzamelaar en restaurateur van Lady motoren. Met zijn 
zoon en een aantal vrienden motorliefhebbers komt hij op zondag 17 juli 
naar het Wijkcentrum om er een aantal Lady-motoren te exposeren en 
met een powerpointpresentatie de Lady tot leven te wekken. Tevens 
zullen een aantal vrienden-eigenaars uit Nederland, België en Frankrijk 
die dag met authentieke Lady-motoren door de wijk rijden en tochtjes 
ondernemen naar Kalmthout en Zandvliet. Ook in 2000 waren ze 
al eens op bezoek in het gehucht van Ekeren en Brasschaat, waar de 
prachtige motoren geconstrueerd werden. Toen kwamen ze samen in 
café Laboureur.

Mariaburgers die nog foto’s, documenten of voorwerpen hebben, die 
verwijzen naar de boeiende geschiedenis van Lady waar 90 mensen tewerk 
gesteld waren, mogen altijd contact opnemen met het Heemkundig 
Documentatiecentrum.
Noteer alvast: zondag 17 juli van 10 tot 17 uur Lady-tentoonstelling in het 
Wijkcentrum, en Lady-rondritten met vertrek en aankomst aan het Van de 
Weyngaertplein 38.
(LVB)

Een prachtig exemplaar van de Ladymotor, gerestaureerd door Jo Van 
Vlierberghe

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

Directeur Lambert van Ouwerkerk met enkele Lady-motarracers 

Pierre Pauwels op het prototype van de Lady Comfort tijdens de 
langeduurrit Antwerpen-Parijs-Antwerpen in 1931. Hij reed de 630 km 
in amper 13 uur, wat goed was voor de gouden plak.
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Tracé liet VONKEN opspatten

HOFLEVERANCIER

Kunstkring Caerde in Brasschaat

Ivan Janssens met “DUALITEIT “
in  Zilverheem

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

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

Zaterdag  23 januari zorgde Cultuurstation Tracé in het park Hof de Bist voor een schitterende 
Lichtpromenade, een unieke avond met veel licht en vuur, magische installaties, verbluffende 
acts, een betoverend muziektheater en filmprojectie van Ciné Rio.
Een onvergetelijk spektakel, nooit gezien in Ekeren!
De inbreng van Mariaburgse kunstenaars was niet gering. Het stapellied ‘Ode aan Ekeren’ 
van Ignace Bosch in kleurrijke outfit en met dito hanenkam, bracht iedereen in de juiste sfeer. 
Ivan Janssens bedacht Ciné Rio waarbij filmpjes met kunstwerken geprojecteerd werden op de 
achtermuur van het kasteel.
Een grote massa genoot van het spektakel in het park en het kasteel. Honger kon gestild en 
dorst gelest in het Tracé café en de bar van Oxfam Wereldwinkel en EVA-solidariteit. Ook KWB en 
cultuurcentrum 252cc hadden een aandeel in evenement, waarover nog lang zal nagepraat worden 
in Ekeren en wijde omgeving.
(LVB)

KUNSTPROJECT IN HOF DE BIST
Onder de noemer HOFLEVERANCIER nodigt 252cc 
elk jaar een kunstenaar of collectief uit om vanuit 
kasteel Hof De Bist een werking op te zetten. Het 
Antwerpse kunstenaarsduo CAKEHOUSE [alias 
Lieven Segers en Michèle Matyn] bijt de spits af. 
Tijdens het openingsfeest 1 Jaar 252 cc lanceerde ze 
een eerste werk: het zwarte gat (foto).
Op 21 februari kwam de HOFLEVERANCIER 
aan het woord.  De curatoren en geselecteerde 
kunstenaars kwamen voor de eerste keer samen 
rond de zomertentoonstelling.  Dit openbaar 
moment gaf toelichting bij ‘het zwarte gat’ als 
vertrekpunt. De keuze van zwarte gaten, de keuze 
van kunstenaars en de keuze van een publicatie als 
uitnodigingsmodel waren onderwerp van gesprek. 
Op zondag 17 april worden de rollen omgedraaid. 
Tijdens deze sessie gaat de HOFLEVERANCIER in 
dialoog met de deelnemers. 
Zet alvast vrijdag 3 juni in je agenda als start van 
de HOFLEVERANCIER ZOMEREXPO. 
(MED)

De jubilerende  Mariaburgse kunstkring Caerde brengt tijdens de paasdagen (25-26-27 
maart) een tentoonstelling in de Sint-Jozefkapel, Augustijnslei 76 te Brasschaat. Vrijdag is de 
tentoonstelling te bezoeken van 20 tot 23 uur, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. Tijdens de 
vernissage leest Wim Haazen gedichten voor. 
Deelnemers aan deze groepstentoonstelling zijn: Sylvia De Greef (papierkunst), Liliane Denayer 
(schilderkunst), Mia Haazen (schilderkunst) en Erik Simons (sculpturen en tekeningen). (MVDB)

Sankova,  het platform voor cultuur- en stiltebeleving, heeft  de Mariaburgse kunstenaar Ivan 
Janssens uitgenodigd om zijn schilderijen te tonen in het Zilverheem op de Antwerpsesteenweg 
over het kerkje van Zilverenhoek.
De rode draad doorheen zijn kunstwerken is onmiskenbaar ‘de mens’.   De mens in beweging, 
soms alert en verwonderd, dan weer vereenzaamd en verdwaasd.  Soms met een Bruegeliaanse 
‘joie de vivre’, dan weer getemperd door een sombere ‘condition humaine’.  Deze kunstenaar, 
jarenlang drijvende kracht van de Wijkwerking Mariaburg, is tegelijkertijd nederig in de omgang 
en grenzeloos ambitieus. Hier is die dualiteit weer …  het delen van vreugde en stil geluk , 
zonder de moeilijke uitdaging uit de weg te gaan.  
Ivan Janssens toont tot eind februari 2017  in Zilverheem  (Antwerpsesteenweg 212 – Kapellen) 
een soort mini-retrospectieve met schilderijen vanaf 2005 tot nu.  Te bezoeken na  afspraak 
(03 665 06 61  -  www.janssensivan.be  ) (ADN)

