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Zondag 27 september leiden alle wegen naar de kerktoren van Sint-Mariaburg. 
De 23e Mariaburgse Feesten lokken uit alle hoeken van het land bezoekers naar deze uitzonderlijke wijk op het 
grondgebied van Ekeren-Brasschaat, grenzend aan Kapellen. Velen die er een tijdje niet meer geweest zijn,  zullen 
verbaasd opkijken als ze bemerken welke bouwwoede er momenteel heerst.
Spijts de economische crisis heeft de bouwsector hier geen gebrek aan werk! 

Eén grote bouwwerf Leegstand en verkrotting
Tijdens de Mariaburgse Feesten zal iedereen er zich van kunnen overtuigen hoe 
prachtig oude gebouwen kunnen gerestaureerd en gerenoveerd worden. Café 
Prins Leopold (later dokterspraktijk Walter Jochems) op de hoek van Leopoldlei 
en kerkplein is daar een prima voorbeeld van. Het gebouw heeft zijn mooie vorm 
behouden en bevat nu wooneenheden voor jonge gezinnen.
Waarom kan niet hetzelfde gebeuren op de hoek van Sint-Antoniuslei en  
Rochuslei waar de vroegere herberg Palermo/cremerie Flora ongeveer dezelfde 
vorm heeft. Al maanden staat het gebouw leeg en de ecologische wildernis  
eromheen ergert elke buurtbewoner en voorbijganger. 

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in  
september, december, maart en juni. 
Werkten mee aan dit nummer: Willy Bauwens, Lus Cuyvers, Marc Elseviers, Anne-Mie Havermans, Bart Vande 
Vyvere, Guy Van Look, Johan Vanonckelen.
Verantwoordelijke uitgever : Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, Tel. 03/605 73 61, gsm 0476/ 59 22 78, e-mail: hippopress@skynet.be.
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De restauratiewerken aan de parochiekerk verlopen vlot. Het 
torengedeelte heeft maanden in de steigers gestaan en het werk 
op de stellingen bezorgde de buurtbewoners adembenemende 
momenten. De rest van het gebouw wordt de volgende jaren 
aangepakt. Velen vragen zich af welke bestemming aan dit 
neogotisch gebouw naast de eredienst moet gegeven worden: 
het aantal vaste kerkgangers is klein geworden en de opbreng-
sten van de collectes ontoereikend voor het dagelijks onderhoud, 
de parochie heeft geen eigen pastoor meer, een combinatie cul-
tus-cultuur (zoals b.v. in de Antwerpse Carolus Borromeuskerk) 
lijkt de beste oplossing.    

Tussen Jacobuslei-Annadreef-Molenweg zijn sedert begin augustus 
de klaslokalen van kleuter- en lagere school GIBO platgegooid, 
comfortabele containerklassen opgesteld en is gestart met het 
project “Molenveld”, een combinatie van klassen met duplex-
woningen voor jonge gezinnen. Het dorpsschooltje met 340 
leerlingen zal tijdens het schooljaar 2009-2010 in ongewone 
omstandigheden moeten overleven, maar directie, leerkrachten 
en ouders hopen dat ze nadien des te beter de reputatie van de 
Annadreefschool zullen kunnen hoog houden.
In de Molenweg wordt ook naast de Groene Wijzer een groots 
bouwwerk uitgevoerd.
De straat met de meest zinvolle naam is ongetwijfeld de  
Caterslei. De Antwerpse bankiersfamilie de Caters was in de  
jaren 1800 toch eigenaar van heel wat gronden op Katerheide. 
En over luchtvaartpionier baron de Caters is de laatste tijd heel 
wat gepubliceerd en geëxposeerd. Deze sfeervolle straat met 
heerlijke gebouwen, zowel uit de periode voor WO I als het  
Interbellum, is de laatste maanden ingrijpend veranderd. Naast 
Hotel de Londres (thans kapperszaak) is een grote apparte-
mentenblok geconstrueerd met veel verkeershinder tot gevolg. 
Daarover zijn op een braakliggend stuk huizen neergepoot. 
Het nummer 30 heeft een grondige metamorfose ondergaan, 
gelukkig in de stijl van de straat. En nu staat zelfs de grote  
cottagevilla, vroeger bewoond door de CMB-directeur Tabuenca, 
te koop. Jammer toch dat de gemeente Brasschaat er niet in 
slaagt de voetpaden te nivelleren. Telkens we een groep door de 
straat gidsen, zijn we genoodzaakt de wandelaars te waarschu-
wen voor de levensgevaarlijke plaveien. Het is een oud zeer en 
destijds stelde het gemeentebestuur de bewoners voor de keuze: 
“Ofwel voetpaden effen en bomen weg, ofwel bomen behouden 
met scheefliggende plavuizen als gevolg”. Dat leidde tot heel wat 
conflictsituaties onder de bewoners. Tegenwoordig moet het 
wel mogelijk zijn de bomen te behouden en het voetpad in een  
andere materie te egaliseren, ofwel de oude bomen te vervangen 
door evenwaardige exemplaren met dieper groeiende wortels. 

Tegenover de Caterslei is de Bist, de oeroude verbindingsweg 
tussen Ekeren-Centrum en de baan Antwerpen – Bergen-op-
Zoom,  aan een bevolkingsexplosie toe. In het gedeelte tussen 
Kapelsesteenweg en Isabellalei worden zoveel appartementen 
opgetrokken, dat we de oplage van onze Gazet binnenkort 
drastisch moeten verhogen. Het mobiliteitsprobleem zal er niet 
op verminderen. Gelukkig blijven in het straatgedeelte voor-
bij de ‘post-zaliger’ nog voldoende oude villa’s in goede staat  
behouden, die een idee geven hoe prachtig het was in het Nieuw 
Kwartier eind 19e eeuw.

Ook de gebouwen aan de Kapelsesteenweg zijn constant aan 
veranderingen onderhevig. Op de plaats waar decennialang 
Sint-Gummarus de Mariaburgers van zoete lekkernijen voorzag, 
gaapt nu een groot gat. Café De Toekomst van aannemer  
Vervoort op de hoek van de Frans Standaertlei, nog zo’n belan-
grijk historisch pand uit 1909, is verkocht. Hopelijk blijft het zijn 
uitzicht behouden. Intussen is ook over Delhaize het gebouw 
van de destijds vermaarde plantenzaak Alpina aan de Bank van 
Breda verkocht, zodat binnenkort naast de Kaartse Beek een 
bankkantoor zal verschijnen.

Op de Kapelsesteenweg, even voorbij Van Gastel, heeft een witte villa maan-
denlang leeg gestaan, maar blijkt nu van verdere verkrotting gered door het  
bordje “verkocht”.  Weinigen weten dat dit ook een historisch pand is. Volgens 
het kadaster werd de woning gebouwd tussen 1919 en 1930. Vanaf 1959 
woonde Karel Cuypers er. Hij liet ze verbouwen volgens plan van architect  
Wittocx uit Merksem. Antwerpenaar Karel Cuypers (1907-1986) was actief 
in het onderwijs en publiceerde veel werken over pedagogie en filosofie. Als 
overtuigd atheïst stichtte hij in 1951 het Humanistisch Verbond, waarvan hij 
tussen 1955 en 1965 voorzitter was. Hij leefde tot zijn dood in Sint-Mariaburg.
LVB
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Gerda Hopstaken
(14/4/1925 – 3/4/2009)

Wegens plaatsgebrek konden we in onze vorige editie geen foto 
afdrukken van Truus Hopstaken. Op vraag van de familie geven 
we haar afbeelding in dit nummer.

