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Wijkwerking verliest drie medewerkers

Zwarte wintermaanden 
voor Sint-Mariaburg

Nummer 113 zou een zwarte boord mogen krijgen. Een 
echt rouwnummer. Nooit in het 25-jarig bestaan van de 
buurtkrant moesten we van zoveel bekende dorpsgenoten 
afscheid nemen. Pietje de Dood zwaaide de voorbije weken 
ongenadig met zijn zeis en vele families werden getroffen, 
treuren om hun gestorven dierbaren. De Wijkwerking 
verloor zelf op enkele weken tijd drie van haar belangrijkste 
medewerkers.

Donderdag 12 januari overleed in de vroege ochtend 
Guy Van Look. Hij lag in het ziekenhuis Jan Palfijn te 
Merksem. Enkele uren later stierf plots Frans Bedeer in 
zijn woning aan de Moretuslei. Beiden waren bekende 
Mariaburgse ondernemers, Guy als fotograaf van 
Artona op de Kapelsesteenweg, Frans als stichter van 
Zuivelbedrijf De Lelie. Allebei waren ze ook heel nauw 
betrokken bij de Wijkwerking. Guy verzorgde al jaren het 
fotowerk voor de Gazet vh Nieuw Kwartier en voor het 
Heemkundig Documentatiecentrum. Frans engageerde 
zich vele jaren om als ‘busser’ de Gazet op een minimum 
van tijd rond te dragen in de buurt van de vroegere 
Hondjesberg. Maar daarmee was het winterleed nog 
niet ten einde. Zondag 29 januari overleed in de Mick 
te Brasschaat WWM-bestuurslid Maria Leenaerts, oud 
voorzitter van Kunstkring Caerde. Zij was vele jaren een 
enthousiaste medewerkster, die ook telkens de krantjes 
ronddroeg in de omgeving van de Willy Staeslei-Bist en 
zich steeds engageerde om op de Mariaburgse Feesten 
de stand van de Wijkwerking met haar dynamische 
persoonlijkheid te animeren.

Het heengaan van deze drie zeventigers komt hard aan 
voor de wijk, die nog van talrijke bekende figuren diende 
afscheid te nemen sedert ons decembernummer van de 
persen rolde

Van boven naar onder: Guy Van Look, Frans Bedeer en 
Maria Leenaerts

Lus Cuyvers, verantwoordelijke voor de 
distributie van de Gazet van het Nieuw Kwartier, 
was bijzonder verheugd dat de oproep in vorig 
nummer om een werfreserve van kandidaat-
bussers aan te leggen, heel wat positieve 
reacties kreeg.

Een vijftal personen hebben zich al gemeld om 
mee de buurtkrant rond te dragen als één van de 
vaste bussers wegens ziekte of vakantie verstek 
moet laten. Nog vrijwilligers zijn altijd welkom. 
Ze mogen zich aanmelden bij Lus Cuyvers,  
Floris Verbraekenlei 17, tel. 03/665 00 01, e-mail: 
lylus@skynet.be

Op de Algemene Vergadering van de Wijkwerking 
Mariaburg vzw in Oud-Antwerpen werden op vrijdag 
17 februari de volgende beheerders voor één jaar 
in de Raad van Bestuur bevestigd: voorzitter Marc 
Elseviers, secretaris Greta Vienne, penningmeester 
Willy Bauwens, verantwoordelijk uitgever Gazet van 
het Nieuw Kwartier Ludo Van Bouwel.

DANK U

Raad van Bestuur 
2012

Dat we viermaal per jaar de buurtkrant kunnen 
uitgeven, is te danken aan de Mariaburgse 
adverteerders, die uit sympathie hun financiële 
bijdrage leveren, maar ook aan de ‘Vrienden van 
het Nieuw Kwartier’, mensen die zo blij zijn met 
deze krant dat ze spontaan een bedrag van 5 
tot 25 euro overschrijven op de rekening van de 
Wijkwerking Mariaburg vzw. 

Als niet-commerciële onderneming, die volledig 
draait op de gratis inzet van vrijwilligers, kunnen 
we het ons niet veroorloven mails of brieven 
rond te sturen met aanmaningen om het jaarlijks 
lidgeld te betalen. We rekenen gewoonweg op 
de spontane bijdrage van onze trouwe vrienden.

Helaas moeten we constateren dat ook op dit 
gebied de ‘crisis’ voelbaar is, want veel van de 
vroegere ‘vrienden’ hebben voor 2011-2012 nog 
geen overschrijving gedaan. Daarom richten 
we via deze weg een oproep om ons alsnog te 
steunen. Schrijf vandaag nog 5 euro of meer 
over op rekening IBAN BE90 9790 8045 4532 van 
Wijkwerking Mariaburg vzw met vermelding 
‘Vrienden van  het Nieuw Kwartier 2012’.