Ignace Bosch kreeg met zijn stapellied ‘Ode 
aan Ekeren’ jong en oud aan het zingen.

tuinhout - poorten - afsluitingen - tafels 
op maat - parket speeltoestellen - 

boomhutten - verkoop en/of plaatsing 
maatwerk - wij aanvaarden ecocheques

schepersveldlei 3-Mariaburg
0495 240 355

dehoutschuur@proximus.be  
www.houtschuur.be
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De NV De Voorkempen bouwde op het domein van het voormalige kasteel De Galg 16 appartementen 
en een drietal woningen. Het kasteel stond er reeds in 1899. Voorheen was er de Galgenhoeve.
Tot daar het goede nieuws...
En nu... uit een ander vaatje: het minder goede nieuws! Senioren die een nieuwe stek vonden aan 
de Boskapellei ondervinden het omzeggens dagelijks. Het is een huzarenstukje om via diverse 
hindernissen de straat over te steken.... Zéker met een rollator. Vele van deze mensen lunchen graag  
‘s middags in het Dienstencentrum in het Antverpiagebouw. Maar om ter plekke te geraken....
Men komt er van op het zebrapad Boskapellei in slijk en modderbrij terecht, zeker als het regende... 
Wees ook niet te traag want de autoridders en hun metalen ros scheren er voorbij in een snelvaart. 
Men komt er verdorie tegen een boordsteen terecht... en middenin een fietspad!  Wie bedenkt toch 
zoiets?!   
Bijgaande foto toont het bewijs.  De persoon op het beeld werd dankzij de vriendelijke inspecteur Dirk 
Van Linden door de obstakels geholpen. Hij hield het verkeer tegen. Maar deze inspecteur van politie 
is er niet altijd...
Besluit: alweer een locatie waar het beter kan! (RJ)

Parcours met hindernissen...

Met de rollator  van de aanleunwoningen 
naar het Dienstencentrum: een 
levensgevaarlijke expeditie...
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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. 

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

Steun voor vluchtelingen Samen Kleurrijk 

lezen

en

spelen

Op de site van het vroegere bedrijf ‘Bouwmaterialen Nuyens’ kan 

iedereen hulp bieden aan de vele refugees die het oorlogsgeweld van 

Syrië ontvluchten in de hoop een beter bestaan te vinden in West-

Europa. Vrijwilligers hebben er via Rita Nuyens een hangar beschikbaar 

gekregen waar op maandag van 13 tot 15 uur, op vrijdag van 9 tot 11 

uur en op zaterdag van 12 tot 14 uur goederen ingezameld worden 

voor de vluchtelingen in Duinkerken/Zeebrugge en voor de jongeren in 

Oudenaarde. 

Men kan voedingsmiddelen brengen als rijst, conserven, olie, zout, 

suiker, kruiden, thee, melk, water, fruitsap, babymelk in poeder. 

Daaraan is grote behoefte. Maar ook warme dekens en slaapzakken, 

sportschoenen, sokken en ondergoed, potten, pannen, theepotten, 

borden, bekers... Voor de jongeren: kaartspelen, pingpong, tafelvoetbal, 

e.d. Elke week rijden de vrijwilligers naar de kampen om de vluchtelingen 

de ingezamelde goederen te brengen. 

Alle andere vormen van steun zijn welkom. Ook financieel op nr. BE14 

9731 4340 0083.

Facebookpagina:

https://www.facebook.com/inzamelpuntBrasschaatEkerenKapellen/

In ons Wijkcentrum organiseerde Studio SESAM in februari-maart 

vijfmaal een activiteit voor kinderen onder het motto ‘Samen kleurrijk 

lezen en spelen’.  De inspirerende kracht achter Studio Sesam is Ingrid 

Tiggelovend uit de Maria Theresialei: “Bedoeling is culturele en sociale 

diversiteit meer zichtbaar te maken. We sensibiliseren organisaties, 

creëren een platform van creatieve talenten en delen onze inzichten en 

methodieken.” 

Dat het er heel gezellig aan toeging bewijst bijgaande foto. Nog veel 

meer foto’s en info op www.studiosesam.be (LVB)

Gierzwaluwen 
geliefd

Sint-Mariaburg houdt van gierzwaluwen.  
Enkele jaren geleden meldden we al dat in 
het gebouw naast het toenmalige bedrijf  
‘Bouwmaterialen Nuyens’ speciale nestkastjes 
waren aangebracht om de vogels in het 
voorjaar een welkome rustplek te bieden. 
Nu heeft de gierzwaluwenwerkgroep van 
Natuurpunt Antwerpen Noord van het 
Brasschaats gemeentebestuur bekomen 
dat in de met plankjes beklede gevel van de 
historische Katerheidemolen nestkastjes voor 
deze vogels verwerkt zijn. Na een tocht van 
8000 km komen ze begin mei in ons land aan. 
Misschien valt hun aankomst wel samen met 
de opening van de nieuwe horecazaak in de 
Katerheidemolen.
(LVB)
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Geboortes

Met veel trots willen wij laten weten dat Sint-Mariaburg er een stoere 
tweeling bij heeft! Jules en Vic De Breuck werden geboren op 14 januari 
2016. Grote zus Elise, mama Nele en papa Jurgen stellen het goed. 
(MED)

Johana Collin-Matthee
bejubeld in Vers L’Avenir

In de Waalse krant ‘Vers L’Avenir’ werd onder de titel ‘Un demi-siècle 

dévouement’ onze ex-dorpsgenote Johana Matthee bejubeld. “Het 

zwembad van Ciney is ongetwijfeld haar tweede verblijf”, aldus het artikel. 