Hugo Streitz
23/3/1940 – 24/8/2009

“In september kom ik terug elke week in het documentatiecentrum 
werken. Ge moogt op me rekenen.” Dat waren de laatste woorden 
van Hugo Streitz toen hij in juni een exemplaar kwam overhan-
digen van “De Kroniek van de familie Streitz”. De echtgenoot van 
Maria Lembrechts was een gedreven vorser, die minutieus alle 
documenten opspoorde om de indrukwekkende geschiedenis 
van zijn familie bijeen te schrijven. “Honderd jaar al woont de 
familie Streitz in Sint-Mariaburg/Ekeren”, vertelde hij trots.  
Hijzelf was een liefdevolle vader voor zijn kinderen Sandra en 
Mark en een bezorgde grootvader voor zijn vier kleinkinderen.

Hoewel hij al jong problemen kende met zijn gezondheid, bleef 
hij met een sterk karakter voortdoen: zowel in huis als in tuin 
was hij handig en werkte hij hard. Ook als biljarter was hij in 
zijn vrije tijd een doorzetter. Niet alleen zijn familieleden zullen 
Hugo missen. Ook bij de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 
bij Heemkring Ekeren en in het Heemkundig Documentatiecentrum 
aan de Schriek zal deze toegewijde man met ruime interesse en 
veel zin voor humor gemist worden. Zijn indrukwekkende “De 
Kroniek van de familie Streitz” krijgt een ereplaats in ons buurt-
huis en zal bij menige tentoonstelling te bewonderen vallen.

François Vanonckelen
(10/1/1929 – 17/6/2009

De vader van onze vroegere medewerker en verantwoordelijke  
uitgever Johan Vanonckelen mocht de gezegende leeftijd van 80 
jaar bereiken. Als weduwnaar van Violette Georgette Vandersmissen 
bracht hij zijn laatste levensjaren door aan de Leopoldlei. Ex-collega’s 
van de douane met wie hij zijn loopbaan uitbouwde,  alsook vele 
vrienden van de postzegelkring - zijn grote hobby -  woonden de 
stemmige uitvaartdienst bij in de parochiekerk. “Vader Vanonckelen, 
die hield van de bergen en de weidse langschappen in Oostenrijk, 
zijn geliefkoosd reisdoel, is nu naar zijn eindbestemming vertrokken”, 
aldus pastoor Blijweert.  

Herman Wijnants
(19/12/1941 – 3/7/2009)

De parochie moest veel te vroeg afscheid nemen van de echtgenoot 
van Lydiana Geerts: als secretaris van de kerkraad en archivaris van 
het parochiearchief maakte hij zich heel verdienstelijk. Herman 
stamde uit de Kempen. Hij was geboren in Mol. Sociaal-assistent 
van opleiding was hij sterk sociaal geëngageerd. Tot zijn 63e werkte 
hij als maatschappelijk werker op personeelszaken bij Philips in  
Turnhout. Van in 1977 woonde hij met echtgenote, twee zonen 
en een dochter in Sint-Mariaburg. In zijn vrije tijd hielp hij ook in 
de sociale dienst van Medister. Buren en kennissen weten dat hij 
steeds klaar stond om te helpen. Zingen in de koren Alauda en Viri  
Laudantes en fietsen waren zijn grote hobby’s. 

BM’s verlieten ons...

MENSEN

Op 5 september 1959 huwden Marc De Groof en Mariette Van den Heuvel op het  
gemeentehuis van Ekeren en in de kerk van Sint-Mariaburg. Het waren authentieke  
Mariaburgers: zij van de Bist (Ekerse kant), hij van de Sint-Antoniuslei (Brasschaatse kant). 
Ze leerden elkaar al jong kennen in de Zwemdok en besloten te huwen, toen Marc in 
1959 voor een militaire opdracht naar Congo moest. Hun huwelijksreis duurde 17 dagen 
op de Charlesville, waarop vader Cox uit de Isabellalei een belangrijke functie vervulde.

Na een bewogen periode in de vroegere kolonie kwamen ze in juli 1960 terug naar  
België. Ze woonden eerst bij Marc thuis, nadien in de Korte Bist 36. Marc had in 1956 al 
grond gekocht aan de Nachtegaallaan (nu Valkenlaan) en liet door architect Leysen een 
plan tekenen, zodat in 1962 de woning kon betrokken worden.

Het gezin kreeg vier kinderen; de tweeling meisjes Lesley en Martine, de zonen Sven 
en Greg. Zij zorgden voor 10 kleinkinderen. Vanaf 1961 werkte Marc als klerk-opsteller 
voor de gemeente Ekeren, na de fusie voor de stad Antwerpen. In mei 1995 ging hij met  
pensioen. In 2002 constateerden de dokters dat Mariette aan MS leed. Daarom verhuis-
den ze in april 2006 naar een appartement vooraan in de Molenweg. Marc zorgde goed 
voor haar en deed het huishouden, maar toen hij zelf met gezondheidsproblemen kreeg 
af te rekenen, werd voor Mariette een onderkomen gevonden in rusthuis De Welvaart 
te Hoogboom. Daar kwamen op vrijdag 4 september de schepenen Jef Konings en Kris 
Geysen van Brasschaat een bloemstuk en de oorkonde van de koning aan het gouden 
echtpaar overhandigen.

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken
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kalk- en zandtechnieken

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563   2180 Ekeren - Mariaburg   tel: 03/664.27.04

Geplaatst of ongeplaatst  
met professioneel advies

PVC, 
ALUMINIUM 
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RAMEN
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GORDIJNEN

BEHANG
ZONNEWERING 

TAPIJT
PARKET

Wouter Vermeeren
Maria Theresialei 36

2180 Ekeren - Mariaburg
GSM: 0487/360.686

vermeeren.wouter@telenet.be NATHALIE NAIL

0497/573.120
NATHALIE NAIL@TELENET.BEDEUREN

Gouden 
huwelijksjubileum
De Groof- 
Van den Heuvel
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 Admiral Freebee werkt
 aan zijn vierde album
Afgelopen vakantiemaanden prijkten prachtige foto’s 
van de Mariabugse Neil Young, Tom Van Laere – alias 
Admiral Freebee – op de krantenpagina’s. Zowel op 
de Boeienweide van Linkeroever als op het Mechelse 
Maanrock en Leffingeleuren was de elektrische Bob 
Dylan, de rock-‘n-roll-preacher of hoe de vakbladen 
hem ook typeren, aan een soloconcert toe. Intussen 
brengt hij vele uren door in de studio om zijn vierde 
album op te nemen dat in het voorjaar 2010 uitkomt. 
Kenners kijken er al naar uit.

