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NIEUWE WANDELBROCHURE EN
GOEDKEURING RUP MARIABURG

Als vervolg op ons hoofdartikel in vorige Gazet van het Nieuw Kwartier kreeg de 
Wijkwerking Mariaburg een positieve brief van het College van Burgemeester 
en Schepenen van de stad Antwerpen.  Schepen Rob Van de Velde  schreef: 
“Het stemt mij tevreden dat u, namens de Wijkwerking Mariaburg, de 
doelstellingen van het RUP kan onderschrijven. Ik kan u alvast mededelen 
dat het schepencollege in zitting van 16 december beslist heeft om de formele 
goedkeuringsprocedure op te starten.”
Op maandag 30 januari gaf de meerderheid van de districtsraad van Ekeren 
gunstig advies voor  het RUP Mariaburg. Een belangrijke beslissing om het 
historisch en groen karakter van de wijk veilig te stellen. Vele elementen van 
vroeger zijn nog in Mariaburg terug te vinden. “De doelstelling van het RUP 
is juist om het historisch en waardevol karakter van de wijk te vrijwaren en te 
beschermen”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx. “Het RUP moet ervoor 
zorgen dat de wisselvallige vermengingen van bouwstijlen het architecturaal 

voorgesteld.
De kleurrijke brochure telt 
48 blz. en behandelt 18 
woningen die tijdens of na 
het interbellum, tussen 1920 
en 2010, werden opgetrokken 
in Sint-Mariaburg/Ekeren. 
De wandeling van ongeveer 
5 km gaat van start aan 
het wijkcentrum, Van de 
Weyngaertplein 38 en is 
met een duidelijk plannetje 
en bondige route-info 
gemakkelijk te volgen. Bij 
elk gebouw staan mooie 
tekeningen, plans en 
foto’s, alsook een beknopte 
uitleg over architecten en 
opdrachtgevers.

Districtsvoorzitter Koen Palinckx met schepenen Tamara 
Heynen en Sabine Coene en auteur Jo Van Bouwel  

voor de passiefwoning aan het Van de Weyngaertplein.

homogene beeld op bepaalde plaatsen niet meer of verder verstoort.”  In december 2015 keurde Geert Bourgeois (N-VA) Vlaams minister-
president, bevoegd voor onroerend erfgoed, de voorlopige bescherming van 8 monumenten in Ekeren goed. Een aantal woningen op de Bist, 
in de Edward Caertsstraat en de Fortuinstraat staat op de lijst. De districtsraad adviseert het RUP uit te breiden met de straten Leliënlaan, 
Asterlaan en Tulpenlaan. Hierdoor valt de grens van het RUP samen met de spoorwegbedding. 
Normaliter kan eindelijk de definitieve goedkeuring van het RUP Mariaburg deze maand gemeld worden, zodat komaf kan gemaakt worden 
met de wildgroei van meergezinswoningen (= appartementsblokken) op alle nog open groene plekken in de wijk.
Het waardevol Mariaburgs patrimonium kan voortaan nog meer bewonderd worden dank zij de recente publicatie van de wandelbrochure 
‘Moderne architectuur in Mariaburg’. Het districtsbestuur van Ekeren nam het initiatief om een reeks brochures uit te geven met wandel-, 
en fietsroutes alsook bezienswaardigheden. Vorig jaar kwam de eerste fietsbrochure uit over ‘Moderne architectuur in Ekeren-Donk’. Jo Van 
Bouwel, architect en oud-directeur van de Academie Noord, stelde nu een wandelbrochure samen ‘Moderne architectuur in Mariaburg’. In 
aanwezigheid van districtsvoorzitter Koen Palinckx en de schepenen Sabine Coene en Tamara Heynen werd deze in het Wijkcentrum Mariaburg 
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Vergeten Geluk met Hans en Hannelore 
Primusz in een overvolle enthousiaste zaal 

Wijkwerking Mariaburg vzw organiseerde in januari een nieuwjaarsreceptie. 
Talrijke bestuurslui van gemeente Brasschaat en district Ekeren, 
vertegenwoordigers van allerlei verenigingen, adverteerders en bussers van 
de Gazet van het Nieuw Kwartier, Vrienden van het Nieuw Kwartier, buren 
en sympathisanten: zij kwamen allen het vernieuwde interieur van het 
wijkcentrum bewonderen en genieten van een hapje en een drankje.  
Om tegemoet te komen aan de wensen van de naaste buren werd tegen de 
muren van de benedenzaal 15 cm dikte isolatiemateriaal aangebracht. De 
muren en zoldering werden beschilderd met brandwerende verf. Aan het 
plafond hangen 69 geluidsdempende platen en de elektriciteit werd volledig 
vernieuwd.  Voorzitter Marc Denissen verwelkomde de aanwezigen en dankte 
het stadsbestuur voor de renovatiewerken. Hij beklemtoonde de goede 
samenwerking met alle betrokken partijen. 

Nieuwjaarsreceptie om kennis
te maken met nieuw interieur 

De druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van de Wijkwerking 
Mariaburg vzw verliep in een gemoedelijke sfeer.

Secretaris Walter Lauriks benadrukte dat het wijkcentrum aan reële behoefte voldoet en dat meer en meer verenigingen, instanties en scholen ervan 
gebruik maken om socio-culturele en educatieve activiteiten te organiseren. Waarlijk een enorme verrijking voor de Mariaburgse gemeenschap.
“Als we nog een sponsor kunnen vinden om nieuwe gordijnen aan te kopen voor de ramen beneden en boven, zijn we helemaal gelukkig,” aldus de 
voorzitter. “De oude waren zo versleten, dat ze bij het wassen in stukken uiteen vielen.”
(LVB)

42 vrijwillige medewerkers genoten op 17 februari van een lekker etentje in het zaaltje van Taverne Oud-Antwerpen.  
De feestelijke ijstaart was het hoogtepunt van het culinair festijn.

Hans en Hannelore Primusz 
met heerlijk Vergeten Geluk

De eerste culturele activiteit van 2017 op zondagnamiddag 29 januari 
was er één om “U” tegen te zeggen. Met hun liedjesvoorstelling onder 
het moto ‘Vergeten Geluk’  zorgden Hans en Hannelore Primusz in het 
wijkcentrum ‘Nieuw Kwartier’ voor een middag nostalgisch genieten. 
Op zolders en rommelmarkten vonden ze liedjes van 50 jaar en ouder, 
Nederlandstalige pareltjes van Vlaamse en Nederlandse oorsprong. 

Wijkwerking bedankte medewerkers  
met etentje in Oud Antwerpen

Gerda Kips kreeg als winnares van 
het  bingospel een muzikale ode.

Prachtig gezongen en pittig aan elkaar gepraat door broer en zus Primusz. Liedjes van de Ramblers, Jules De Corte, Willeke Alberti, Will Ferdy, enz. 
nodigden uit tot meeneuriën of zelfs uit volle borst meezingen. De tonen van “Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen….”, ode aan hun vake met “Des 
’s avonds laat wanneer het maantje aan de hemel staat….” en samenzang met “Maar dan zegt zij tot hem met zijn allerliefste stem….” brachten een 
zo goed als uitverkochte zaal (80 aanwezigen) in een uitbundige sfeer. 
Het Bingo-spel vormde de rode draad in de voorstelling en zorgde voor de nodige spanning. Gerda Kips mocht als winnares een muzikale ode in 
ontvangst nemen met “Dat kleine woordje ja…”.
Het optreden mét Primusz-pit, in een fantastische samenwerking met Dans -en Turnkring Antverpia, deden alvast afspraken met als thema 
“Franstalige chansons” van de wijkcentrumtoog rollen.(WL)
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Zondag 21 mei
Voorstelling  en start nieuwe wandelzoektocht