“Men noemt haar Madame Collin in de hoofdstad van de Condroz. 50 

jaar heeft deze uit Sint-Mariaburg afkomstige dame duizenden kinderen 

en volwassenen vertrouwd gemaakt met de basisbewegingen van het 

zwemmen. Met veel geduld en een groot hart, maar tevens met een 

aanvaarde autoriteit heeft ze klein en groot vertrouwd gemaakt met het 

water. De zwemclub Flippers van Ciney is haar veel dank verschuldigd.”

“Sa présence à la piscine est un véritable rayon de soleil dont les reflets 

donnent une coloration toute spéciale à l’eau”: woorden van lof van 

bestuurslid Rosemay Salembier tijdens een feestbijeenkomst om 

Madame Collin in Ciney te huldigen.

Van de familie Matthee overleed vorig jaar broer Georges, die  in de 

Schriek woonde (domein villa Albert).

(LVB)

Linda Vanpoucke met Leerhaven in de gazet

Vele jaren schreef ze artikels voor onze gazet en ooit was ze zelf 
verantwoordelijk uitgever, maar op zaterdag 20 februari stond Linda 
Vanpoucke uit de Weerstandersstraat met foto in GVA in het gezelschap 
van havenschepen Marc Van Peel, minister Ben Weyts, Kapitein 
Patrick Blondé van de Hogere Zeevaartschool en topvrouw van het 
gemeenschapsonderwijs, Raymonda Verdyck.
Als directrice van het maritiem gerichte volwassenonderwijs van het 
Gemeenschapsonderwijs in Antwerpen oefent Linda haar job uit in 
Campus Leerhaven, die op Linkeroever tussen de Thonetlaan en de 
Gloriantlaan alle niet-universitair maritiem onderwijs bijeen brengt. Ook 
basisschool De Spîts en het internaat voor schipperskinderen waren er 
al gevestigd.  In het gebouw hebben ook twee specialisatiejaren van het 
Koninklijk Atheneum Antwerpen en de opleidingsschool voor binnenvaart 
Cenflumarin hun intrek genomen. Havenschepen Van Peel had het over 
de paradox dat de maritieme richtingen jobzekerheid bieden maar de 
bedrijven in Anwerpen klagen over maritieme knelpuntberoepen die niet 
ingevuld geraken. (LVB)

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

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

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

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

BM’ s verlieten ons...

Marie-Paule  

Van de Poel

° 18/11/1920

† 18/2/2016

In de Heilig Hart-kerk te Brasschaat-Donk namen velen tijdens een mooie 
uitvaartplechtigheid afscheid van de weduwe van Jan De Bie. Het gezin 
De Bie woonde vele jaren aan de Frilinglei. De kinderen Jacques, Charles en 
Annemie engageerden zich in de scoutsbeweging, zoals ook hun moeder 
ooit Bagheera bij de welpen was. Een sterke vrouw, ‘Lady of the House’ 
zei priester Francis Dierckxsens in zijn homilie. Gehecht aan stiptheid, 
creatief met naald en draad, sterk begaan met haar gezin.  Jacques is 
trouwens één van onze trouwste bussers van de Gazet. Hij draagt een 
recordaantal exemplaren rond in De Sterre. Na het overlijden van haar 
echtgenoot verhuisde mevrouw De Bie, zelf lid van de bekende Ekerse 
familie Van de Poel, naar een appartement achter de Katerheidemolen. Zij 
volgde met grote belangstelling het wel en wee van haar nakomelingen. 
Sophie (met dochter Sara), Nathalie en Philip als kinderen van Jacques en 
Rita; Raf met Ellen Van den Branden (kinderen Bieke en Pjotr) en Katrien 
met Bart Van de Vyvere (dochter Lucy) als kinderen van Annemie. Marie-
Paule Van de Poel overleed op gezegende leeftijd  in WZC Buitenhof te 
Brasschaat, voorzien van de Heilige Sacramenten der Zieken. 
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Louis Heirman

° 31/10/1925  

† 23/11/2015

Carolus ‘Charel’ 

Adriaensen

° 24/5/1939  

† 9/12/2015

Gaston Simons

° 2/5/1914    

† 6/12/2015

De weduwnaar van mevrouw Yvonne De Schutter overleed op 90-jarige 
leeftijd in het AZ Sint-Jozef te Malle. Hij was geboren in het dorp van Jozef 
De Veuster (Pater Damiaan), Tremelo. Het gezin Heirman woonde vele 
jaren in de Leo Vermandellei, in de schaduw van de kerktoren. Louis was 
kleermaker van beroep, vervulde tevens de taak van koster in Stabroek 
en speelde ook vele jaren in de parochiekerk van Sint-Mariaburg op het 
orgel.