 Seenu Singh met
 Beethoven Recital
De jonge pianovirtuoos uit de Schapendreef, Seenu 
Singh, verzorgt na een bijzonder geslaagd Chopin-re-
cital in ’t Kerkske te Kapellen een recital van drie Beet-
hoven-sonates. Zondag 13 december om 11 uur kan 
men aan de Kapelsestraat 182 genieten van de vertol-
king door deze jonge artiest, die aan een internationale  

carrière timmert. Deze oud-

MUZIEK

THEATER

 Academie Noord
Het laatste weekend van juni werd het jaarwerk van 
de leerlingen van de Academie Noord schitterend  
gepresenteerd in het Antverpiagebouw, het beeld-
houw- en keramiekatelier van het Sint-Michiels- 
college en de jeugdateliers in Essen, Schilde, Stabroek 
en Wuustwezel. Deze “EXPO 09” kreeg een massale 
belangstelling, tot grote voldoening van directeur Jo 
Van Bouwel die in maart 2010 een punt zet achter zijn 
loopbaan en dan de fakkel doorgeeft aan zijn opvolger 
Koen De Roovere.

 Werner Paenen
De beeldende kunstenaar uit de Karel De Wintstraat 
was één van de honderd artiesten die deelnamen aan 
de WOLKENBREIER(S). Ze bewerkten een blanco hoes 
van de Donkeysbrassband. Deze werden geëxposeerd 
in Ottilia Pribilla Gallery aan de Kronenburgstraat 21 in 
Antwerpen.

 Els Moonen en Simonne Mertens
Na hun geslaagde expositie in Antverpia kon werk rond 
het marine-thema van Simonne Mertens en Els Moonen 
bewonderd worden op “Campo Cadiz”, nazomeren aan 
het Kempisch Dok in Antwerpen. Elke vrijdag, zaterdag 
en zondag was de tentoonstelling tussen 21 augustus 
en 20 september te bezoeken op het VYCA clubjacht in 
het Kempisch Dok.

 Peter Kempenaers in Wuustwezel
Op zondag 27 september wordt het standbeeld voor 
Karel Biddeloo en de Rode Ridder ingehuldigd. Bij 
deze gelegenheid is er een speciale uitgave. ‘De sluier 
van Wuustwezel’ speelt zich af in en rond de Sint- 
Willibrorduskapel. Dit jaar bestaat de stripfiguur De 
Rode Ridder 50 jaar en het gemeentebestuur wil dit op 
gepaste wijze vieren. Het heeft opdracht gegeven aan 
beeldhouwer Peter Kempenaers tot het oprichten van 
een beeldhouwwerk ter ere van Karel Biddeloo en zijn 
belangrijkste creatie: de stripfiguur De Rode Ridder. 
Dit beeldhouwwerk wordt 27 september geplaatst op  
de hoek van de Oude Baan en de Rode Dreef. Karel  
Biddeloo werd geboren in Wuustwezel en heeft hier 
lang gewoond. Hij is gestorven in 2004. 
Kunstenaar Peter Kempenaers uit de Maria-Theresialei 
is niet alleen heel creatief, ook bijzonder sportief. Zo 
nam hij in augustus te Bornem voor de zevende keer deel 
aan de Dodentocht van 100 km en liet zich sponsoren voor 
de Auxilialeerlingen. Wie wil kan dit werk nog steunen 
door overschrijving op rekening nr. 789-5514435-03 
van Peter Kempenaers met vermelding “gift” DOTO 
plus naam en adres. Vanaf 30 euro bekomt men een 
fiscaal attest. 

 Congo-Kinshasa
Tot en met zondag 27 september loopt in het Antverpia-
gebouw de tentoonstelling “Cong-Kinshasa”, een con-
frontatie van twee in beelden omgezette ervaringen 
van een zelfde samenleving. De éne gezien door de 
Afrikaan op zoek (de stadsschilders van Kinshasa), de 
andere door de Europeaan Bruno Vekemans op bezoek. 
Vekemans is redder in het zwembad van Brasschaat. Hij 
had de voorbije jaren tentoonstellingen in New York, 
Los Angeles, Parijs, Havana, Sydney, Amsterdam. De 
tentoonstelling is gratis te bezoeken van 14 tot 18 uur 
(maandag en dinsdag gesloten).
De vernissage werd door vele prominenten bijge-
woond die luisterden naar cultuurschepen Jo Casaer, 
Gi Matheusen, Dr. Bo Coolsaet en burgemeester Dirk 
De Kort.

TENTOONSTELLINGEN

CULTUUR

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

ANDRA

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

kapsalon

www.andra.lwed.net

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
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Beste Lezer,

Het was een mooie zomer.

Na een rustige aanloopperiode verlopen de verhuringen  
en verkoop weer vlotter.

Dank aan allen die hieraan meewerkten.

Gerda Cassauwers
Molenweg 1A,  
2930 Brasschaat
T : 03/664.49.03
F : 03/665.42.41
info@expatimmo.be
www.expatimmo.be
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 Kurt Peiser bij Staf Schoeters
In kunstgalerij Staf Schoeters, Kapelsesteenweg 374, 
kan van 16 oktober tot 17 januari een tentoonstelling 
van Kurt Peiser (1887-1962) bezocht worden. Kurt Peiser 
was een Antwerpse kunstenaar van Duitse origine. Hij 
was een schilder met grote sociale en humanitaire  
bewogenheid. Ook was hij tekenaar, aquarellist, litho-
graaf en etser. Zijn stijl is realistisch met impressionistische 
en expressionistische toets. Zijn opleiding genoot hij aan 
de Academie van Antwerpen. Hij was een leerling van 
Gerard Jacobs. Tot Peisers leerlingen behoorden Rudolf 
Schönberg, Hermann Kosak en Jacob de Vries.
De galerij is open zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, 
maandag van 18 tot 20 uur. 
Ook op afspraak: tel. 03/235 93 86 of gsm 0477/435751.

De week na de Mariaburgse Feesten palmt CC Ekeren 
opnieuw het Van den Weyngaertplein in met de theater/
buurt- voorstelling AC RANSART door het onvolprezen 
BAD VAN MARIE.  
Op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 
2009 is iedereen vanaf 20u welkom. Inschrijven via  
ccekeren@stad.antwerpen.be. 
Vlaamse theatermakers nemen dan de Belgische poli-
tiek op de korrel en ontdekken de staatshervorming. 
Waalse kaatsspelers verstoren de rust in Antwerpse 
woonwijken. In het stuk krijgt een buurt af te rekenen 
met irritante bezoekers. Het fictieve buurtcomité  
Optima organiseert een demonstratie van “pelote” of-
tewel kaatsen (als metafoor voor de Belgische politiek). 
Tijdens de voorstelling krijgen we een demonstratie 
van pelote, maar hoe meer je de regels probeert te 
verstaan, hoe onduidelijker het wordt. Het is totaal 
onbegrijpelijk! Tijdens het stuk ontstaat een Vlaams-
Waalse discussie over de precieze interpretatie van de 
spelregels. Het vraagt niet veel verbeelding om hierin 
een politieke parodie te zien.

 The Luna’s in Attenhoven
De eerste zondag van september brachten Lutgard 
Joos, Mieke Duytschaever en hun mannelijke collega  
van The Luna’s met een knipoog heerlijke ouderwetse 
swing en croonermuziekjes uit de jaren 30-40-50 in het 
kerkje van Attenhoven, centrum voor muziek en beel-
dende kunst.

leerling van het  
Sint-Michielscollege 

en het Antwerps  
Conservatorium won 

al verschillende 
internationale prijzen 

en vertolkte al recitals 
in geboorteland India 

en in Schotland.