Daarmee stelt u ons in staat de weer fel 
verhoogde kosten van papier en druk te betalen, 
terwijl redactie en distributie volledig kosteloos 
voor uw gazet zorgen. Zonder uw steun kan de 
Gazet van het Nieuw Kwartier in de zomer en 
herfst van 2012 niet meer verschijnen. (LVB)

OPROEP

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke uitgave van 
Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in herfst, winter, lente en zomer. 
Werkten mee aan dit nummer: Nora Augustijns, Barbara, Willy Bauwens, 
Lus Cuyvers, Marc Elseviers, Ludo Geenen, Walter Lauriks, Lieven Sybers,  
Jo en Ludo Van Bouwel, Marc Wouters. Verantwoordelijke uitgever: Ludo 
Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 Kapellen, Tel. 03/605 73 61, gsm 
0476/ 59 22 78, e-mail: hippopress@skynet.be.

WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer: 979-0804545-32

IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek ons op www.mariaburg.be
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MENSEN
BM’s verlieten ons...

Marie-Louisa Bormans 
(19/4/1920 – 8/12/2011)

De weduwe van Charles Koeken overleed negen maanden na 
haar echtgenoot in Home Plantijn te Kapellen. Haar kinderen 
Jan, Peter en Lieve met hun partners, de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen namen afscheid van haar, dankbaar om wat 
ze voor hen betekende. Het echtpaar Koeken-Bormans woonde 
vanaf 1950 in de Gezonheidslei 26 en vierde daar ook in 2007 hun 
diamanten huwelijksjubileum. Marie-Louise was in haar jeugd lid 
van Mariaburgse VKAJ. Ze behaalde het diploma van regentes en gaf 
in diverse middelbare scholen les. 

Gerda van Keyzerswaard
(3/9/1927 – 14/12/2011)

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen namen op 20 
december in Oud-Antwerpen aan de Elisalei afscheid van ‘de 
bomma’, zoals zij de weduwe van Fanne De Boeck aanspraken. Vele 
jaren woonde zij met haar gezin aan de Jacobuslei. Korte tijd nadat 
ze nog met een foto van een ‘viergeslacht’ in de Brasschaatse Film 
had gestaan, overleed ze aan de ziekte van deze tijd in Coda Hospice 
te Wuustwezel. Gerda was een bekende figuur in het dorp: haar 
moeder had immers vele jaren een befaamd kapperssalon aan de 
Kapelsesteenweg.

Marie-Josée Bormans
(19/4/1920 – 17/12/2012)

De tweelingzus van weduwe Koeken woonde vele jaren in Sint-
Mariaburg nabij de spooroverweg van de Schriek. Zij was een 
bekende figuur in de parochie. Zij werkte op de pastorij van Sint-
Jozef te Merksem en in het Godshuis Sint-Vincentius te Ekeren. Op 
late leeftijd verbleef ze in Home Plantijn te Kapellen en overleed daar 
negen dagen nadat haar zus gestorven was. In de Heilig Hart-kerk 
van Ekeren-Donk vond de uitvaartplechtigheid plaats drie dagen 
voor Kerstmis.

Guy Van Look
(2/5/1940 – 12/1/2012)

Volgens zijn uitdrukkelijke wens vond de uitvaartplechtigheid van Guy plaats 
in intieme familiekring. Echtgenote Viviane Van de Vloet, dochter Sofie en 
haar echtgenoot Bruno Lanssens alsook de kleinkinderen Manon en Camille 
respecteerden zijn laatste wens en lieten ook de foto die hij zelf had gekozen 
afdrukken op het overlijdensbericht dat nadien werd rondgestuurd.

Heel Mariaburg kende Guy Van Look als de zaakvoerder van ‘Studio Artona’, 
die decennia lang huwelijks- en communiereportages maakte, enorm veel 
inwoners aan pasfoto’s hielp, en in zijn zaak op de Kapelsesteenweg steeds 
iedereen vriendelijk ontving. Hij overleefde de enorme evolutie van klassieke 
naar digitale fotografie en werd ruim gewaardeerd voor zijn vakkundig 
retouchewerk.