Tot eind december 2004 baatte Charel met zijn echtgenote Maureen 
Plompen de Speedbar uit op de Kapelsesteenweg. Eerst hielden ze 
Dancing Ricardo van Richard D’Hooge open, nadien namen ze de frituur 
van Richard over. Charel was beenhouwer van opleiding en stond een 
tijdlang met zijn echtgenote ook achter de toog van café De Kroon in 
Ekeren-Donk. Het gezin telde drie zonen Marc, Frank en Sven die voor 
vijf kleinkinderen zorgden. Nadat zijn echtgenote overleden was, kon 
Charel dank zij het personeel van gezinszorg Villers en de verplegers 
van Alere thuis blijven wonen. Hij overleed te Brasschaat in AZ Klina. 
De uitvaartplechtigheid vond plaats in de aula van Uitvaartcentrum 
Geenen.

101 jaar en 7 maanden heeft de weduwnaar van mevrouw Maria  
Matthijssen onder ons geleefd. ‘Den Bompa’ stierf thuis in de 
kangoeroewoning, vlak over de vrije basisschool in de Frans Standaertlei.  
Hij genoot er  met zoon Paul en diens gezin vele jaren van het leven in 
Sint-Mariaburg. Een harde werker, die zelf het houten villaatje verbouwde 
tot een stevige woonst. Zijn drie kleinkinderen en achterkleinkind hielden 
veel van hem en namen sereen afscheid in de parochiekerk. Ze begeleiden 
hem naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Ekeren.

Elias Horemans

° 7/6/1992

† 22/12/2015

Gabriella Heylen

° 15/2/1924

† 25/12/2015

Rachel Geuens

° 28/12/1930

† 28/12/2015

Zijn ouders Roeland Horemans en Inge Vanhevele, zijn broer Linus en 
zussen Dorien en Mirte met hun partners en de overige familieleden 
namen met grote droefheid afscheid van de veel te jonge Elias tijdens een 
vrijzinnige plechtigheid  in aula Chrysant van het crematorium Pontes te 
Wilrijk. Ook de buurtbewoners van de Sint-Antoniuslei treurden om het 
heengaan van deze integere jongeman. Het prachtig gedachtenisprentje 
zegt duidelijk: “Deep in our hearts you will live again.”

De weduwe van René Van Olmen werd geboren in Hulshout. Zij was 
een graag geziene figuur in de parochie. Jarenlang woonde ze met haar 
echtgenoot, die op het Sint-Michielscollege een bijzonder gewaardeerd 
leraar en bestuurder was, en de kinderen in de Gezondheidslei. Actief 
nam deze lieve dame deel aan alle activiteiten in de parochie. Op kerstdag 
sliep ze in AZ Klina  vredig in.

Exact 85 jaar werd de in Mol geboren weduwe van Pierre Haldermans. 
Ze woonde met haar zoon Jean-Paul aan de Leopoldlei. Drie dagen 
na Kerstmis overleed ze thuis. De uitvaartliturgie vond plaats in de 
parochiekerk, waarna de asurne werd bijgezet in het urnbenveld van de 
begraafplaats te Ekeren.
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Theresia ‘Treske’ 

Verswyver

° 14/8/1921  

† 11/1/2016

Patrick Van Laere

° 21/10/1951  

† 19/1/2016

De weduwe van Eugène Claes sliep vredig in, omringd door haar 
gezinsleden, in het Woon- en Zorgcentrum Zonnewende te Kapellen. 
Treske, geboren in Lier, was een bekende figuur in de wijk omdat ze vele 
uren present was in de winkel van haar dochter Denise, ‘t Patroontje. 
Na het overlijden van haar echtgenoot bleef ze nog geruime tijd 
zelfstandig wonen aan de Bist. Haar levensavond in WZC Zonnewende 
te Kapellen genoot ze  intens van het gezelschapsleven daar. Zij nam 
actief deel aan alle activiteiten en kon gezellig converseren met andere 
Mariaburgse inwoners. Kinderen Liliane en Denise met hun partners, vier 
klein- en acht achterkleinkinderen bleven haar daar trouw bezoeken. 
De uitvaartplechtigheid vond plaats in de parochiekerk Sint-Jacobus te 
Kapellen.

Patrick werd in Gent geboren. Hij woonde een paar jaar in Duitsland. 
Terug in België ging hij naar het atheneum van Merksem, waar hij op 
16-jarige leeftijd Gerda Cassauwers ontmoette. Zij werden een paar 
en trouwden in 1973. Na een jaartje in Antwerpen te hebben gewoond, 
verhuisden ze terug naar het geboortedorp van Gerda, Sint-Mariaburg. 
Twintig jaar woonden ze in de Maria Theresialei. Inmiddels was Patrick 
leraar Nederlands in de Antwerpse Meistraat, een werk dat hij met hart 
en ziel deed. In ‘82 werd zoon Peter geboren en in ‘88 dochter Marlies. 
Door Nederlandse les te geven aan buitenlandse kaderleden, kwam hij in 
contact met de expats, die hier een tijdje voor grote bedrijven werkten. Zo 
groeide het idee om een volledige service aan de buitenlandse kaderleden 
aan te bieden, gaande van het huis zoeken tot - bij wijze van spreken - de 
laatste gloeilamp indraaien. Living Abroad, de eerste relocation service 
in België, was geboren. Gedreven zorgde hij ervoor dat vele expats niet 
alleen een huis maar ook een thuis vonden in onze buurt.
Ondertussen verhuisde Patrick met zijn gezin naar de Kraienheuvel 13 
in Kapellen. Het kantoor van Living Abroad werd ondergebracht achter 
de Katerheidemolen, waar Denise Claes vroeger ‘t Patroontje had. Daar 
startte hij ook het makelaarskantoor Expat Immo.
Patrick was een graag geziene persoon, positief ingesteld, blijgezind en 
vol humor. Hij scheen alles aan te kunnen behalve de agressieve kanker 
die op zeer korte tijd de bovenhand kreeg.
Honderden familieleden, vrienden en kennissen namen afscheid van hem 
tijdens een mooie viering in het Kasteel van Brasschaat. Op zijn vraag 
werd zijn leven gevierd met zijn muziek en met door zijn familieleden 
zelf geschreven en voorgelezen  teksten. Op de receptie werd Motown 
gespeeld.
Gedreven, eerlijk en liefdevol  staat op het mooie gedachtenisprentje.