Zelf uw reis boeken is NIET altijd goedkoper.
Vraag vrijblijvend reisadvies.
Wij helpen u met de glimlach.

 
Agent voor:  

Cruises, Anders dan Anders, Escape, Thomas Cook,  
Jet air, Best tours en nog veel meer.

Korte, vlieg, auto, bus, cruise, exotisch, city, tickets, last 
minute vakanties, ...  

voor alles kan u bij ons terecht.
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KMO

leo dierickx
GRATIS SCHATTING van uw gebouw

OPSTELLEN van nalatenschappen
ADVIES voor handel en particulieren
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“Het is hard werken”, bekennen Peggy en Peter. “Van 6 uur ’s morgens tot  
8-9 uur ’s avonds zijn  we met de zaak bezig.” Peter heeft heel wat internationale 
diploma’s behaald met zijn zelfgemaakte charcuterie. Deze lekkernijen worden 
sterk gewaardeerd door de trouwe klanten. Die komen zo talrijk naar de winkel, 
dat heel wat medewerkers nodig zijn. Ze werken met zes man personeel.
“Ik koop de beesten rechtstreeks van een boer, zodat ik zeker ben dat ik  
hormonenvrij vlees kan presenteren”, stelt Peter. Hoewel veel oudere mensen 
nog altijd van de “paardenbeenhouwer” spreken als ze de zaak Maes-Elegeert 
bedoelen, is het verbruik van paardenvlees fel verminderd. “Paardenvlees is  
ijzerhoudend en heeft het voordeel mager te zijn, maar wordt minder door de 
huidige generatie geconsumeerd”, verduidelijkt Peter Maes.
Zijn de huisgemaakte charcuterie en de vele slaatjes zeker de specialiteit van 
de zaak, dan worden ook de klassieke vleeswaren door het trouwe cliënteel  
gewaardeerd, en zijn de laatste jaren ook gourmet-, fondu- en barbecuegerechten 
fel in trek. Verse huisgemaakte soep en belegde broodjes gaan eveneens vlot 
van de toog. Ook het aanbod kazen en bijpassende wijnen vindt men er.
Donderdag en zondag is de zaak gesloten, maar alle andere dagen kan men aan 
de Kapelsesteenweg 418 terecht van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur.

zijn slaap. We verloren op slag onze rechterhand en dat was een enorme klap.” 
Sindsdien was garage Goossens niet meer hetzelfde. Blijvende personeels- 
problemen zorgden ervoor dat het koppel zijn klanten moest teleurstellen door 
een verregaande beslissing te nemen.“Dat is het laatste wat je wil doen, maar 
hoe hard we ook probeerden, we konden niet anders,” zucht Denise. 
We hoopten op een overnemer. Al snel kwam er iemand met 21 jaar Ford-
ervaring naar Sint-Mariaburg met veel interesse voor de zaak. “Het leek bijna 
te mooi om waar te zijn,” licht Erik toe. “Onze klanten zouden zo nog steeds op 
hun vertrouwde plek terecht kunnen en de naam zou ook blijven bestaan. Alles 
draaide echter anders uit, ‘hogere machten in de Ford-keten’ wilden niet meer 
meewerken ....  De kandidaat-overnemer vond het risico om een volledig onaf-
hankelijke garage uit te baten te groot en trok zich terug.” Meteen verdween 
ook het Ford-logo van de façade. “Dat was een héle bittere pil om door te  
slikken,” geven Denise en Erik toe. “Maar het is nu niet anders.”
Het pandencomplex bleef echter interesse lokken en al snel kwam er reactie 
van Domox. (Zie kader) “We kwamen vrij snel tot een huurovereenkomst,”  
zeggen Denise en Erik lichtjes opgelucht. Erik werkt nu als verkoper bij een Ford- 
en Mazdagarage in Lier. Denise geniet nu volop van de twee kleinkinderen. “Die 
bewogen periode heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht,” besluiten de twee. 
Al zal dit niet hun laatste terugblik met heimwee naar vroeger zijn.
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Peter stamt uit een echt beenhouwersgeslacht. Grootvader Maes was ook al 
slager. Hij is de jongste uit een gezin van tien. Zijn broer Noël had een been-
houwerij in Ekeren-Donk. Broer Carl heeft vorig jaar zijn florissante zaak aan de 
Bredabaan in Brasschaat over gegeven.

“Mijn vader sleutelde al van jongs af aan auto’s 
in de garage van ‘Jefke’ aan de Gezondheidslei 
nr 7”, steekt Denise van wal. “Later was hij tien 
jaar lang vrachtwagenchauffeur voor het trans-
portbedrijf van Jef Ots, in dezelfde straat maar 
dan op nummer 5.” Van het een kwam het ander 
en Emiel Goossens stichtte in januari 1956 zijn  
garage, ook in de Gezondheidslei. 

Trouwe klanten
Denise is een rasechte Sint-Mariaburgse en Erik, die automechanica studeerde 
aan de Londenstraat, woonde in de wijk Vriesdonk. De twee kwamen elkaar 
tegen en werden verliefd. “Het was dan ook vanzelfsprekend dat we later de 
zaak zouden overnemen. In 1972 zijn we beginnen meehelpen, maar pas in 
1985 hebben we ze echt overgenomen.” Erik vult aan: “Ik weet nog goed hoe 
ik die eerste dag uitkeek naar onze eerste klant. Dat was Roger Heyman. Niets 
speciaals aan zou je denken, maar net diezelfde man stond òòk als eerste klant 
bij Denises vader aan de deur, 29 jaar eerder!” De anecdote typeert meteen de 
klanten van garage Goossens: hondstrouw. “Dat komt niet vanzelf, zoiets bouw 
je op en daar werk je elke dag aan. Iemand die vijf minuten voor sluitingstijd 
aanklopte, werd nog geholpen. Daar zijn de mensen je heel dankbaar voor, 
maar dat bezien wij als onze plicht.” De garage bevoorraadde Sint-Mariaburg 
en omstreken op 53 jaar van duizenden auto’s en herstelde er minstens zoveel. 
“Veel bekende omwonenden waren klant bij ons: Aannemingswerken Van  
Wellen, Van As Wegenbouw, bouwmaterialen Nuyens, melkboer Matthysen, ...”
Groei
De garage nam de laatste jaren bijna de hele hoek Gezondheidslei-Kapelse-
steenweg in beslag, maar dat is niet altijd zo geweest. “Vroeger bestond er 
op nummer 1 garage Braekmans, maar die heeft mijn vader overgenomen,” 
zegt Denise. “Stilaan konden we de aanliggende panden bijkopen. Met uitzon-
dering van het hoekgebouw, waar slagerij Maes-Elegeert zit. De toonzaal die 
uitgeeft op de Kapelsesteenweg was vroeger maar half zo groot. Na verloop van 
tijd kwam daar het rechter deel bij, waar Alex Verwerft zijn kapperszaak was  
begonnen. De reclame op het dak van het gebouw? Die stond er sinds 1989 en 
kon je vanaf de Delhaize zien.”
Erik en Denise trouwden in 1975 en kregen twee kinderen. De dochter, 30 jaar 
en ondertussen moeder van twee kinderen, vond haar weg in het onderwijs. 
De zoon, 23 jaar, werkt in de verzekeringswereld. “Kinderen van zelfstandigen 
hebben vaak als geen ander kunnen ondervinden hoeveel tijd in een eigen zaak 
kruipt. We nemen het hen dan ook echt niet kwalijk dat ze geen interesse toon-
den om de zaak over te nemen.”
Bitter einde
Er werkten de laatste jaren twee vaste medewerkers in de garage. “Goed  
personeel is van absolute goudwaarde en dus zéér moeilijk te vinden. Luc Aerts, 
de zoon van de viswinkel op de Kapelsesteenweg, heeft vanaf zijn 16 jaar bij 
ons gewerkt. In 2006, net voor zijn 50ste, werd hij plots niet meer wakker uit