Het succes van de wandelzoektocht 2015 stimuleerde Wijkwerking Mariaburg vzw om in 2017 weer met een nieuwe editie uit te pakken. Bedoeling is 
een ander stukje van Sint-Mariaburg te verkennen. Op het af te leggen parcours  moeten vragen opgelost worden, maar bijkomend wordt wat culturele 
informatie gegeven over het te lopen traject. Dit maakt de zoektocht nog boeiender!
De tocht loopt door het ‘Nieuw Kwartier’,  het gedeelte van de wijk waar Sint-Mariaburg eind 1800 min of meer ontstaan is nabij kasteeldomein ‘Hof de 
Bist’.
Er zijn 35 vragen te beantwoorden en van 15 fotovragen moeten de locaties of adressen bepaald worden.  
De prijzen zijn vervaardigd door kunstenaar Peter Kempenaers en dochter Anne. De schiftingsvraag gaat over deze waardevolle artefacten .
Op zondag 21 mei 2017 wordt in het Wijkcentrum Mariaburg - Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren - van 14 tot 15 uur deze zoektocht voorgesteld en 
gestart.  Het einde van de zoektocht is voorzien op zondag 3 september 2017: dan is het Wijkcentrum Mariaburg extra open van 10 tot 17 uur en moeten 
alle antwoordboekjes binnengeleverd zijn!
De uitslag wordt bekend gemaakt op zondag 24 september 2017, de dag van de Mariaburgse Feesten, om 17 uur op het Van de Weyngaertplein. Er is die 
dag ook extra duiding voorzien in het Wijkcentrum verspreid over 3 sessies: om 11, 13 en 15 uur.
De deelnemingsbrochures zijn verkrijgbaar tegen 5 euro per brochure op 
het secretariaat van DC Antverpia - Sint-Antoniuslei 95, 2930 Brasschaat 
-  elke werkdag tussen 9 en 17 uur en in het Wijkcentrum Mariaburg, 
onmiddellijk na de voorstelling en start, of op de hierna vermelde extra 
openingsdagen, waar ook verdere informatie kan bekomen worden.  
Raadpleeg ook http://www.mariaburg.be:
1. Dinsdag van 9  – 12 uur:
Mei:   23, 30
Juni:  6, 13, 20, 27
Juli:  11, 18, 25
Augustus: 1, 8 , 22, 29
2. Dinsdag van 19  – 22 uur:
Juli:  4
3. Woensdag van 19  – 22 uur:
Augustus: 16
4. Donderdag van  19 – 22 uur:
Juni:  8
Juli:  20
5. Vrijdag van 14  – 17 uur:
Mei:  26
Juni:  2, 16, 23, 30
Juli:  14, 28
Augustus: 4, 11, 25
September: 1
6. Vrijdag van 19  – 22 uur:
Juli:  7 
Augustus: 18
7. Zondagen buiten 21 mei en 3 september (voorheen vermeld):
Juni  18:  10 – 13.30 uur
    16.30 – 18.00 uur
Juli  16: 14 – 17 uur
Augustus 20: 14 – 17 uur
De antwoordbrochure kan steeds gedeponeerd worden in de brievenbus van 
Wijkwerking Mariaburg VZW in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 
38, 2180 Ekeren, of uiteraard afgegeven worden tijdens de vermelde 
openingsdagen. (WL)

We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65

info@vincevastgoed.be

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

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

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

 

Vrijdag: 
8.30u - 17.00u

Zaterdag: 
8.30u - 14.00u

Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring met Arganolie •
Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K

Charles Soffers speelde tijdens de 
Opendeurweek op 13 juni een ‘solo slim’.
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Competitieve prentbriefkaarten tentoonstelling
postzegeltentoonstelling met wedstrijdkarakter
Zaterdag 10 juni organiseren de kringen Studiekring Filatelie Antwerpen, Koninklijke 
Postzegelkring Imperator, postzegelkring Ekeren-Donk en Studiegroep Belgisch Kongo 
twee unieke tentoonstellingen in Sint-Mariaburg. In zaal Elcks Thuys kunnen bezoekers een 
postzegeltentoonstelling met wedstrijdkarakter bezoeken. Een tijdelijk postkantoor zorgt 
er voor de voorverkoop van nieuwe uitgiften. Speciale dagafstempelingen zullen een massa 
filatelisten aantrekken. Er zullen ook speciale gelegenheidszegels met Mariaburgse gebouwen 
te koop aangeboden worden. Inkom is gratis.
In het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38, wordt als innovatie een competitieve 
tentoonstelling van prentbriefkaarten gepresenteerd. Daar zal het Heemkundig 
Documentatiecentrum van de WWM ook een ruim aanbod prentbriefkaarten te koop 

Diane Bruyninckx uit de Sint-Antoniuslei werd geboren te Wilrijk, volgde moderne wetenschappelijke 
humanioraopleiding, maar koos uiteindelijk voor het Hoger Kunstonderwijs met als specialisatie 
wetenschappelijk illustreren. Als vrije studente aan de  VUB volgde ze een opleiding anatomie. 
Als freelance illustrator kreeg ze opdrachten van Belgische uitgevers van biologieschoolboeken, 
Belgische reclamebureaus en public relation firma’s, farmaceutische bedrijven, medische 
organisaties, internationale medische uitgeverijen, en maakte ze natuurillustraties.
Als postzegel ontwerpster kreeg ze opdrachten van United Nations (Genève, Zwitserland) voor een 
illustratie voor de First Day Cover van de postzegeluitgave van 1990 over Medische Planten. (Kew 
drawings)
Voor United Nations (New York, VS) drie vellen postzegels voor de reeks Endangered Species uitgave 
1996 met elk vier afbeeldingen van bedreigde plantensoorten, dus twaalf bloemen en planten. 
De Belgische Post  (Brussel) bestelde drie postzegelafbeeldingen van bloemen voor de Gentse 
Floraliën 2000, aparte postzegelvellen in droge aquarel alsook set van vier First Day Covers, 
drie Maximum-kaarten en een Maximum-kaart-de-luxe. Alle afbeeldingen zijn gelinkt aan de 
postzegeluitgaven. 

Diane Bruyninckx, Mariaburgse postzegelontwerpster

aanbieden.
Beide tentoonstellingen zijn open van 10 tot 17 uur.
Tussen beide locaties wordt ook animatie voorzien. Vermits de nieuwe postzegeluitgaven in het teken staan van zandkastelen en de Ronde van 
Frankrijk, zullen op het kerkplein door kinderen zandkastelen gebouwd worden en ook fietsanimatie. Kunstenaar Jef Sterckx zorgt voor levensgrote 
kartonnen toerwinnaars.
Meer info bij: hde.belder@hotmail.com en walter.deijnckens@telenet.be
(LVB)

De Belgische Post (Mechelen) uitgave van juli 
2005. Een postzegelvel met zes afbeeldingen 
van Belgische Schelpen. Kleurschilderij in acryl op 
board.

TENTOONSTELLING 

POSTZEGELS EN PRENTBRIEFKAARTEN

ZATERDAG 10 JUNI 2017

van 10 tot 17 uur 

Elcks Thuys en Wijkcentrum Mariaburg

Inkom gratis
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Bij graafwerken voor een nieuwbouwproject in de Vrijwilligerslei werd een oud 
straatnaambord boven gehaald. Overburen Robert en Frieda Brunig-Domen 
konden het metalen bord recupereren. 
Zoals in het boek ‘Over onze straten gesproken’ (1992) van Rik Asselbergh 
uitvoerig uitgelegd, heette de huidige Vrijwilligerslei oorspronkelijk 
Galghoefstraat - Galgenhoevestraat - Galghoefsche straat. De naam verwees 
naar de Galgehoeve die op de Galgenvelden stond nabij de Kaartse Beek. Vanaf 
de Kapelsesteenweg liep dit straatje inderdaad naar de plek, waar Antoon Van 
den Weyngaert anno 1900 zijn ‘Chateau du Galg’ liet bouwen. Volgens oude 
oorkonden werd in 1614 Jacob Biersen door de Ekerse Vierschaar veroordeeld 
tot de doodstraf door ophanging aan de galg. Vanaf 28 mei 1844 was de naam 
‘Galgehoefsche straat’ in gebruik op Katerheide.