Margueritte Van As

° 13/10/1931

† 22/01/2016

De dochter van wegenbouwer Leopold Van As groeide met haar broers 
René en Ivo op in Sint-Mariaburg. Ze woonde sinds vele jaren naast de 
villa van Veys op de Kapelsesteenweg, aan de tramhalte van de Prins 
Albert. Zij overleed in AZ Klina te Brasschaat. De uitvaartplechtigheid 
vond plaats in de parochiekerk, waarna de asurne werd bijgezet op de 
begraafplaats aan de Alfredlei.

De weduwe van Fernand Sermeus overleed op hoge leeftijd in WZC Hof de 
Beuken te Ekeren. Vele jaren woonde ze met haar gezin in de mooie Villa 
Moedersrust aan de Leopoldlei. Haar zonen Carl, Jean Pierre en Philippe 
namen met hun echtgenotes, kinderen en kleinkinderen afscheid van 
haar tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk. Ze werd begraven bij 
haar echtgenoot aan de Driehoekstraat in Ekeren.

Nini Maegerman

° 24/11/1925

† 31/1/2016

Anna Wille

° 31/10/1926

† 11/2/2016

In uitvaartcentrum Quirijnen te Brasschaat namen op 5 februari vele 
vrienden en kennissen afscheid van de weduwe van Petrus Hellegards. Zij 
bereikte de gezegende leeftijd van 90 jaar. Als authentieke Mariaburgse 
woonde ze na haar huwelijk met Petrus Hellegards vele jaren naast de 
meisjesschool in de Frans Standaertlei. Ze kregen één dochter Chris, die 
met John Rouma huwde en voor kleinkinderen Guy en Christof zorgden. 
In de jaren ‘70 bouwden Petrus en Nini een woning in de Schapendreef 
in de wijk De Sterre. Daar genoten ze van een gelukkige levensavond. Na 
het overlijden van haar echtgenoot verbleef mevrouw Hellegards in RVT 
De Welvaart te Hoogboom, waar ze een trouwe lezeres bleef van onze 
Gazet.



“Op de 17 jaar dat we de Velo Classic organiseren was 2015 het tweede 
beste jaar,” aldus Georges Demont die in de kantine van KMVK op 
18 december overging tot de uitreiking van de cheques, verbonden 
aan de Velo Classic . Het Brasschaats gemeentebestuur was flink 
vertegenwoordigd met waarnemend burgemeester Koen Verberck en 
sportschepen Adinda Van Gerven.  De cheque die namens de organisatie 
aan de hulpgroep MS-patiënten Brasschaat werd overhandigd, vermeldde 
het mooie bedrag van 6000 euro. Daar kwam nog een cheque van 1000 
euro bij, geschonken door voorzitter Kris Kerremans van de Mariaburgse 
voetbalclub. “Ik voel me emotioneel betrokken bij het initiatief, omdat 
mijn vader André een beste vriend was van Frans Bedeer. Ik denk dat ze 
nu samen in de hemel aan het kaarten zijn en van daaruit tevreden op 
ons neerblikken vanavond.”
Voorzitter Kerremans beklemtoonde dat het voor de voetbalclub niet 
alleen belangrijk is de sport te promoten, maar ook aandacht te hebben 
voor het maatschappelijk welzijn. “We willen ons engageren om ook in 
de toekomst de Velo Classic te blijven steunen,” bevestigde hij.
Edward Bedeer bedankte de aanwezigen in naam van zijn overleden 
broer Frans. “Ik hoop dat we dit nog vele jaren samen verder kunnen 

De Antwerpse universiteit heeft de titel van 
student-atleet toegekend aan Felix Denayer, 
die de studie Economie combineert met 
hockey. Er  waren vier genomineerden, onder 
wie Renée Eykens uit de Zwaluwlaan. De 
Antwerpse universiteit heeft  80 studenten 
met een topsportstatuut.
Renéé Eykens is dat zeker waard, want ze begon 
2016 al met een indrukwekkende prestatie 
op de IFAM Indoor in Gent. Tijdens deze 
internationale meeting  liep ze de 800 meter 
in 2’07”02,  Als juniore werd ze vijfde in deze 
zeer sterk bezette reeks en verbeterde haar 
persoonlijk indoorrecord met 32 honderdsten 
van een seconde. 
De 19-jarige atlete liep niet tegen Janneke en 
Mieke, want de Ethiopische Habitam Alemu 
en de Britse Shelanya Oskan-Clarke finishten 
in 2’02”. Renée blikte tevreden terug op haar 
prestatie: “Ik liep een persoonlijk record en dat 
in mijn eerste 800m van het seizoen. Natuurlijk 
zat er meer in, maar ik mis nog ervaring op de 
indoorbaan. Het is helemaal anders lopen dan 
outdoor en niet met  elkaar te vergelijken.”
(LVB)