In oktober 1989 namen Peter en Peggy Maes-Elegeert op 
de hoek van de Kapelsesteenweg en de Gezondheidslei de 
beenhouwerij over van Francis Goossenaerts. Op zaterdag 
17 oktober vieren ze het twintigjarig bestaan van hun zaak 
en alle klanten zijn dan welkom om te komen genieten van 
een hapje en een drankje en van de speciale kortingen die 
op die dag zullen gegeven worden.

Denise Goossens en haar man Erik Peeters trokken eind 
vorig jaar de deur van hun Ford-garage voor de laatste 
keer achter zich dicht. Daarmee kwam een einde aan een 
Sint-Mariaburgs familiebedrijf dat meer dan een halve 
eeuw bestond. Het koppel blikt terug op vele jaren vol 
testritten, herstellingen, lichten afstellen en – vooral -  
tevreden klanten.

Domox  
palmt garage in
Op de plaats waar Denise Goossens en 
Erik Peeters hun Ford-garage hadden, 
opende Domox op 28 augustus hun 
vierde showroom. Het bedrijf heeft 
al vestigingen in Kessel-Lo, Zonhoven 
en Tongeren. Het is gespecialiseerd in 
maatwerk van dressings, schuifwan-
den en inbouwkasten. 

www.domox.be

20 jaar Beenhouwerij-Charcuterie  

Maes-Elegeert
Kwaliteit beste reclame

Garage Goossens  
verdwijnt na 53 jaar

Emiel Goossens

Denise en Erik Peeters -Goossens



Andra ontvangt haar klanten van dinsdag tot donderdag 
tussen 8.30 en 17 uur, op vrijdag van 8 tot 17 uur en op 
zaterdag van 8 tot 15 uur. Vooraf afspreken hoeft niet, ie-
dereen komt wanneer het best past.
Zaterdag 17 oktober zijn alle klanten vriendelijk uitgeno-
digd om met een hapje en een drankje het dertigjarig be-
staan van kapsalon Andra te vieren.
Kapsalon Andra 
Karel De Wintstraat 27, 2180 Mariaburg 
tel. 03/664 31 73, www.andra.lwed.net  

Mariaburgse jeugd met veel ambitie!
Oude knarren om een balletje te slaan...

of een petanqueballetje te gooien!
Leuke mensen om een pintje mee te pakken.

Graag meer info?
www.smashtc.be
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Guy Van Look  
verhuurt winkel  
van Foto Artona
46 jaar was Guy Van Look (69) fotograaf in Sint-Mariaburg. 
“In 1963 ben ik hier op de Kapelsesteenweg met Foto  
Artona begonnen, nadat ik eerst enkele jaren stage ge-
lopen had bij mijn schoonbroer Eddy Strecker. De laatste 
tijd heb ik met wat gezondheidsproblemen af te rekenen  
gehad. Daarom heb ik samen met mijn echtgenote  
Viviane beslist om de winkel en studio te verhuren”.
In 1966 huwde Guy met Viviane Van de Vloet. Ze kregen 
een dochter Sofie in 1969. In 1976 verhuisden ze naar de 
Oudstrijderslei, waar ze 32 jaar woonden. In september 
vorig jaar namen ze terug hun intrek boven de zaak.
Guy heeft in zijn loopbaan heel veel huwelijksreportages 
gemaakt en massa’s communicantjes getrokken, maar 
vooral vanwege zijn portretten genoot hij grote faam. 
Vele bekende figuren uit de kunst- en sportwereld zijn 
door hem geportretteerd, o.m. Julien Schoenaerts, Rocco 
Granata, Wies Andersen, Fred De Bruyne, enz. Voor de  
platenhoezen van Gaston & Leo heeft hij praktisch alle 
foto’s geleverd. Ook na de overschakeling van de klassieke 
naar de digitale fotografie bleef Guy prachtige portret-
ten maken, waarvan er momenteel verschillende in zijn  
etalage te pronk staan. Ook omwille van de vele reproduc-
ties die hij maakte van oude Mariaburgse postkaarten, is 
Guy wijd vermaard en trouwens gewaardeerd medewerker 
van het Heemkundig  Documentatiecentrum.
“Voor de huwelijksreportages werk ik al drie jaar samen 
met Leen”, aldus Guy, die de winkel intussen open houdt 
tot er een nieuwe huurder wordt gevonden. “Er zijn al 
verschillende kandidaten komen informeren, maar ik ben 
niet gehaast. Ik bol rustig uit en blijf intussen in mijn winkel 
mensen met raad en daad bijstaan. Maar ik denk wel dat 
ik stilaan aan mijn pensioen mag denken.”
LVB

“Ik was pas afgestudeerd toen ik op 13 oktober 1979 in 
de Willy Staeslei 37 mijn kapsalon opende”, vertelt Andra 
Galle die een strooibiljet – nu noemen ze dat flyer – uit die 
tijd  toont. “Ik was van Brasschaat en via mijn tante die in  
Mariaburg woonde, had ik vernomen dat Anita ging stop-
pen in de Willy Staeslei. Ik heb daar bijna tien jaar het salon 
gehad, tot we achter de hoek in de Karel de Wintstraat een 
stuk grond konden kopen. Daar hebben we onze woning 
met kapsalon gebouwd en in 1989 ben ik daar begonnen.”  
Echtgenoot Eric heeft er ook zijn atelier voor laswerk.

Andra heeft nooit een gebrek aan klanten gehad. Veel  
dames uit de buurt en ook van verder komen bij haar hun 
haren laten wassen, knippen, kleuren en in het gewenste 
model zetten. Sommigen zijn al klant uit de beginjaren 
en blijven trouw komen. Regelmatig melden zich nieuwe  
dames en jonge vrouwen om hun kapsel te laten ver-
zorgen. “Er is wel een hele evolutie over al die jaren 
waar te nemen”, lacht Andra. “Vroeger was het meer 
‘stijf in den eik’, nu vragen de klanten veel variatie en 
vlotte coupes.”In het sfeervolle salon wordt ze bijge-
staan door leermeisjes. De opleidingsinstituten stu-
ren regelmatig stagiaires die bij haar praktijkervaring 
komen opdoen en die ze deskundig begeleidt in hun 
verdere vorming. Soms blijven er vast in dienst, zoals 
Christel die 18 jaar meewerkte in het salon. De laatste 
vier jaar is Nancy vast in dienst gekomen. Aan stoppen 
denkt Andra helemaal nog niet: “Zolang de mensen 
tevreden zijn over mijn werk, blijf ik op post. We begin-
nen aan de volgende tien jaar, op naar de 40!” 