Op 1 juli 1926 besloot het gemeentebestuur van Brasschaat de straatnaam te veranderen 
in Vrijwilligerslei. Dit ter nagedachtenis van de jonge vrijwilliger Eduard Goormans, die op 
6 oktober 1918 sneuvelde in het bos van Houthulst. Zijn vader Petrus Goormans was een 
bekende figuur in Sint-Mariaburg, o.m. uitbater van het café op de Kapelsesteenweg 132, 
vlak voor de Katerheidemolen. Hij was een fijne muzikant, goed bevriend met Peter Benoit. 
Hij noemde zijn café naar de befaamde Antwerpse componist,  stichtte er zangvereniging 
Peter Benoit en fanfare ‘Sint-Mariaburgs Weergalm’. Hij componeerde o.m. St. Mariaburg 
March. 
De Vrijwilligerslei blijft in de herinnering van velen voortleven omdat vooraan een 
fietswinkel ‘Red Star’  gevestigd was. Daarnaast de befaamde cremerie Nelleke. In beide 
handelszaken stonden dochters van Brouwer Verbist, die café Tramhalt op de hoek 

Oud straatnaambord teruggevonden

Vrijwilligerslei heette vroeger Galgehoefsche straat

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

LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
 

 
NAGELSTUDIO 
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES

GROOTHANDEL

        

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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Eduard Goormans sneuvelde als oorlogsvrijwilliger 
in 1918.

uitbaatte.
In de bocht aan de rechterzijde 
woonde het echtpaar Volant-
Van Herendael. Joseph 
Volant (1894-1978) was 
landmeter, chef van het 
vrijwillig brandweercorps en jarenlang voorzitter van de NSB (Nationale Strijders Bond). 
Zijn echtgenote Maria (1899-1984) was erevoorzitter van het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn. Meer achterin huisde eind 19de eeuw een zonderling, Piet Verepas, een 
overlevende van de Belgische kolonisatiepoging in Guatemala. De mooie burgerhuizen 
wat verder rechts waren eigendom van slager Petrus Sevenans. Zijn zoon ‘Frans Peird’ 
(paard) en kleinzoon Pierre waren destijds de bekendste slagers van de wijk. Ook het stuk 
Jacobuslei voor de Annadreef heette vroeger Vrijwilligerslei.
De Vrijwilligerslei heeft door het enkele richting-verkeer een beetje het karakter van 
een woonerf. Een pittoresk stukje Sint-Mariaburg. Vele bewoners hebben zich de 
moeite getroost hun woningen fraai te restaureren en te renoveren. In de zomer lokt de 
rommelmarkt er jaarlijks veel bezoekers. (LVB) 

De huizen van Petrus Sevenans in de 
Galgenhoevestraat 



Manager Marjan De Saegher vierde zaterdag 28 januari het twintigjarig bestaan van EM Reizen op de 
hoek van Kapelsesteenweg en Schriek. Tijdens een sfeervolle receptie konden de trouwe klanten het fraai 
vernieuwde interieur bewonderen. De zaak werd extra opgefrist om de reislustigen nog beter te kunnen 
ontvangen. Al 7 jaar runt Marjan als zelfstandige de zaak. Met de glimlach helpt ze de klanten hun dromen 
waar te maken. Een verzorgde service en professioneel advies  zijn haar sterke punten.
“EM Reizen is een zelfstandig kantoor, aangesloten bij Selectair, dat vooral de marketing verzorgt. 
Momenteel zijn ongeveer 120 kantoren aangesloten bij Selectair,” weet Marjan die zelf 19 jaar geleden 
begon te werken in het pand waar oorspronkelijk café Katerheide van Jane en René Leemans gevestigd 
was. Toen was het een duivenlokaal. Nu worden er andere vluchten verzorgd.
Kapelsesteenweg 537, 2180 Ekeren - tel. 03/660 10 90 - marjan@emreizen.be
Openingsuren di-wo-do-vr 9-12.30 en 13.30-18 uur; za doorlopend vzan 10 tot 15 uur; ma gesloten. (LVB)

In het prachtig 
gerenoveerd pand 
op de hoek van 
Kapelsesteenweg en 
Frans Standaertlei 
opende Joke Vermeire 
(42) een nieuwe 
zaak met de zinvolle 
naam ‘FUTUR’. Hier 
was immers in de 
ontstaansgeschiedenis 
van de wijk Café De 

Op de plek waar glazenmaker 
Jan Leemans vijftig jaar geleden 
zijn magazijn had - Alfons De 
Schutterstraat 17 - opende Chloë 
Elseviers (21) op 4 december haar 
mooi ingericht schoonheidssalon 
‘Chloase’. Na een opleiding tot 
kapster in het secundair onderwijs, 
volgde ze nadien bij Encora in 
Berchem nog een opleiding tot 
schoonheidsspecialiste. Zo kan 
Chloë een totaalconcept aanbieden: 
kapsalon, manicure, pedicure, 
gelaatsverzorging, massage, 
ontharing, kleuradvies. Bij Chloase 
wordt dit alles in een privésfeer 
optimaal verzorgd.
Chloë werkt alleen op afspraak: 
0476/85 49 96.
(LVB)
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Marjan De Saegher:
20 jaar EM Reizen

Joke Vermeire met
conceptstore in Futur

Chloë Elseviers met  
totaalconcept
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Toekomst bij aannemer Henri Vervoort gevestigd. Joke stamt uit een echt 
Mariaburgs ondernemersgeslacht: grootvader Gerard Moerbeek runde 
jarenlang het Bazarke, grootmoeder Simonne had erover de  parfumerie, 
nadien opgevolgd door haar dochter Mieke, vader Dirk Vermeire had Dixie 
Toys, papierhandel Dixie was het vervolg van het Bazarke en werd gerund 
door nonkel Dirk
Joke was eerder stewardess en reisde met Sobelair heel de wereld rond. 
Na acht jaar ging deze luchtvaartmaatschappij failliet. Dan doorkruiste ze 
België als vertegenwoordigster van een Deens kledingmerk en anderhalf 
jaar was ze consulente bij een optiekbedrijf. “Ik vond dat het tijd was 
om zelf de teugels in handen te nemen”, zegt ze. “Toen het pand hier 
beschikbaar kwam, heb ik niet geaarzeld.” 
Patrick Van Daele van PVD Verlichting kocht het en renoveerde het 
volledig. Zo komt er na een bank, een confiserie en een zonnepanelenzaak 
nu een conceptstore, een winkel met trendy hebbedingen. In het 
smaakvol ingerichte interieur vindt iedereen wel iets: originele accesoires, 
lifestyle, juwelen, decoratie, mode voor mannen, vrouwen en kinderen, 
geschenkdozen, trendy gagets, interieuritems, heel veel producten van 
Belgische makelij. (LVB)

Alfons de Schutterstraat 17 Enkel op afspraak
2180 Ekeren 0476/82.49.96

Marjan Desaegher voor 
kantoor EM Reizen, 
ooit café Katerheide 
waar de reisduiven 
ingekorfd werden.



Kastelen kregen nieuwe bestemming 
in zorgsector
Het groene karakter van Sint-Mariaburg heeft 
ervoor gezorgd dat de overheid van in de 19e  
eeuw deze locatie geschikt achtte om er mensen 
met psychische, relationele en ook fysieke 
problemen een behandeling aan te bieden. 
In 1899 overwoog de ‘Mutuelle Congolaise’ 
zieke ex-kolonialen op te vangen in een 
sanatorium in de streek van de Galghoef.
Voordien overwoog het provinciebestuur 
van Antwerpen op de gronden van domein 
Galgehoeve, eigendom van de Burgerlijke 
Godshuizen van Antwerpen (later OCMW), 
een zwakzinnigengesticht te bouwen ter 
vervanging van de verouderde instelling in de 
Antwerpse Sint-Rochusstraat. Dat plan ging 
niet door en voor mannen werd en nieuwe 
instelling gebouwd te Mortsel, voor vrouwen te 
Duffel. Antoon Van den Weyngaert bouwde op 
de Galgenvelden zijn kasteel, dat na verkoop in 
maart-april 1938 toch nog een zorgbestemming 
kreeg. Stichting Remi Quadens ving er door de 
jeugdrechter geplaatste kinderen op. 
Na verloop van tijd werd het kasteel ongeschikt 
verklaard en werden andere paviljoenen 
gebouwd in het voormalig park van Chateau 
du Galg. De jeugdinstelling heet nu OBC 
Mastenhof.

Het kasteel zelf is recent gesloopt en 
vervangen door aanleunwoningen, sociale 
appartementen. De bewoners ervan 
kunnen gebruikmaken van het nabijgelegen 
Dienstencentrum Antverpia.

De kastelen van de kinderen Van den 
Weyngaert hadden tijdelijk eveneens een 
zorgfunctie: in het kasteel ‘Deo Juvante’ van 
Georges Van den Bussche-Emma Van den 
Weyngaert  (op de hoek van Boskapellei/
Floris Verbraekenlei) werd anno 1983 een 
schooltje voor lager onderwijs volgens de 
Steinerpedagogie geïnstalleerd. 
Het kasteel van Henri Van den Weyngaert 
(Zotte Rik), een indrukwekkende middeleeuwse 
burcht op de hoek van Henrilei-Lage Kaart, ving 
na WO I weeskinderen, slachtoffers van de 
oorlog, op.