Elke derde zondag van de maand kan al wie 
het wil in ons Wijkcentrum komen tonnen. 
Dat wil zeggen: schijven werpen in de gaten 
van de tontafel. Een oude volkssport die 
veel concentratie, scherpe blik en stevige 
polsgewrichten en armspieren vergt.
De twee voorbije maanden zijn door feestleider 
Marc Elseviers de punten genoteerd. In 
december zal na de laatste wedstrijd de 
laureaat van 2016  met de Wisselbeker Frans 
Donkers beloond worden.
Een woordje uitleg over deze wisselbeker.
In vorige Gazet publiceerden we een foto van 
de Mariaburgse tonvereniging  ‘Recht in de 
slip’ uit de jaren ‘30. De enige persoon die 
herkend werd, is Frans Donkers (bovenaan 
links).  Daarom gaan we de wisselbeker naar 
hem noemen. Frans Donkers is een rasechte 
Mariaburger, geboren in Ekeren op 11 juli 1885 
en in 1971 overleden. Hij huwde met Louisa 
Vervliet en ze vierden in 1964 hun gouden 
huwelijks-jubileum.  Ze hadden twee kinderen 
Albert (1916) en Maria (1922). Maria huwde 
met Albert Delen. Zij waren heel bekend 
in de wijk omdat ze jarenlang in Cremerie 
Nelleke hielpen. Frans Donkers werkte als 
hovenier bij de famile Erkens in villa Albert,  
was koetsier in Mariaburg, helper bij slachter 
Frans Peird (Sevenhans),  koetsier en hovenier 
bij de familie Colignon in de Bist, mouleur bij 
de gieterij Schippers-Podevijn  en dokwerker, 
later ook metser. Kortom, een zeer bedrijvig 
man. (LVB)
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RECORDOPBRENGST VELO CLASSIC

Renée Eykens 
genomineerd
voor de titel 
‘student-atleet’

Toncompetitie 
‘Recht in de slip’
voor Wisselbeker 
Frans Donkers

Mensen van de zelfhulpgroep MS-patiënten Brasschaat waren bijzonder 
blij met de cheques die door Georges Demont namens de Velo Classic 
en Kris Kerremans namens KMVK overhandigd werden in aanwezigheid 
van burgemeester en schepen van Brasschaat.

Wendy Ceulemans
psychotherapie | 0496 66 46 26

 “Met je gezicht naar 

de zon, valt de

schaduw achter je.”

Iedereen voelt zich weleens slecht. Als je het 
gevoel hebt dat je er zelf moeilijk uitkomt, is het 
een goed idee om hulp te zoeken. Het is een 
eerste beweging om je terug naar de zon te 
richten.

Bel me gerust voor een 1ste afspraak: 
0496/66.46.26. Mijn aanpak is gericht op het 
creëren van succeservaringen, essentieel om 
het genezingsproces op gang te brengen.

Kapelsesteenweg 581 - 2180 Ekeren
www.wendyceulemans.be - 0496/66 46 26

Advertentie Wendy Ceulemans_70_90_BW.indd   1 26/11/15   22:09

doen,” besloot deze energieke Mariaburger.
Schepen Adinda Van Gerven wenste alle vrijwilligers proficiat omdat ze al zo vele jaren dit prachtig initiatief mogelijk maken. “Waar sport mensen 
samen brengt, is het goed,” was haar conclusie.
Namens MS bedankte mevrouw Gerda Moons het actieve team van Velo Classic en KMVK: “Ik kom hier al 17 jaar en telkens voel ik me hier gelukkig. 
De vriendschap die hier tastbaar aanwezig is, vind ik enorm belangrijk. Bedankt voor de cheques, die onze MS-patiënten het komende jaar weer 
mogelijkheden biedt om vreugdevolle dagen te beleven.”  
(LVB)

Familie Frans Donkers, vooraan centraal Frans 
en echtgenote Louisa Vervliet; rechts Albert 
Donkers met echtgenote Maria Bernaerts; links 
Maria Donkers met echtgenoot Albert Delen
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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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HILDE  
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° 29/10/1917 
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EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 

ANTVERPIA
DC Antverpia groeit nog steeds

FotoForum in
Antverpiagebouw

Lessenreeks BOSCH i.s.m. 
Academie-Noord

DC Antverpia mag tevreden op 2015  terugkijken. Het decreet eist 75 
‘recreatieve activiteiten’ en men had er 439 met 4228 geregistreerde 
bezoekers.  
Voor ‘vorming’ zijn er 100 nodig en men registreerde 598 activiteiten 
met 6162 bezoekers. ‘Informatief’  is de norm 10 en er stonden 16 
infoactiviteiten op het programma.  
De 7545 betaalde maaltijden (2039 aan verminderde tarief)  waren 
succesrijk. Servicediensten zoals pedicure, wassalon en droogbeurten 
stegen in aantal. Alles in stijgende lijn, wat duidelijk groei betekent. 
Echter zonder steun, inzet en hulp van een 40-tal vrijwilligers was dit 
onmogelijk. Proficiat hiervoor!  
In januari startte het Zorgbedrijf Brasschaat. Exploitatie en uitbating 
gebeurt wel nog even door Zorgbedrijf Antwerpen en dat betekent de 
overname vanaf 1 februari van keuken en maaltijdbedeling van Sodexo. 
Leveringen van voorraden verlopen ook op een totaal nieuwe wijze. 
Hopelijk worden de kinderziektes tot een minimum beperkt en snel 
opgelost.   
Nieuwe activiteiten (stoelmassage, andullatiematras) en nieuwe 
docenten betekenen nog meer groei.  Overlegorganen - centrumraad, 
bewonersraden , wijkbabbels - krijgen ook hun inbreng om de functie in 
de wijk meer duiding geven. Aansluiten kan altijd: “ Steeds welkom bij 
Lindsey of Nora”. (WL)