Mariaburgse vrouwen laten al 30 jaar 
hun haar bij Kapsalon Andra verzorgen

KMO

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

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

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
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BON
Van dinsdag  13 t/m zaterdag 17/10/2009

voor elke klant een verrassing
tegen afgifte van deze bon

Nancy, Andra en Christel met de glimlach in dienst van de klanten
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Sint-Mariaburg in “Op de rails”
In het nr. 7/2009 van het luxueus uitgegeven maandblad 
“Op de rails” van de Nederlandse Vereniging van belang-
stellenden in het spoor- en tramwegwezen verscheen 
een zes bladzijden lang artikel over Sint-Mariaburg, meer 
bepaald over het minst bekende en geheimzinnigste van 
alle Belgische trambedrijven, een privé-stoomtrammetje 
dat het station van Ekeren, aan de spoorlijn Roosendaal-
Antwerpen, via het villadorp Sint-Mariaburg verbond met 
de buurtschap Kaart in Brasschaat. Auteur Gerard Stoer 
bezocht het Heemkundig Documentatiecentrum van 
de WWM aan de Schriek en kon zich daar voortreffelijk  
documenteren over dit uniek fenomeen: “Samen- 
werkende Transportmaatschappij van Sinte Mariaburg”. 
Het tijdschrift is op dinsdagvoormiddag in te kijken in ons 
Documentatiecentrum.
LVB

Buurt aan de beurt
Het schoonmaakproject van de stad Antwerpen komt ook langs in Mariaburg-
Brasschaat. Het project doet telkens een andere Antwerpse wijk aan maar omdat 
het deze keer plaatsvindt in Mariaburg-Ekeren, vroeg het gemeentebestuur om 
ook langs de Brasschaatse kant van de wijk halt te houden. 
Tijdens de week van 21 september krijgt de wijk een stevige opknapbeurt.  
Verschillende gemeentediensten werken hier aan mee.  Zo zullen de technische 
diensten die week straatkolken kuisen, straatgoten vegen, voet-en fietspaden 
herstellen, straatverlichting nakijken en zebrapaden herschilderen. 
De milieudienst zorgt er dan weer voor dat je oud materiaal (herbruikbaar  
materiaal en al dan niet defecte elektrische apparaten) kan laten ophalen bij je 
thuis op zaterdag 19 september door de kringloopwinkel en dit tussen 8.30 uur 
en 16 uur. Je moet hiervoor wel eerst een afspraak maken en dit vóór 19 septem-
ber. Zo weten zij waar er materiaal opgehaald moet worden. Neem even contact 
op met de kringwinkel hiervoor, tel. 03 217 25 10. 
Ook zal op vrijdag 25 september tussen 16 uur en 19 uur de KGA-wagen  
langskomen op het Van Den Weygaertplein in Ekeren. 
Ook de politie van Brasschaat helpt een handje mee. Tijdens die week zullen er 
extra snelheidscontroles gehouden worden in gans de wijk. Op woensdag 23 
september kan je terecht in Antverpia (Sint Antoniuslei 95-97) voor het graveren 
van je fiets. Breng hiervoor zeker je identiteitskaart mee. Je fiets kan je er ook 
laten controleren of hij technisch in orde is. Ook zal er een preventiestand van de 
politie zijn waar je terecht kan voor meer info rond preventiediefstal e.d. En de 
gemeenschapswachten staan je te woord voor al je vragen. 
Het project wordt afgesloten met een heuse slothappening tijdens de  
Mariaburgse Feesten op zondag 27 september. 

Molenveld, uniek wonen in Brasschaat
Molenveld is de nieuwe naam voor het project aan de school GIBO 
Mariaburg. De bouw en de verkoop van de duplexwoningen daar 
gaat binnenkort van start. Daarom heeft het gemeentebestuur in 
samenwerking met Igean en Soficom Development een verkoops-
brochure opgesteld. 
Van een verouderd schoolgebouw dat dringend nood had aan 
grondige renovatiewerken tot een splinternieuwe moderne school 
mét betaalbare duplexwoningen voor jonge gezinnen, dat is  
Molenveld. De combinatie van betaalbare woningen met een 
school is dan ook uniek in Vlaanderen. 
Een goede verhouding tussen woningen, school en mobiliteit van 
de omgeving zijn onontbeerlijk in dit project. Ook het groene karak-
ter van de wijk bleef bewaard door het zoveel mogelijk behouden 
van bestaande bomen. Bovendien was het behoud van de privacy 
ook één van de voorwaarden: een goed evenwicht vinden tussen de  
inkijk van de speelplaats ten opzicht van de woningen is belangrijk.
Er werd door het gemeentebestuur in samenwerking met Igean en 
Soficom een verkoopsbrochure ogpesteld. Soficom Development 
is de opdrachtgever die instaat voor de bouw van de school en  
woningen samen met Antwerpse Bouwwerken. Igean werd door 
de gemeente aangesteld om de woningen te verkopen. De brochu-
re is opgesteld om jonge gezinnen te overtuigen hier een woning 
aan te schaffen dat binnen hun budget valt en zo in Brasschaat te 
kunnen wonen. 

In augustus had de familie Rombaut-Van de Moere van de 
Nijverheidslei enkele Nederlandse familieleden op over-
nachting. Eric, Monique, Max en Anouk Engelen hadden 
bij hun aankomst die dag bijna 80 kilometer meer op de 
kilometerteller van hun fiets staan. Ze waren bezig met 
hun “rondje rond de Scheldemonding”, een vierdaagse 
fietstocht vanuit Oostburg.  De eerste tocht ging van Oost-
burg naar ’s Heer Arendskerke. Van daaruit ging het dan 
richting Sint-Mariaburg, waar ze werden opgewacht door 
Anton en Vincent Rombaut.  Een frisse duik in het zwem-
bad alsook wat frisse “biertjes” brachten verkoeling na de 
dagtrip. Na een welverdiende nachtrust werd er tijdens het 
ontbijt nog wat bijgepraat bij de broodjes van die heerlijke 
Belgische “warme bakker” met “koffiekoeken”. Eric heeft 
ook nog, naar eigen zeggen,  een “paaltje” kaas gesneden 
tijdens het ontbijt… als dat geen leuke en heldere ver-
woording is voor ons “blokje kaas”! Nadien ging het dan 
verder naar Sas van Gent voor de volgende tussenstop.