Het kasteel Sterrehof van de bekende 
Antwerpse familie Grisar, gelegen vlak bij de 
Kaartse Beek en de Zwemdok, werd na het 
overlijden van Emile Grisar in 1948, openbaar 
verkocht en eerst gebruikt als vakantiehuis 
voor havenarbeiders. Vanaf 1955 werd het 
gemeubeld kasteel Sterrehof verhuurd aan 
PVBA Medister, een psychiatrische instelling. 
De PVBA kocht in 1965 het domein aan. Om 
veiligheidsredenen werd het gebouw in 1970 

afgekeurd. Een nieuwe kliniek werd op 1 juli 
1986 in gebruik genomen aan de Jagersdreef 
nabij de Kaartse Beek. Nieuw Medister werd 
nadien Elim.

De zorg voor mensen met psychische 
problemen werd ook beoefend aan Ekerse 
kant van de wijk. In de Bist werd de oude villa  
Joseph in gebruik genomen als psychiatrisch 
centrum Tsedek. Dit kleinschalig 
therapeutisch centrum, een psychosociaal 
revalidatiecentrum, is momenteel met nieuwe 
gebouwen aan het uitbreiden naar de Wily 
Staeslei toe.

Op de Kapelsesteenweg wordt in volle 
centrum van Sint-Mariaburg de traditie 
van psychische zorg verder gezet: bij 
Psychepolis (Kapelsesteenweg 402) werkt  
een multidisciplinair team (psychiater, 
psychologen, mental coach); op de 
Kapelsesteenweg 581, de voormalige 
praktijkwoning van dokter Bortels, werkt 
psychotherapeute Wendy Claessens; in de 
vroegere winkel ‘t Schaapke (Kapelsesteenweg 
549) is Het Kader, een groepspraktijk voor 
psychologische begeleiding actief.
(LVB)
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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

Zondag 23 april van 10 tot 18 uur in het Wijkcentrum - Thema Zorg 

Tot RUST komen in groen Sint-Mariaburg

Kasteel Sterrehof van de familie Grisar werd 
Medister, een psychiatrische instelling.

In het  kasteel van Henri Van den Weyngaert 
(Zotte Rik) werden na WO I weeskinderen 
opgevangen.

ANTVERPIA
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
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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’.
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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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“Aardrijkskund, wat is dat 
Olivier?” O, gymnastiek, papa.” 
(lacht)
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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

Mariaburgse auteurs in Literair Café

Bezoek atelier Peter Kempenaers

Wat weet u over Ekeren  tijdens de 
Eerste Wereldoorlog?

Zondagmiddag 21 mei zijn  in het Wijkcentrum Nieuw Kwartier - na de 
voorstelling van de ‘Familiale culturele wandelzoektocht -  Mariaburgse 
auteurs te gast. In ons Literair Café zullen ze vertellen over hun werk 
en laten we ook enkele fijne haiku’s voorlezen van onze betreurde 
medewerker Gui Van Look.
Intussen bleven de auteurs  niet onopgemerkt! Ugo Janssens liet uit 
Grand-Halleux weten dat  hij van de uitgeefster van WPG-Davidsfonds 
het aanzoek kreeg om met haar naar Amsterdam University Press over 
te stappen. Hij ging op dit verzoek in omdat één van grote voordelen de 
mogelijkheid van Engelse vertalingen is. Net voor de Boekenbeurs in 
november zal van Ugo het volgend boek over misvattingen en leugens 
in der wereldgeschiedenis verschijnen bij Amsterdam University Press. 
Meer hierover zal hij vertellen in ons Literair Café.
Marita De Sterck stelde op donderdag 23 februari in het Zuiderpershuis 
haar nieuw boek voor: “Wreed schoon, volkssprookjes op reis”. Zoon Jonas 
Thys zorgde met 75 houtsneden voor de passende illustraties. Marita 
verzamelde 75 niet verkinderlijkte volkssprookjes uit 40 cultuurgroepen 
die in België en Nederland wonen.  
Het werd een heel boeiende presentatie, ingeleid door Joke van Leeuwen. 
Vijf buitenlandse vertellers en vertelsters praatten nadien met Joke van 
Leeuwen over hun verhalen. Griot Tshitenge uit Gambia stal nadien de 
show met luimige vertellingen en liederen onder begeleiding van typisch 
Afrikaanse instrumenten.
“Wreed schoon, volkssprookjes op reis’” van uitgeverij Polis kost in de 
boekhandel  24,99 euro. (LVB)

Peter Kempenaers uit de Maria Theresialei meldde ons: “Tijdens 
het laatste weekend van april 2017 richt ik een atelierbezoek in, met 
algemene info over mezelf, het atelier, de beelden in de tuin en op het 
terrasgalerijtje. Hoe komt een beeld tot stand? Wat zijn de motivaties- 
inspiraties? Hoe verloopt het proces van ontwerp naar brons?
Ik geef info over het project WZC Lindelo dat de week nadien wordt 
bezocht. Op één van de vier atelierbezoeken en bezoek WZC Lindelo kan 
je inschrijven. WZC Lindelo vraagt dat de groepen niet te groot zouden 
zijn. Voor het atelierbezoek is er een maximum van twintig personen. 
Wacht dus niet te lang om in te schrijven.Voor de beiden wordt een 
deelname van 6 € gevraagd , drankjes inbegrepen.”
Inschrijven kan op peke@primusnet.be
(MED)

Al drie jaar herdenkt men in heel België de Eerste Wereldoorlog. 
Ook in Ekeren verzamelde het district in samenwerking met 
het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders, Het 
Geheugencollectief vzw, het Documentatiecentrum van Mariaburg en 
enkele lokale erfgoedfanaten allerlei informatie. Zowel de burgerwacht, 
vluchtelingen die naar Nederland trokken, het versterken van de 
frontlinies, de deportaties van politieke gevangenen, verhalen over 
smokkel en spionage, Ekerenaars die aan het front gevochten hebben, 
de Duitse regelgeving, het voedingscomiteit en de voedselbedelingen, 
het vrijmaken van het schootsveld voor de forten, het verzet, de 
inkwartieringen alsook het einde van de Eerste Wereldoorlog komen aan 
bod.
In november 2017 wordt alle informatie gebundeld in een grote 
tentoonstelling. In samenwerking met de Duitse zusterstad Andernach 
wil het district voornamelijk persoonlijke getuigenissen van personages 
uit Ekeren en Andernach aan bod laten komen. 
Hebt u zelf nog straffe (familie)verhalen over deze oorlog, of beschikt u 
over foto’s, brieven of voorwerpen uit deze periode (1900-1920), neem 
dan snel contact op met de cultuurantenne. 
Opgelet, niet alleen foto’s van militaire aanwezigheid komen in 
aanmerking. Foto’s van dagdagelijkse situaties, straten, gebouwen… 
kunnen even interessant zijn.
252cc, Hof De Bist, Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren
Cultuurantenne Ekeren cultuurantenne.ekeren@stad.antwerpen.be   
tel. 03 292 67 36 (MED)

EXPO ‘Wreed schoon’

Van  26 maart tot 14 mei vindt in 
Bibliotheek Permeke, De Coninckplein 25-26, 
Antwerpen de expo ‘Wreed schoon’ plaats, 
een tentoonstelling met een bont palet 
volkssprookjes uit meer dan 30 culturen, 
verzameld door Marita De Sterck. Prenten 
van Jonas Thijs, verhaalfragmenten en 
video-opnames met vertellers vallen te 
bewonderen. Kom, kijk, luister en geniet.
Nadien gaat de tentoonstelling op reis.
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Jan Kampers bij top 
Total-stations

Eddy Bernaerts 
mediafiguur

Marleen Domen gaf 
honderd keer bloed

Ivan Janssens 
milieuambtenaar op pensioen

Opening kermis

Jan Kampers (58) is al negen jaar zaakvoerder van het Total-tankstation 
op de Antwerpsesteenweg Kapellen,  recht over het Vijverhof. Deze 
volbloed Mariaburger, die velen ook kennen als gewezen voorzitter van 
tennisclub Smash, onderscheidt zich sterk door zijn persoonlijke service: 
altijd goed gemutst, in weer en wind, van 7 uur ‘s ochtends tot 19 uur 
‘s avonds, staat hij klaar om de wagens van de  klanten van de nodige 
brandstof te voorzien. Bovendien vindt de bezoeker in het winkelgedeelte 
een ruim aanbod van drank- en snoep, er is een broodautomaat en er 
kunnen pellets voor de kachel aangeschaft worden. Jan mag er dan ook 
trots op zijn dat zijn station afgelopen jaar voor de derde keer bij de top 
van de Belgische Total-tankstations geklasseerd werd.
(LVB)