Na zijn studies aan het Klein Seminarie in Hoogstraten lieten vader en 
moeder Van Look zoon Guy in de leer gaan bij fotograaf Eddy Strecker, 
echtgenoot van Guy’s oudere zus Eliane. Moeder Van Look had samen 
met dochter Denise een gekende kledingwinkel op de Kapelsesteenweg. 
Verder bestond het grote gezin uit dochters Gisèle, Nicole en Myriam en 
zoon Paul. Nadat Eddy Strecker in tragische omstandigheden overleed toen 
hij in zijn fotolabo aan de Steenstraat in Ekeren werkte, volgde Guy hem op 
en vestigde zich vanaf 1963 aan de Kapelsesteenweg naast de drank- en 
rookartikelenhandel van Stockmans. Daar bleef hij tot 2009 actief. Guy en 
Viviane woonden 32 jaar in de Oudstrijderslei, maar besloten in september 
2008 boven de winkel te komen wonen. Na 46 jaar hard werken als fotograaf 
vond Guy het welletjes. Vermits geen opvolger gevonden werd,  verhuurden 
ze in 2009 de benedenruimte als chocolade- en roomijszaak. Lang heeft 
Guy niet kunnen genieten van zijn pensioen. Hij hielp ons nog met fotowerk 
voor de Gazet en wierp zich met enthousiasme op de studie van het Latijn, 
het lievelingsvak uit zijn jeugd. Hij kreeg echter meer en meer af te rekenen 
met fysieke problemen. Hij takelde zienderogen af en in de periode tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar was hij ten einde krachten. Toch kwam zijn snelle 
dood voor iedereen nog als een verrassing aan.

Guy Van Look was in wezen een groot kunstenaar. Hij heeft schitterende 
portretten gemaakt van beroemde figuren als Julien Schoenaerts, Rocco 
Granata, Wies Andersen, Fred De Bruyne, Gaston en Leo, en vele anderen. 
Met smaak ontwierp hij talrijke wenskaarten. Hij was ook degene die 
oude postkaarten van Sint-Mariaburg begon in te scannen en deze dan 
reproduceerde. Zijn inbreng bij de viering van ‘100 jaar Sint-Mariaburg’ in 
de schuur van Hoeve Matthijsen aan de Schriek is niet voldoende te loven.  
Ons Heemkundig Documentatiecentrum is door hem met een schat aan 
oude dorpszichten verrijkt. Guy was eveneens sterk geïnteresseerd in de 
schilderkunst. Diverse schilders uit de streek behoorden tot zijn persoonlijke 
vriendenkring, maar hij volgde ook de veilingen en bezat een schat aan 
documentatie over de schilderkunst.

Weinigen weten dat hij ook een woordkunstenaar was. Toen hij eind de 
jaren 1950 op het Sint-Michielscollege zat, behoorde hij tot de groep jonge 
dichters die onder de bezielende leiding van pater Bart Mesotten poëzie 
produceerde. In 1959 verscheen van hem in de bundel ‘De jonge Apolloon’ 
het gedicht ’Sinds dit begon’. We drukken het hieronder af als hommage aan 
deze grote Mariaburger.

Sinds dit begon / verlang ik radeloos / dat het de laatste herfst was / en het 
laatste blad, / de laatste twijfels / en de allerlaatste pijn: / dat ik een blad kon 
zijn / en ongezien kon rotten / tussen blaren, / met hielen op mijn strot / die 
zacht en zonder zin / vernielen / en met wat koele regen / als enig afscheid / op 
mijn haren – / sinds dit begon.

Guy hield van lezen, was een trouwe klant van de bibliotheek, en bleef zelf 
nog dichten. Zelfs het zeer moeilijke genre van de haiku’s beoefende hij. Als 
illustratie dit voorbeeld:

In de mond van de / Dichter richten de woorden / Zich op en praten.

Frans Bedeer
(12/9/1934 – 12/1/2012)

Enkele uren nadat Guy Van Look overleden was, kwam het 
onheilsbericht dat Greta De Bie haar echtgenoot Frans Bedeer 
dood had aangetroffen in hun woning aan de Moretuslei. 
Terwijl zij naar de kapper ging, zou Frans met zijn kaartmakkers 
vertrekken voor een gezellig etentje in Hoogerheide. Toen Greta 
bij haar thuiskomst zag dat de wagen van Frans nog op de 
oprit stond, werd ze achterdochtig. Ze vond haar echtgenoot 
dood in de badkamer. Een opgeroepen MUG-team kon geen 
redding meer brengen. De sterke man, die als sportieve senior 
velen inspireerde om een gelukkige derde leeftijd te kennen, 
viel plots weg. Voor Greta en de kinderen Luc en Ann, alsook 
hun partners en de vijf kleinkinderen een mokerslag! De 
parochiekerk van Sint-Mariaburg was dan ook veel te klein 
om allen, die Frans op zaterdag 21 januari wilden begeleiden 
op zijn uitvaartdienst,  een zitplaats te geven. Tijdens de 
aangrijpende afscheidsviering, voorgegaan door pater Francis 
Dierckxsens, werden de geweldige verdiensten van Frans voor 
de Mariaburgse gemeenschap duidelijk verwoord.