AMH

DORPSLEVEN

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

Herentalsebaan 705, 2160 Wommelgem
Tel: 03 485 58 92
Fax: 03 475 90 83

Alle dagen Open van 7.30u tot 19.30u
Zaterdag van 7.30u tot 16u

Oxfam-Wereldwinkel Ekeren  
presenteert: 10 oktober,  
suikerdag in de wereldwinkels
Van 30 september tot 10 oktober is het Week van de 
Fair Trade. Oxfam-Wereldwinkel Ekeren geeft deze 
week een kijk achter de schermen van de suikerprodu-
centen in Paraguay. 
Oxfam-Wereldwinkel Ekeren sluit de Week van de 
Fair Trade af met een Opendeurdag. Op zaterdag  
10 oktober gooien ze hun suikerzakken open om 
klontjes te stapelen, van zoetigheid te proeven en 
onze partners in Paraguay te beproeven. 
Kijk wel uit voor de sinaasappelberen. Lekkere bio-
logische gummibeertjes in alle kleuren. Gemaakt 
met sinaasappelconcentraat uit Brazilië en onge-
raffineerde rietsuiker uit Paraguay. Het cadeautje 
voor alle bezoekers van de winkel in het Groot Hagel-
kruis nr 8. Speel een spelletje suikertetris (www.oww.
be/opendeurdag), los de wedstrijdrebus op en maak 
kans om het nieuwe kookboek van Oxfam Fairtrade 
te winnen De Opendeurdag is ook een prima kans om 
kennis te maken met het uitgebreide assortiment dat 
je terugvindt in de wereldwinkel.
Zaterdag 10 oktober 10-17 uur
Meer info:  
www.oww.be/ekeren en oww.be/opendeurdag
contactpersoon: Ilse De Schutter  GSM 0479507309

Missiewerking
Op 28 februari 2010 organiseert Missiewerking de 
jaarlijkse rommelmarkt in zaal Elcks Thuys aan het 
Van de Weyngaertplein. Standhouders kunnen  
contact opnemen met Rita Noordman,  
Kapelsesteenweg 633, Ekeren, tel. 03/664 96 79.
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Nederlanders op doortocht door Sint-Mariaburg

Alle dagen op afspraak van 9 tot 12 u en van 13.30 tot18u
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Turnkring  
Antverpia met 
nieuw bestuur
Bestuurswissel bij de 
jubilerende turnkring 

Antverpia: voorzitter Tom 
De Rydt geeft de skepter 

door aan Jef Van Look. Ook 
een aantal lesgevers veranderen, maar de  
activiteiten verminderen niet, integendeel.
Voor het werkjaar 2009-2010 staan volgende 
lesgevers ter beschikking van jong en minder 
jong: Katrien Hofkens (BBB Dames), Jan Pauwels  
(volleybal), An en Lin Van Aken (Klassiek & 
Jazz Ballet), Els Abts (Peuters en kleuters), 
Kristin Van In (volwassenen gemengd), Kevin  
Verstraelen (tumbling en trampoline).
Meer info bij Jef Van Look na 18u op 0475/90 
69 15 of bij Rosa Vissenaekens 03/664 98 60.  
LVB

Tim Joosen vice-kampioen
Beachvolleybal in Knokke
Tim Joosen uit de Weestandersstraat is er met zijn 
ploegmaat Dieter Melis niet in geslaagd te Knok-
ke het Belgisch kampioenschap beachvolleybal 
te winnen. Na een spannende finale moesten ze 
zich in de derde en beslissende set neerleggen 
bij het meesterschap van Tom Van Walle en Dries 
Koekelkoren. In de halve finale hadden Joosen-
Melis zich na drie sets tegen Maarten en Dennis 
Deroey geplaatst voor de finale.

Op pad met ezels
van Remco
Wie in september wil genieten van een trektocht 
in de Cevennes, onder een milde najaarszon, in 
een bont gekleurde natuur, met een heerlijke zui-
derse keuken, kan terecht bij dorpsgenoot Rem-
co Van Rousselt die samen met Annie Galland 23 
ezels beschikbaar heeft. Ezels zijn heel gemakke-
lijk in de omgang, als je enkele basisregels respec-
teert: niet slaan, trekken of duwen en niet achter 
of langs de ezelwandelen, maar ervoor. Ezels zijn 
heel gewillig en intelligent”, getuigt Remco. Na 
een korte ezelscursus (mennen, borstelen, voe-
den, zadelen) in het voormalige schooltje dat 
Remco en Annie huren, kunnen sportievelingen 
vertrekken op een uitgestippelde trektocht van 
gîte tot gîte. Meer info op www.badjane.org
(Uit Magazine, bijlage GVA)

SPORT
Al kreeg de elfde editie van de 

“Velo Classic” zondagmorgen 
met guur regenweer af te re-
kenen, toch groeide dit Mari-
aburgs fietsweekend weer 

tot een geweldig succes uit. 
“Niet minder dan 1.271 fietsers 

kropen voor het goede doel in het 
zadel”, getuigt medeorganisator Georg-

es Demont. Geestelijke vader Frans Bedeer had de vooraf-
gaande maanden een totaal nieuw parcours uitgestippeld 
en alle deelnemers waren in de wolken over het heerlijke 
natuurschoion dat ze konden bewonderen tijdens de trip 
door Kapellen, Kalmthout en Brasschaat. Vele gezinnen en 
ook verschillende verenigingen kwamen enthousiast deel-
nemen. Zelfs de kidstour kreeg voor zijn tweede editie meer 
deelnemers dan in 2008. 

De opbrengst van deze Velo Classic komt integraal ten goede 
van de MS-zelfhulpgroep Brasschaat. Binnenkort zullen de 
cheques overhandigd worden. LVB

Velo Classic een klassieker

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

Beenhouwerij - Charcuterie

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

MAES - ELEGEERT
  Openingsuren:
 Ma. 05.45 - 1230u.
 Di. - Vr. 05.45 - 1230 en 
  13.30 - 18.00u
 Za 06.30 - 16.00u

  Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren

Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox @skynet.be
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Evi Geentjens (25) uit de Leo Vermandellei is 
momenteel één van de beste Belgische roei-
sters. De kinesitherapiestudente haalde afge-
lopen zomer verschillende malen de nationale 
sportbladzijden. In de wereldbekerwedstrijd 
te Luzern werd ze samen met Jo Hammond in 
het olympisch nummer, de lichtgewicht dub-
beltwee, tweede. Op het wereldkampioen-
schap in Poznan haalde ze de vijfde plaats in 
de A-finale van de lichtgewicht skiff. Kenners 
menen dan ook dat het duo Evi Geentjens-Jo 
Hammond medaillekansen heeft op de Spe-
len van 2012 in Londen. “Zowel op kracht als 
op techniek kunnen we nog veel verbeteren”, 
aldus Evi die hoopt dat de naturalisatie van Jo 
Hammond vlot zal verlopen en dat zijzelf op 
een topsportstatuut zal kunnen rekenen.
De Mariaburgse atlete is aangesloten bij RARC-
KAWV Wijnegem. Door haar prestaties maakte 
Evi de beste reclame voor de najaarsregatta van 
haar club op het Albertkanaal in Wijnegem. 
LVB

Evi Geentjens  
ster aan 
roeifirmament

Marie-Josée Wens werd 
door de senioren-turners 
van Antverpia  
in de bloemen gezet om 
haar te bedanken  
voor meer dan  
10 jaar deskundige  
begeleiding op  
donderdagmorgen



Gazet van het Nieuw Kwartier 8

ALLERLEI

Tijdens de warme zomermaanden beleefden heel wat mensen  
plezier aan het oplossen van de wandelzoektocht,  door DC Antverpia 
georganiseerd. Stan Tubbax en Lus Cuyvers werkten hem knap uit 
en donderdagmiddag 27 augustus kwam een grote massa naar het 
Dienstencentrum om de uitslag te vernemen.
Drie deelnemers legden een foutloos parcours af en dus bepaalde de 
schiftingsvraag de volgorde: 
1. Van Wallendael Armand; 2. Maes Rita; 3.Verbeke Chris; 4. (met  
1 fout) Speltinckx Maria; 5. Walbers Guy (twee fouten maar met  
correcte aantal kurken).