Eddy Bernaerts, onze trouwe busser uit de Sparrenlaan, is niet uit de 
media weg te branden. In de Polder stond onder de titel FIGUUR IN DE 
KIJKER een uitgebreid artikel met twee foto’s: ‘Eddy Bernaerts leert 
honden professioneel bijten’. Daarin lezen we dat hij als jonge gast 
eerst loodgieter was en nadien postbode werd. Op 45 jaar moest hij 
noodgedwongen met pensioen. Op zijn kast prijkt een mooi kunstwerk 
van een apache met herdershond, vervaardigd door Theo Reynders. Eddy 
is ook bekend als omroeper bij het gansrijden in Lillo, maar al 30 jaar 
traint hij honden. Hij steekt zich als apache in een juten pak en laat zich 
in de armen en benen bijten. In het artikel lezen we dat Eddy op zoek is 
naar een trainingsterrein.  
Wie een veld  ter beschikking wil stellen, kan altijd contact met hem 
opnemen via tel. 03/665 37 49 - gsm 0486/67 93 13.
Wat later prijkte hij op een foto van Jan Brys in GVA onder de titel: ‘Het 
blijft een groot mysterie’. In het artikel lezen we dat Eddy een oude plaat 
ter nagedachtenis van twee in 1929 gecrashte piloten terug bezorgde. 
Tot maart 2014 hing die plaat aan de verkeerstoren van het vliegveld 
van Brasschaat. Maar ze verdween bij de plechtige inhuldiging van de 
Licht Vliegwezenlaan. Korte tijd later zag Eddy, op wandel met zijn hond, 
de zware plaat in het struikgewas liggen. Hij nam ze mee naar huis, liet 
ze zandstralen zodat de letters terug duidelijk leesbaar werden. Eddy 
bezorgde de plaat terug en zij wordt opgehangen in de historische galerij 
van het Gunfire Museum. “Het blijft nog altijd een mysterie hoe de plaat 
tussen de struiken is terecht gekomen’, aldus Eddy.
(LVB)

Jan Brys schreef in GVA dat Marleen Domen voor de honderdste keer 
bloed kwam geven bij het Rode Kruis van Brasschaat. Ook zus Marina 
en dochter Mieke Wouters behoren tot de bloedgevers. “In het totaal 
zijn er meer dan tien geregistreerde bloedgevers in de familie,” aldus 
het artikel. Marleen is een bekende figuur in de wijk, bijzonder actief  
op de facebook-pagina ‘Ge zijt van Mariaburg als ge’... en ook als 
gelegenheidscorrespondente van ons blad.
(LVB)

Eind februari beëindigde Ivan Janssens, onze ex-secretaris en ‘duivel-
doet-al’ van de Wijkwerking, zijn loopbaan als milieuambtenaar bij de 
gemeente Stabroek. Heel lang geleden richtte hij de eerste Jeugdraad 
van Ekeren op en in 1983 werd hij de eerste jeugdconsulent in Stabroek. 
Nadien belandde hij op de bouwdienst, waar hij zich vooral bezig hield 
met milieu en afval. Vandaar was het een kleine stap naar zijn job van 

milieuambtenaar. Een primeur voor België! Al die jaren fietste hij van 
de Nijverheidslei naar het gemeentehuis van Stabroek. Nu zal hij zich 
nog intenser kunnen toeleggen op de schilder- en beeldhouwkunst. 
Maar ook de natuur boeit hem bijzonder en de Wijkwerking behoudt een 
bijzondere plaats in zijn warm hart.
(LVB)

Het gemeentebestuur van Brasschaat maakte bekend dat de kinderburgemeester, de kindergemeenteraad en het schepencollege om 14 uur de 
kermis in de Sint-Antoniusmlei feestelijk zullen openen. Na de paasvakantie zal een flyer op de scholen verdeeld worden met daarop de aankondiging 
van de opening. 

Algemene elektriciteitswerken

Elseviers Marc

- Voor alle kleine herstellingen en verbouwingen.
- Oplossen van kortsluitingen en opzoeken van storingen.

- Elektrische keuring van woningen voor verkoop.

Bel mij voor een gratis prijsofferte! Marc: 0477/944 083
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 Mieke Linders

° 2/12/1955  

† 26/8/2016

Madeleine van 
Baast
° 26/2/1922  

† 15/11/2016

De echtgenote van Roger Coenen, moeke van Raf, Jo en Stef, is thuis 
vredig ingeslapen. Van begin 1981 tot midden 1999  baatte ze op de 
Kapelsesteenweg 553 de winkel Sportwereld uit. Mieke was ook sterk 
geëngageerd in de volleybalclub te Ekeren. Het gezin woonde destijds in 
de Frans Standaertlei 83.

“In zoveel mooie herinneringen blijf je altijd bij ons”. Die woorden bovenaan 
de doodsbrief van Madeleine slaan de nagel op de kop. De weduwe van 
Jos Mermans, moeder van Guido en Frieda, blijft een onvergetelijke figuur 
in de Mariaburgse geschiedenis. Zij stamt uit een van de oudste  families 
van groenten- en plantenkwekers. Iedereen kent haar uit de tijd dat ze 
met een kwinkslag op de hoek van Kapelsesteenweg en Carolinalei de 
klanten in hun groentewinkel van de beste ‘marchandise’ voorzag. Later 
zat ze elk jaar aan de kerkhoven met potten chrysanten om de graven van 
onze overleden op te fleuren. Vanuit haar Mariaburg emigreerde ze naar 
de Leeuw van Vlaanderenlaan in Hoogboom, maar trouw aan haar roots 
bleef ze geïnteresseerd in het Mariaburgs dorpsleven. De uitvaartliturgie 
vond plaats in de Sint-Jozefskerk te Hoogboom.Georgette Slock

° 25/1/1925

† 19/10/2016 

Jean Van Dingenen

° 28/12/1940

† 21/10/2016 

Kris Peeters
° 30/7/1966
† 23/11/2016 

In WZC Hof De Beuken overleed Georgette Slock, telg van een der oudste 
Mariabugse families. Zij was geboren in “Het Visserke” aan de Schriek. 
Vader Fernand Slock was met zijn ouders actief in de houtzagerij aan het 
pleintje achter de toenmalige Geestenstraat, nu Weerstandersstraat, 
waar later ketelmaker Wilrit gevestigd was. Na de Tweede Wereldoorlog 
werkte hij bij Cepa en was actieve secretaris-schatbewaarder van Kring 
der Bloedgevers ‘Ik Dien’. Augustine Mertens was haar moeder.
Georgette huwde met Frits Cop, van een familie die op verschillende 
adressen in Mariaburg gewoond heeft. Zij kregen een zoon Ronald en 
een dochter Raymonde, door iedereen ‘Kiki’ genoemd. Hij emigreerde 
naar Australië en overleed er. Later hertrouwde Georgette met Jos Van 
Bouwel, intussen eveneens overleden. Zij was een sportieve vrouw, 
actief lid van tafeltennisclub “21” en een frequente bezoekster van de 
zwemdok.

De echtgenoot van Marie-José (Jé) Wens was wel geen Mariaburger, 
maar wel een trouwe lezer van onze krant. Vele ouders en kinderen van 
de VBSM  kenden hem omdat hij altijd klaar stond om juf Marie-José 
te helpen. Ook de leden van Dans- en Turnkring Antverpia kenden hem 
vermits Jé jarenlang lesgeefster was van de ochtendgym en nog steeds 
één van de actieve leden.

Van 1 september 1998 tot 31 augustus 2004 was Kris Peeters directeur 
van GIBO Annadreef. Zijn echtgenote Veerle De Gruyter en de kinderen 
Stijn, Katelijne en Dries namen met veel vrienden en kennissen afscheid in 
de Sint-Antoniuskerk te Brasschaat. Hij was een gewaardeerd voorzitter 
van atletiekclub Break, waarbij hij betrokken geraakte door zijn kinderen. 
Alle bestuursleden blijven zich Kris herinneren om zijn luisterend oor, zijn 
aanstekelijk enthousiasme en zijn optimisme. Spijts zijn ziekte bleef hij 
de club steunen, optimistisch vooruit kijken en iedereen stimuleren. Hij 
zal gemist worden.