Van  1 tot en met 17 april vindt in het Antverpiagebouw de eerste editie 
van FotoForum Talent plaats. Deze zoektocht naar nieuw en onbekend 
talent werd beantwoord door 175 deelnemers die alles bij elkaar 2400 
foto’s instuurden. De jury, bestaande uit Herman Selleslags, Rein 
Deslé, Jurian Drossin, Bernard Castelein en Lutgard Heyvaerts, duidde 
tien laureaten aan. In de leeftijdscategorie tot 25 jaar zijn dat: Olympe 
Tits, Karmen Ayvazyan, Jaro Minne, Sybren Vanoverberghe en Laura 
Van Severen. In de categorie vanaf 25 jaar: Koen Cobbaert, Ronny 
Janssens, Farida Lemeatrag, Tilde De Wandel en Steffy Stroobant. Hun 
professioneel afgewerkte foto’s - in samenwerking met Milo-Profi - 
zijn te bezichtigen op het gelijkvloers en de eerste verdieping van het 
Antverpiagebouw.
Meer info op www.fotoforumbrasschaat.be (LVB)

Data: woensdag 13, 20, 27 april + uitstap naar Den Bosch op zaterdag 
30 april
Ochtendsessie van 10 tot 11.40u (incl 10 min pauze)
Avondsessie van 20 tot 21.40u (incl 10 min pauze)
Locatie: Antverpiagebouw, De Vroente 7, lokaal 3.4 (derde verdieping)
Museumbezoek Den Bosch: vertrek 8.30u Antverpia – terug omstreeks 
14u
Ter herdenking van het 500ste sterfjaar van Jheronimus Bosch 
presenteert Het Noord-Brabants Museum de tentoonstelling ‘Jheronimus 
Bosch - Visioenen van een genie’.
Maximum 25 cursisten per sessie. Het museumbezoek is vast onderdeel 
van de lessenreeks.
Kostprijs lessenreeks inclusief busreis en toegang museum: 45 euro 
(VRIEND cultuurcentrum en leerlingen academie 40 euro)
Tel 03.650.03.40 of cultuurcentrum@brasschaat.be
De lessenreeks én het museumbezoek worden verzorgd door Nathalie 
Verstraete, kunsthistorica en docente aan Academie Noord.  (MED)

Van 23 januari tot 6 februari vond in het Antverpiagebouw de 
tentoonstelling plaats van het jongerenatelier Academie Noord. Het 
werk van de tweede en derde graad werd getoond. De ateliers ruimtelijke 
vorming, grafiek, grafische technieken, tekenen, schilderen, digitale 
beeldbewerking toonden hun creaties. In Galerie Tsjeloeskin en zaal Van 
den Weyngaert konden tijdens de openingsuren van de Academie de 
werken bekeken worden. (LVB)

Jongerenateliers 
Academie Noord

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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De vrijwilligers van DC Antverpia werden op vrijdag 26 februari met een 
etentje bedankt.
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Feestweek tien jaar 
DC Antverpia

Dansactiviteiten
Fitdans Zumba

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

 aangesloten  maandag vanaf   tot … 

 ‘PETANQUE’  gespeeld, bij mooi  in het 
 op de  baan, dinsdag- en 

  ‘TAFELTENNIS’ in een toffe ploeg is 
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Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73   GSM Eric: 0495 41 37 02

Dinsdag tot 

 

Vrijdag: 
8.30u - 17.00u

Zaterdag: 
8.30u - 14.00u

Maandag 
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NIEUW 
Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

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

Vanaf maandag 23 tot en met zaterdag 28 mei wordt de 10e 

verjaardag van DC Antverpia gevierd. Het is immers al tien jaar 

geleden dat het door de Wijkwerking geredde en door de gemeente 

Brasschaat gerestaureerde en gerenoveerde bankgebouw in gebruik 

genomen werd door Dienstencentrum, Academie Noord, Cultuurdienst 

Brasschaat en de Sterrenwacht.  

Het DC plant een feestweek  met een opendeur-formule. 

Maandag is er o.a. een feestelijke bingonamiddag, dinsdag  toont ‘Magic 

Riko’ zijn kunsten, woensdag staat dans op het programma. Er is een 

feestmenudag,  pannenkoekendag, gebakjesdag, … Als afsluiter wordt  

op zaterdag 28 mei in samenwerking met Wijkwerking Mariaburg vzw 

gans de dag met de Kerba-paardentram gereden.  Vanaf 10  tot 18 uur 

kunnen liefhebbers met de paardentram ritjes door de wijk maken.   

Er wordt vertrokken aan het Wijkcentrum Sint-Mariaburg, Van de 

Weyngaertplein 38, Ekeren. Opstappen kan ook op DC-Antverpia. 

In het Wijkcentrum loopt een tentoonstelling over de redding van 

het Antverpiagebouw en op het DC-Antverpia over de verschillende 

activiteiten.  Die zaterdag voorziet DC-Antverpia een frietjeskraam en 

ijskar, het Wijkcentrum staat open voor een “Babbel en  Knabbel” en 

de competitie tonnen ‘Recht in de slip’. Reserveren voor het ritje met 

de paardentram hoeft niet. Elke rit kan 40 man mee.