Tijdens de Open Deurdag kon iedereen 
zich informeren over de vele activiteiten 
die de komende maanden op stapel 
staan in het DC Antverpia. Brochures 
met alle informatie liggen steeds be-
schikbaar voor al wie geïnteresseerd is. 
Nieuw is de cursus Bloemschikken vanaf  
18 september met tien lessen voor de prijs 
van 35 euro alsook de cursus Aquarel vanaf  
23 september met lessen op woensdag-
middag. Kalligrafie voor beginners en 
gevorderden, Kijken en tekenen, Juweel 
maken, PC cursus, Filatelie hebben eer-
der al hun succes bewezen.
Op sportief vlak  blijven Curve Bowl op 
maandag behouden, Taichi op dinsdag, 
Petanque op dinsdag- en donderdag-
middag, Gymnastiek elke maandag- en 
donderdagochtend, Yoga ’s woensdags, 
Start-to-Bike op donderdag, Tafeltennis 
op dinsdag en vrijdag. Nieuw zijn Pilates 
op donderdagmiddag en Stijldansen op 
vrijdagmorgen.
Daarnaast worden ook voordrachten, 
uitstappen en bezoeken aangeboden, 
o.m. in oktober een voordracht door Jan 
Koeken over Jeanne d’Arc.

Voor de 22e maal reeds organiseert Yvonne Verhaegen uit de Van 
de Weyngaertlei  een ontdekkingstocht door Oud-Antwerpen. Het  
betreft een eenvoudige zoektocht van ongever 4 km, zonder strikvra-
gen, die laat kennismaken met het hartje van de binnenstad. De 
wandelzoektocht loopt van 1 oktober tot 15 januari. Vertrekpunt is 
café K.Zeppos aan het Vleminckveld 78 (nabij het Mechelseplein).  
Hier kan men het deelnemersformulier ophalen tegen 5 euro. Het 
café is op de weekdagen open vanaf 10 uur, zaterdag en zondag 
vanaf 11 uur. 
Tal van mooie prijzen zijn te winnen, o.m. microgolfoven, bestek- 
koffer, etentje voor 2 personen, enz. Het antwoordblad moet bin-
nengestuurd worden 30 dagen na inschrijving. Op 13 maart 2010 
volgt de proclamatie.

Zomerzoektocht een groot succes

Creatieve 
cursussen

WANDELZOEKTOCHT
DOOR OUD-ANTWERPEN

LEZERSBRIEF

DE KRONIEK VAN BARBARA
Mexicaanse griep
Men kan tegenwoordig geen enkele krant en /of tijdschrift meer openslaan 
of er wordt gewag gemaakt van ziektekiemen afkomstig uit het reeds lang 
vervlogen tijdperk van de Maya’s en de Azteken. Waarschijnlijk hebben de 
nazaten van deze uitzonderlijke beschaving nooit vermoed dat wij ons in de 
Mariaburgse contreien ooit eens zorgen zouden moeten maken over influ-
enza of griep in verstaanbare taal.
In het land gelegen tussen de Grote Oceaan en de Verenigde Staten van 
Amerika zal men in en rond Acapulco verder genieten van de al of niet 
weldoende zonnestralen en geen flauw benul hebben van de ziektekiemen 
genoemd naar hun land.
Wie eveneens is toegetreden tot de nieuwe BV’s is ongetwijfeld viroloog 
dokter Marc Van Ranst die in alle mogelijke programma’s ons tracht diets te 
maken wat er al of niet gedaan moet worden om te “overleven”.
Misschien een goed idee voor de organisatoren van de Mariaburgse Feesten 
om Dr. Van Ranst als “special medical guest” uit te nodigen en de plaatse-
lijke bevolking te verzekeren dat we elkaar nog de hand mogen schudden en 
dat zelfs een zedige wang-aan-wang kus in deze barre medische tijden niet 
levensbedreigend is.
Dit alles zal mij niet weerhouden om arm in arm met Julienne, mijn dierbare 
buurvrouw, met de Mariabrugse Feesten te flaneren in en om de diverse 
standjes en tevens een bewonderende blik ten hemel te richten waar de 
kerktoren tegen dan ongetwijfeld zal pronken in zijn oorspronkelijke pracht 
en glorie zoals in de tijd van zijn stichter en weldoener Antoon Van den 
Weyngaert.
En om te eindigen met hetgeen mijn grootmoeder zei: Liefde is als de GRIEP, 
je loopt ze op op straat, maar overwint ze in bed.
Tot volgende keer,
Barbara

De haan van de toren
Benny Moerman uit de Korte Bist schreef: “Toen in 1972 de haan van de 
kerktoren was gebliksemd, heeft ons vader de reparatie uitgevoerd. Ik geloof 
dat hij toen een berichtje heeft achtergelaten in de haan. Wat op het bericht 
stond, weet ik niet meer. Zouden ze bij de restauratiewerken daar iets van 
gemerkt hebben?”

Heerlijke jachtschotels

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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Er zaten 311 kurken in de grote vaas in de cafetaria en het gewicht 
was 1658 gram. De volledige lijst met correcte antwoorden ligt ter 
inzage in de cafetaria van Antverpia
Het gewicht werd nooit exact geraden. Maar de dertiende in rang zat 
er maar 10 grammen naast.
Sommige deelnemers getuigden dat ze de ganse ronde tot zes of 
zeven keer rondliepen om toch maar die vraag of foto nog te vinden. 
En alle “discussies” in de cafetaria waren ook de moeite. Mensen die 
elkaar hielpen, maar ook net niet het juiste antwoord gaven. 
Al bij al werd het een groot succes en iedereen hoopt op een  
volgende editie in 2010. 

Vorig jaar hingen al enkele inwoners van de wijk ter gelegenheid 
van de Mariaburgse Feesten de vlag uit. Hopelijk zullen er dit jaar 
nog veel meer aan de gevels hangen en in de tuinen wapperen. Er 
zijn nog exemplaren van de Mariaburgse vlag te koop aan 25 euro 
bij de WWM-voorzitter of dinsdagsvoormiddag in het buurthuis 
tussen 10 en 11.45u.
Dat de vlag multifunctioneel is, bewijst dit beeld van Lieven Sybers 
op vakantie in Frankrijk. Daar zorgde onze vlag voor afkoeling in de 
wagen. LVB

ANTVERPIANIEUWS

De wandeling o.l.v. Lus en Lydia naar de gronden van Michielsen  
in Hoogboom kende een groot succes.

Weldra zal dit beeld van Felipe de Aguirre onthuld worden in het Antverpiapark ter 
vervanging van het beeldje “De bron” dat door de gemeente Brasschaat geschonken  
werd en aan de Velodroom geplaatst bij het honderdjarig bestaan van de wijk. Jammer 
genoeg werd het tweemaal door vandalen vernield en nadien ontvreemd uit het  
gemeentemagazijn.