BM’ s verlieten ons...

Wijkwerking  
Mariaburg vzw 

wenst u een  
Zalig Pasen!
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Alfons Rombouts

° 28/08/1920    

† 08/12/2016

Maria ‘Minneke’ 
Verstraelen
° 22/01/1918  

† 12/12/2016

Fons Rombouts werd in 1920 geboren te Stabroek, maar verhuisde met 
zijn ouders al spoedig naar de Willy Staeslei in Sint-Mariaburg. Daar 
leerde hij een lief en schoon buurmeisje kennen, zijn Maria Somers. En na 
‘den oorlog’,  in 1945, trouwden die twee.
Meer dan 60 jaar zouden ze samen lief een leed delen. Het gezin 
breidde uit met een zoon, Herman. En later met 2 kleinkinderen en 3 
achterkleinkinderen.
Fons werkte bij Bank en Verzekeringsmaatschappij Antverpia als 
schrijnwerker, en zorgde mee voor het onderhoud van de huurhuizen. 
Later zou hij zelf aan het hoofd staan van die onderhoudsploeg. Als geen 
ander kon hij prachtige verhalen en anekdotes uit het legendarische 
Antverpiatijdperk met veel humor vertellen.
In 1958 bouwde hij zijn huis in de Floris Verbraekenlei.  Al het houtwerk 
van dak, tot ramen en deuren was van eigen makelij, natuurlijk ! Tot zijn 
95 heeft hij hier gewoond. Tevreden met de mooie omgeving en blij met 
de goede buren. In 2016 ging de gezondheid achteruit, toch maakte hij 
nog een mooie zomer mee in het RVT Hof van Schoten.
Iedereen kende de Fons.  En omgeven door veel genegenheid en zorg is 
hij daar op zijn 96ste jaar overleden.

We hadden altijd gedacht dat Minneke, de stralende weduwe van Fons 
Joppen, onze volgende eeuwelinge zou worden. Zoals ze altijd, fijn 
verzorgd, flink rechtop,  met haar wandelstok van haar appartement in 
de Bist door het dorp stapte. Op weg naar de bakker, of naar Van Gastel 
om er met haar vriendinnen iets te drinken en gezellig te keuvelen, of 
naar de bijeenkomsten van Okra en Ziekenzorg ‘Vergeet mij nietje’... 
Het heeft niet mogen zijn, uiteindelijk belandde ze nog in WZC Rubens 
te Mortsel waar haar wonderbaar levensverhaal afgesloten werd. Bij 
haar geboorte in de Eerste Wereldoorlog woog ze amper 1,5 kilogram 
en dat in een tijdperk toen nog geen couveuses bestonden. Maar ze 
spartelde erdoor. Ze huwde met Fons Joppen, baarde twee kinderen 
Manuella en Etienne, en was in heel Mariaburg gekend als de immer 
vrolijke gerante van ‘Meubelen Keepers’. Fons was een populaire 
dorpsfiguur als muzikant van fanfare Antverpia. Haar piëteitsvolle 
uitvaart in de Mariaburgse parochiekerk, waar ze zelf zoveel belangrijke 
levensmomenten meemaakte, werd door een massa dorpsgenoten 
ervaren als een dankbaar herdenken van iemand die geluk uitstraalde. De 
asurne werd begraven bij haar echtgenoot op het Militair Erepark van de 
Ekerse begraafplaats aan de Driehoekstraat. 

Pierre Gillard
° 28/9/1935  

† 12/12/2016 

In de donkere dagen voor Kerstmis overleed de echtgenoot van Josseline 
Vens in AZ Klina te Brasschaat. Hij was bij velen bekend als zaakvoerder 
van koffiebranderij ‘Het Moleken’. De naam verwees uiteraard naar de 
vestigingsplaats, eerst naast de molen op de Kapelsesteenweg, nadien 
achter de molen in de Molenweg, maar ook naar zijn grootvader Victor 
Janssens, die voor WO I de Katerheidemolen uitbaatte. De uitvaartliturgie 
vond plaats in de parochiekerk in aanwezigheid van zijn echtgenote, 
kinderen Paul en Alain met hun echtgenotes en de kleinkinderen, zus 
Ghislaine, schoonzussen en schoonbroers.

Suzanne Delahaye

° 09/09/1928

† 30/12/2016

De weduwe van Marcel Van den Eynde overleed in WZC RVT Christine te 
Ekeren-Donk. Zij bracht met haar zussen Eliane en Monique haar jeugd 
in Sint-Mariaburg door en woonde  na haar huwelijk met Marcel in de 
Hoogpadlaan op het Laar. Zij kregen een dochter Christianne, befaamde 
harpiste. Marcel en Suzanne bleven steeds geïnteresseerd in onze wijk 
en namen destijds ook deel aan wandelingen en tentoonstellingen in 
buurthuis ‘Nieuw Kwartier’. De uitvaartplechtigheid vond plaats in de 
Heilig Hartkerk te Brasschaat-Donk.

De Huiskamer
verteltheater

Een vertelnamiddag in het Wijkcentrum 
gebracht door Luc Geysen voor kinderen 
van 5 tot 12 jaar. Dit zal doorgaan op 18 
juni 2017 om 14 uur.
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Maurits De Schutter

° 22/10/1931  

† 5/1/2017

Andre  De  koning
° 1/5/1924  

† 5/2/2017

Yvonne Wouters
° 8/11/1925  

† 8/2/2017

Aloïs Lambrechts
° 24/4/1931  

† 9/2/2017

De echtgenoot van Amanda De Staelen is vredig ingeslapen in WZC 
Zonnewende te Kapellen. Maurits en Amanda woonden wel in de Ekerse 
Poorthoflaan, maar leefden intens mee met onze wijk. Zij namen aan 
veel activiteiten van de Wijkwerking deel. Maurits was van 1958 tot 1963 
voorzitter van de jeugdclub ‘Jeugd en Ontspanning’. Beroepshalve was hij  
een populaire onderwijzer van de Sint-Jozefschool in Merksem. Eens op 
pensioen figureerde hij met zijn lieve echtgenote in vele tv-feuilletons en 
films. Daar beleefden ze enorm veel plezier aan. Onvergetelijk blijft de rol 
die hij speelde in ‘Opgejaagd wild’. De twee dochters Danny en Nadine, 
hun echtgenoten en zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen hielden 
enorm veel van hun immer geestige en hulpvaardige vader/grootvader. 
In een overvolle Sint-Lambertuskerk namen ze met ontroerende 
getuigenissen afscheid van Maurits.

De weduwnaar  van Alice Hutsebaut was een geboren en getogen 
Mariaburger.
Na hun  huwelijk in 1947 te Ekeren kwam het echtpaar vanaf 1950 in de 
Schriek wonen.
In de jaren ‘70 verhuisden ze naar De Sterre en later kochten ze een 
appartement achter de Katerheidemolen. Toen dit te groot werd, gingen 
ze naar een serviceflat in Vesalius te Brasschaat. Sinds drie jaar verbleef 
hij in het rusthuis aldaar.
Ze kregen 3 kinderen Etienne, Roger en Huguette, 4 kleinkinderen en 4 
achterkleinkinderen
Roger was de kapper ‘Singing Barber’ in Kapsalon 2070 en later nog 
uitbater van de Katerheidemolen.
André begon aan de haven als markeerder en kon zich opwerken tot 
deken van een stouwerij. In 1959 was hij medeoprichter van de huidige 
turnkring Antverpia. Na een val in het rusthuis werd hij opgenomen in 
Klina waar men een dijbeenbreuk vaststelde. Vanwege de hoge leeftijd 
en de zwakke gezondheid besliste hij zelf om vredig in te slapen in 
aanwezigheid van zijn famillie.

Minder dan twee jaar nadat haar oudere zus Marie-Louise overleed, 
is ook Yvonne Wouters heengegaan in AZ Klina Braschaat. Daarmee 
blijft van de bekende familie Wouters, onvergetelijk verbonden met de 
Mariaburgse Velodroom, alleen broer Leopold over. De neven en nichten 
namen in de parochiekerk aan het Van de Weyngaertplein afscheid 
van Yvonne die jarenlang met haar zus en broer samenwoonde aan de 
Gezondheidslei.