(WL)

Dansactiviteiten in de kelders laten maandag en donderdag DC Antverpia 
op zijn grondvesten daveren. Maandagochtend is er ‘Fitdans’, een leuke 
manier om alle spieren van het lichaam eens los te gooien op leuke 
muziek.  Fijne dansen bij opzwepende ritmes, maar toch aangepast aan 
mogelijkheden van actieve gepensioneerden zijn donderdagochtend de 
‘Zumbalessen’ (“zumba-gold”). Bekwame docenten doen hun uiterste best 
om aan de wensen van de dansers te voldoen. De jongste deelnemers zijn 

in de dertig, de oudsten al 80-ers. Overwegend 
een vrouwelijk publiek, maar mannen zijn ook 
welkom. Drie reeksen tussen begin januari en 
paasvakantie, van de paasvakantie tot eind 
juni, van september tot half december voorzien 
tussen 8 en 11 lessen.  
Brasschaatse inwoners 55+ betalen minder. 
Deelnemers van buiten de gemeente betalen 
3,00 euro per les. Iedereen is verzekerd tegen 
ongevallen (gelukkig nog niet voorgevallen). 
Een deel van inschrijvingskosten worden 
terugbetaald via de mutualiteit.. Er kan nog 
ingeschreven worden via de sportdienst van de 
gemeente Brasschaat. 
(WL)

Bij het fitdansen gaat het er vrolijk aan toe
Enthousiaste deelnemers aan het 
zumbadansen

Kapelsesteenweg 350
2930 Brasschaat

Tel.: 03/664 49 48

Voor het Wijkcentrum Mariaburg vertrekt de paardentram viermaal 
voor een rit door Sint-Mariaburg met stop aan het Antverpiagebouw. 
Inzet: koetsier Willy Meirsman.



ichtmis, waar is de tijd dat er steevast in elk gezin op de 
Leuvense stoof overheerlijke pannenkoeken gebakken

 werden om nadien met bruine suiker opgesmuld te worden?
Wat een geluk dat Julienne, mijn lieve buurvrouw, deze 
eeuwenoude traditie in ere wil houden en zo komt het dat 
wij met zijn beidjes voor de zoveelste keer gezellig rond de 
ronkende kolenkachel zitten om spijtig genoeg onze BMI 
index positief te beïnvloeden.

“Ja ja Barbara, achtereen is het Valentijn, hedde gij soms geen 
amoureuze vooruitzichten?”
Ik draai behendig rond de pot en vraag haar of dit vroeger ook 
werd gevierd?
Met blinkende ogen steekt Julienne van wal, over de tijd 
waar zij haar Fons zaliger, afkomstig uit een der verdwenen 
polderdorpen, leerde kennen.
“Vertel verder,” dring ik aan want ik voel instinctief dat ze  ‘in 
de juiste flow’ beland is.
“En ja, het was op één van de vele ganzenrijders evenementen 
dat de vlam in de pan sloeg en na een respectabel aantal 
Stella’s vroeg Fons aan mij of ik die avond ook naar het 
ganzenrijdersbal wilde komen. En van het een kwam het 
ander en van het ander kwam er meer.”

Ons bord is leeg, onze Senseo is op, we tanken bij en Julienne 
vraagt: 
“Barbara, niet vergeten naar de ganzenrijders in Ekeren 
centrum  te gaan, misschien zal de geschiedenis zich herhalen, 
het is trouwens dit jaar de tiende editie en volgend jaar doen 
ze mee voor het keizerschap.” Ik knik, maar snap het niet.

Ik laat me verleiden om de laatste pannenkoek op te eten, 
de vasten is nog niet gestart, en in een bevlieging flap ik er 
uit: “Zeg Julienne, moesten we nu eens samen naar Kinepolis 
gaan om de film ‘Achter de wolken’ te bekijken waar Jo 
Demeyere en Chris Lomme op sublieme manier het verleden 
aan het heden koppelen. Dat zou voor u nog eens iets zijn om 
de romance met Fons in een Valentijns kader te plaatsen.”

Tijd voor iets anders, we hebben het over het overlijden van 
The Voice of Europe en de tijd waar Julienne en Fons wang 
aan wang op de tonen van “ Chérie “ menige tango dansten.
In de krant staat nog een groot artikel over de 
zwaartekrachtgolven 100 jaar geleden door Albert Einstein 
ontdekt, maar ik ben niet in de stemming om dat uit te 
leggen.
“Weette wa Julienne, ik neem mijn aaipad en reserveer twee 
plaatsen voor ‘Achter de wolken’.”

En zoals mijn grootmoeder altijd zei : Als ieder mens een ander 
mens gelukkig zou maken, was de hele wereld gelukkig.

Tot volgende keer.
Barbara.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
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Dit jaar vond reeds voor de vijftiende keer een nieuwjaarsdrink plaats bij 
Marc Van Looveren voor de buurtbewoners van de Floris Verbraeken- 
en Vredelei. Bij een hapje en een drankje werden de beste wensen 
uitgewisseld. Naar jaarlijkse gewoonte kwamen ook nu weer enkele leden 
van volksdansgroep “De Uiltjes“ de avond muzikaal opfleuren.
Op zaterdag 30 januari bood het VOC zijn vrijwilligers een nieuwjaarsdrink 
aan in het cafetaria van DC Antverpia. Een 50-tal actieve vrijwilligers bij 
het VOC, samen met hun partners, deden zich te goed aan  heerlijke 
hapjes en sprankelende drankjes, gereserveerd door Dirk Philipsen en zijn 
team.
In een korte toespraak werden allen bedankt voor hun trouwe inzet en 
bereidwillige medewerking.
(LC)

Nieuwjaarsdrinks Valentijn in
Sint-Mariaburg
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Harmonie Antverpia

ANTVERPIA
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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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Maandag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur

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

Dinsdag  16:00-19:00 uur enkel op afspraak

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

Donderdag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur enkel op afspraak

Vrijdag 09:30-12:30 uur 13:30-15:00 uur