In AZ Klina Brasschaat overleed de weduwnaar van Angelina Henneuse 
op 85-jarige leeftijd. Hij was een vertrouwde figuur in het Mariaburgs 
straatbeeld. Met zijn rollator wandelde Aloïs bijna dagelijks in de buurt 
van Frans Standaertlei, Nijverheidslei en Schriek. Altijd klaar om een 
gezellig praatje te maken met dorpsgenoten. Hij was ook trouw lid van 
Okra Mariaburg. De uitvaartliturgie vond plaats in de kerk Onze-Lieve-
Vrouw van Gedurige Bijstand in aanwezigheid van zijn broer Jos en 
schoonzus Hilda, zijn neven en nichten, buren en vrienden.

Betsy Vermeersch
° 21/3/1925
† 18/1/2017 

In WZC Salvé te Brasschaat overleed de echtgenote van Emiel Goossens. 
Samen met haar zus Olga was zij in de beginperiode van de Mariaburgse 
scoutsgeschiedenis leidster van de welpen. De familie Vermeersch 
woonde in de Leopoldlei en telde vijf kinderen. Na haar huwelijk met 
Emiel Goossens woonde ze met haar kinderen Marc, Nicole en Walter 
aan de Boskapellei. De uitvaartliturgie vond in aanwezigheid van haar 
kinderen, kleinkinderen,  achterkleinkinderen, familieleden en vele 
kennissen plaats in de Sint-Jozefkerk te Hoogboom.



De  Brasschaatse ‘Zelfhulpgroep voor MS-patiënten’ vierde zijn dertigjarig 
bestaan tijdens het Kerstfeest in The Mansion in het gemeentepark. Bij 
die gelegenheid overhandigden vertegenwoordigers van de Velo Classic 
en KMVK (Koninklijke Mariaburg Voetbal Klub) de cheques, opbrengst van 
de 18e editie van de inmiddels klassieke fietstocht door de Voorkempen.
Voorzitter Georges Demont schonk de cheque van 6000 euro aan het 
bestuur van de MS-groep. Namens KMVK reikten Edward Bedeer en Louis  
Van Caeyzele de cheque van 800 euro uit. De dames Monique Servaes en 
Gerda Moons dankten voor deze milde steun, die de MS-zelfhulpgroep 
toelaat heel het jaar allerlei waardevolle activiteiten te organiseren voor 
de leden. (LVB)

Olympisch atlete Renée Eykens (20) ontving de ‘Ererector Francis Van 
Loon Award’. Daarmee looft de Universiteit Antwerpen haar meest 
verdienstelijke student-topspoirter. Renée is studente kinesitherapie 
aan de UA. Ze werd ook gehuldigd als Kapelse sportfiguur van 2016. 
(LVB)

Woensdag en vrijdag van 19 tot 20 uur start de Ju-Jitsu Club The Blue 
Dragon vzw met jeugdtrainingen in de turnzaal van de Vrije Basisschool 
Mariaburg aan het Van de Weyngaertplein. Vanaf 7 jaar kunnen jongeren 
onder leiding van gediplomeerde lesgevers van ‘Sport Vlaanderen’ deze 
sport beoefenen. Bij inschrijving gratis kimono en gordel. 
Op 15 maart is cursus zelfverdediging gestart om het 
weerbaarheidsvermogen te verhogen.
Inlichtingen en inschrijvingen: Bart Marstboom 0476/22 62 10, 
mariaburg@thebluedragon.be, www.thebluedragon.be (LVB)

In GVA verscheen een uitgebreid artikel over de jonge Syriër Moustafa 
Madany, die eind 2015 het oorlogsgeweld van Aleppo ontvluchtte en 
thans teamcoach is van de 8- en 9-jarigen bij basketclub Makeba. In zijn 
land was Moustafa een van de beste jeugdspelers. Hij vluchtte vanuit 
Syrië via de ‘klassieke’ route naar België: dwars door Turkijë; vanuit 
Istanboel naar Griekenland om dan via Macedonië, Servië, Kroatië, 
Slovenië, Oostenrijk en Duitsland in het asielcentrum van Hoogboom 
terecht te komen. “In het asielcentrum vroeg ik of ik opnieuw basket kon 
spelen”, vertelt hij. Zo kwam hij in contact met Makeba. “Hoewel mijn 
Nederlands niet goed was, mocht ik blijven. Met de kinderen van Makeba 
heb ik geen taalprobleem. Ze spreken duidelijk en gebruiken minder 
moeilijke woorden”. 
Nu Moustafa 19 is geworden, kreeg hij een studentenkamer aan het Sint-
Jansplein. Hij zit in het vijfde jaar handel aan het IMS Borgerhout. Met de 
kinderen van Makeba klikt het vlot. “Voor hen is hij een held en ze zien 
hem graag, “ getuigt Tim Goossens, eveneens coach bij Makeba. “Ook 
de rest van de ploeg draagt hem op handen. Moustafa is absoluut een 
aanwinst voor het Mariaburgs basket.”
(LVB)
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18e Velo Classic bracht 6800 euro op voor  
jarige MS-zelfhulpgroep

Renée Eykens 
onderscheiden

JU-JITSU CLUB THE BLUE 
DRAGON MET JEUGD-
TRAININGEN IN VBSM 

Basketclub Makeba met
Syrische jeugdtrainer

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
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Vrijwilligerswerk is symbool voor
solidariteit en engagement
Bart Brughmans:  “Tempus Fugit” en “houvast bieden”

Vrijdagnamiddag 27 januari bedankte het 

OCMW-bestuur van Braschaat zo’n 230 

vrijwilligers voor hun dagelijkse inzet met een 

nieuwjaarsreceptie.

“Tempus Fugit (de tijd vliegt)”, zei OCMW-

voorzitter Bart Brughmans. Inderdaad in één 

jaar tijd kunnen prettige zaken gebeuren, maar 

ook onverwachte en droevige zoals het afscheid 

van enkele collega-vrijwilligers. De activiteiten 

lopen echter verder en 2017 is stormachtig en - 

figuurlijk - trumpachtig ingezet. Vlaanderen en 

Brasschaat staan voorlopig nog in het oog van 

de storm, waar de wind het zwakste is, is de 

kans op schade beperkter. 

Het moto “houvast bieden”  beklemtoont dat 

vrijwilligers alle dagen in de bres staan met het 

doel mensen mee te trekken die het moeilijk 

hebben en voorkomen dat mensen het moeilijk 

krijgen. Die energie en dat enthousiasme 

verdienen een grote pluim. Een samenleving 

zonder vrijwilligers is ondenkbaar en wordt 

onleefbaar. Brasschaat scoort hoge toppen. 

Kandidaten staan op wachtlijsten. 

“Vrijwilligerswerk is symbool voor solidariteit 

en engagement. Mond-aan-mond reclame 

is belangrijk. Gewone mensen moeten 

geen muren bouwen maar zelfs de kleinste 

drempels afbreken. Iedereen heeft recht op 

een volwaardig leven vol kansen.”. 

Het klein symbolisch geschenkje - een 

sleutelhanger van Brasschaat – toont de 

aanhankelijkheid.

Volgende edities belichten we enkele 

vrijwilligersgroepenvan DC-Antverpia.

(WL)

Vrijdag 20 januari kon de pingpong ploeg prat gaan op hun nieuwjaarsreceptie 
Bezoekers van DC-Antverpia kregen hun nieuwjaarsreceptie op dinsdag 24 
januari in de cafetaria met de boodschap: “Een gelukkig, gezond en gevuld 
2017 zonder veel zorgen” 

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 … exemplarenKapelsesteenweg 376-380
2930 Brasschaat-Mariaburg

Tel.: 03/664 03 69
www.kledingwilan.be

Doorlopend open: 9u30 - 18u00
Zondag en maandag gesloten

H E R E N

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013

SPORT

9

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. 



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.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013

MENSEN

13

FREDDY ‘FRED’ 
VAN EERSEL 
° 15/04/1945 
† 03/08/2013 

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 
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Terugblik op het voorbije feestjaar:
blijvende groei in dienstverlening

DC en Pedicure samen 
onmisbaar

Het jaarverslag 2016 was bij afsluiten voor deze editie nog niet volledig 

klaar, maar DC Antverpia kon reeds vaststellen dat er blijvende groei is in 

aangeboden dienstverlening en activiteiten. Recreatieve mogelijkheden 

zijn uitgebreid naar vaste momenten voor rummicub, samen naar 

fitpark, kleuren. Vormende activiteiten zijn flink gestegen, waardoor 

ook meer cursussen worden aangeboden. De minibus voor ophalen en 

terugbrengen van bezoekers voor maaltijden  - het aantal maaltijden 

is weer gestegen - en activiteiten vervoerde het voorbije jaar meer 

dan 1200 personen. De openbare computerruimte (OCR) wordt flink 

gebruikt. En het aantal bezoekers per dag is geëgaliseerd. Er is  een 

gemiddeld verloop van komen, gebruiken, deelnemen, gaan van tussen 

30 en 35 personen. Uitschieters waren voorheen op dinsdag en vrijdag; 

maandag en woensdag blijken nu topdagen te worden. Vaste kernen van  

kaarters, schakers, dammers, enz. blijven het DC bezoeken. De zangploeg 

“Hugonoten” op maandag kent een stijgend succes en vriendenploeg, 

maar helaas is met spijt en droefheid weer afscheid genomen van echte 

getrouwen. Ook na 10 jaar is er blijvende groei en dat kan alleen maar op 

applaus onthaald worden !  (WL)

Dienstverlening blijft een belangrijke troef van DC Antverpia . Van kop 
tot teen kan men zich optimaal laten verzorgen in de kelderruimte 
van het monumentale gebouw.  Daar komt Inge Van Roy drie volle 
dagen – maandag, dinsdag, vrijdag – van in de vroege ochtend uit de 
Kempen haar  klanten verwennen: pedicure, verzorgende manicure, 
gelaatsverzorging, voetreflexologie, dat alles wordt in de sfeervolle 
ruimte met grote deskundigheid en een gezellige babbel uitgevoerd. 
Vooraf reserveren is wel noodzakelijk. Afspraken voor stoelmasssage en 
andullatiematras kunnen ook. Inge geeft met veel plezier info over de te 
gebruiken verzorgingsproducten. Een cadeaubon voor een verwenbeurt 
bij haar is een aanbevolen geschenk voor verjaar- en andere feestdagen.
(WL)

Als vaste pedicure is Inge VAN ROY een belangrijke
figuur in de DC-dienstverlening.

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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VAN EERSEL 
° 15/04/1945 
† 03/08/2013 

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 

Een nieuw jaar en 
nieuwe ideeën

Alhoewel 2017 al geruime tijd zijn intrede heeft gedaan, is het nooit te 
laat om nog enkele nieuwe activiteiten aan te kondigen. Patchwork - 
steeds op een dinsdag - is al van start gegaan op 17 januari en is voor 
iedereen geschikt. Beginners krijgen een ganse dag van 10 tot 15 uur met 
extra startpakketjes  workshops. Kostprijs is 50 euro voor al de lesdagen 
tot zomervakantie en aanlsuiten kan altijd. Een nieuwe cursus “zumba” 
wordt verwacht  nà de paasvakantie. Er komt een toneelvoorstelling  
“Oud Papier” op 23, 24 en 25 maart om 20 uur en 26 maart om 14.30 
uur. Kaarten zijn te bestellen in het Dienstencentrum. Voor de jaarlijkse 
aprilvisquiz, georganiseerd door de drie dienstencentra van Brasschaat, 
mag zeker niet vergeten worden in te schrijven. Ditmaal niet op 1 april, 
maar wél op donderdag 30 maart en te 13.30 uur in het DC. (WL)



ok zoals wij het jaar 2017 met veel goede voornemens 
ingezet? Toen ik einde januari, enkele weken later dan

gebruikelijk, mijn beste wensen persoonlijk aan Julienne (U 
weet wel, mijn favoriete buurvrouw) ging overmaken, keek 
ze mij toch wel iets of wat verwijtend aan: “Zo laat Barbara, 
dit jaar?”  “Ja Julienneke, hoe gaat dat hé in de maand januari, 
receptie hier, receptie daar, blijven hangen met de collega’s 
op het werk en soms te lui om de relax uit te stappen.”
“Allez, ‘t is goed, doe maar een Douwe Egberts extra strong 
in de Senseo.”  Ondertussen haal ik de Petit Beurkes uit de 
kast en we kunnen toch niet nieuwjaren zonder een Elexirke, 
of niet soms?
En traditioneel passeert een groot gedeelte van de “ high 
society “ van de internationale wereldpolitiek onze revue. 
Natuurlijk kunnen we  niet starten zonder Trump, menig 
president is geruislozer gestart. In Frankrijk versieren Fillon 
en zijn (goedbetaalde) echtgenote dagelijks Le Parisien, om 
nog maar te zwijgen van Marine Le Pen, onze noorderburen 
doen geenszins onder met Geert Wilders.

“Waar gaan we toch naartoe?” zucht Julienne, “alom 
onverdraagzaamheid troef. 
Overal worden bezwaarschriften ingediend om van alles en 
nog wat tegen te houden en/of te saboteren, denk maar aan 
de Oosterweelverbinding, het Eurostadion, de geluidslast in 
Zaventem. Zelfs ons aller koning weigert een stukje van zijn 
meer dan riante tuin af te staan voor het openbaar nut.
Ik las in de krant dat men de vuilniszak van Joke Schauvliege 
heeft ontvoerd en na analyse wordt de inhoud ervan links en 
rechts druk becommentarieerd. Waar blijft dan ons degelijk 
Vlaams fatsoen?
Over fatsoen gesproken Barbara, eergisteren telefoneerde 
mijn verre neef om nog eens over koetjes en kalfjes te 
klappen.” “Uw neef?” vraag ik.  “Welja, die welopgevoede 
jongen die het ontbrekende puzzelstukje in uw leven zou 
kunnen zijn! Met Valentijn in zicht, zou ik hem niet inviteren 
op de koffie?”  “Is dat dan geen variante op ‘blind getrouwd’?”  
riposteer ik lachend .
“Maar wacht eens Julienne, ik ga u inschrijven voor Hotel 
Römantiek (met umlaut).”  Toevallig hebben wij allebei 
de eerste aflevering gezien. “Awel Julienne, mag ik uw 
kandidatuur  opsturen ?”  “Durft niet hé,” antwoordt ze 
blozend. “Ik ben content met de herinneringen van mijne 
Fons zaliger.” Dus geen Julienne op TV .
Zolang we hier in Sint-Mariaburg maar geen Publimar hebben 
in navolging van Publiport en andere aanverwante Publifins, 
zijn we voorlopig gerust.

En zoals mijn grootmoeder altijd zei : “Hoe langer u jong blijft, 
hoe ouder u zal zijn”.

Tot volgende keer.
Barbara.
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ALLERLEI

De voorbije weken heeft de gemeente Brasschaat naast het voetbalveld 
van KMVK grondige werken uitgevoerd: een fietsostrade naast een 
speelbos. Als nu het Vlaams Gewest nog een nieuwe brug over de Kaartse 
Beek legt en Kapellen het fietspad naar de Kwartellaan verbetert, is 
iedereen tevreden.
(LVB)

Het REGENBOOGKOOR is op zoek naar mannen die graag zingen!
Om de 2 weken wordt op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur 
gerepeteerd in de Platanen. .
Kijk op de website of het je aanspreekt (www.regenboogkoor.be). Van 
harte welkom! En natuurlijk zijn ook de vrouwen welkom.
Op 6 mei nodigt  het Regenboogkoor een bevriend zangkoor uit Leiden 
uit. Wil u komen luisteren, van 16 tot 17 uur worden deels apart en deels 
gezamenlijk enkele liederen ten gehore gebracht. Toegang gratis in de 
refter van de Platanen, Bauwinlaan 1, Kapellen.
(LVP)

Op zaterdag 21 januari vond reeds voor de zestiende keer de 
Nieuwjaarsdrink van de inwoners Floris Verbraekenlei/Vredelei plaats. Bij 
een drankje en hapje werden de beste wensen onder de buurtbewoners 
uitgewisseld  (LC)

Proficiat gemeentebestuur!

Mannen gezocht

Nieuwjaarsdrink

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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mijn grootmoeder altijd zei : " Zoek geen grote 
woorden als een klein gebaar volstaat."
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Barbara.
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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