Van jongs af werkte hij hard. Als een wervelwind ging hij door 
het leven. Hij deed met zijn fiets de melktoer voor het ouderlijk 
bedrijf. Vader en moeder begonnen aan de Bist platte kaas te 
maken en Frans zou van hieruit Zuivelbedrijf De Lelie stichten, 
terwijl broer Eduard in de wasserijsector succes oogstte. Zusters 
Maria en Julia bleven eveneens in de Mariaburgse Middenstand 
actief via hun echtgenoten die een schoenmakerij en melktoer 
uitbaatten.  

Frans was een heel sportieve man. Hij speelde voetbal in de 
lokale club en zelfs bij FC Capellen in bevordering. In 1981 werd 
hij verkozen tot voorzitter van Mariaburg VK. Hij had in 1953 een 
licentie als wielrenner bij de BWB. Hij was toen aangesloten bij 

Maria Leenaerts
(1/10/1939 – 29/1/2012)

De laatste zondag van januari overleed Maria Leenaerts in 
De Mick te Brasschaat. In november 1997 verloor ze haar 
echtgenoot Jacques Van Kerckhoven. Sindsdien leefde ze 
als weduwe in de Willy Staeslei, maar bracht ook veel tijd 
door in hun buitenverblijf nabij Bouillon. Ze was lid van 
OKRA Sint-Mariaburg en genoot van de reizen die ze met de 
gepensioneerdenbond kon meemaken. Ook in de Ardennen 
was zij goed ingeburgerd en als sociaal geëngageerde 
persoonlijkheid werd ze sterk gewaardeerd in Sensenruth, waar 
ze lid was van de Club 3 x 20.

Toen de buurt van de Willy Staeslei-Weerstandersstraat-
Antverpiastraat verontrust werd door de plannen om op het 
inbreidingsgebied  appartementsgebouwen neer te poten, 
was Maria één van de vurigste activisten om dit project te 
verhinderen. Met steun van de Wijkwerking slaagde ze er ook 
in om het oorspronkelijke project om te vormen en individuele 
woningen in plaats van appartementen te bekomen. Toch 
bleef ze betreuren dat het groen achter haar tuin verdween en 
woningen in de plaats kwamen. Misschien verkoos ze daarom 
meer dan voordien naar de Ardennen te trekken. 

Maria streed met bewonderenswaardige levenskracht tegen 
haar ziekte. Als sterke vrouw moest zij uiteindelijk toch het 
onderspit delven. Dochter Inge en echtgenoot Dirk Haesebeyt 
zorgden voor een stemmige uitvaartplechtigheid in de aula 
van Quirijnen te Brasschaat. Ook kleinzonen Jarich en Joram 
getuigden van de liefde voor hun dierbare grootmoeder.

Maria volgde lessen aan de Academie in Antwerpen en was 
een begaafde kunstenares die meermaals haar beelden 
en keramiekwerk tentoon stelde. Van 1995 tot 1997 was 
ze voorzitter van Kunstkring Caerde in opvolging van Luc 
Hendrickx. Ook nadien bleef ze intens betrokken bij de kring en 
vertegenwoordigde Caerde in de Cultuurraad van Ekeren. Op de 
tentoonstelling van “25 jaar Caerde” in april 2011 nam ze nog 
met eigen werk deel aan de viering van het zilveren jubileum. 
Toen genoot ze nog volop van haar Mariaburgse vrienden.

Ook in de Wijkwerking Mariaburg was Maria een geëngageerd 
bestuurslid. Als ze in Sint-Mariaburg was, woonde ze trouw 
de vergaderingen bij. Op een van de laatste vergaderingen 
stelde ze voor om eens een bestuursbijeenkomst te houden in 
Sensenruth. Dat is helaas nooit kunnen gebeuren. 

Telkens een nummer van de Gazet van het Nieuw kwartier 
uitkwam, stond ze paraat om snel haar gazetjes te bussen. Ze 
maakte er een erezaak van als eerste van het team haar ronde 
af te werken. In het voorjaar van 2011 voelde ze dat het haar 
krachten te boven ging en vroeg ze om een vervanger voor 
haar ronde te zoeken. Ook op de Mariaburgse Feesten eind 
september 2011 misten we haar. Alle voorgaande jaren zat ze 
uren in de stand van de Wijkwerking om mensen informatie te 
bezorgen, kaarten en boeken te verkopen. Alsdan beseften we 
dat het definitieve afscheid nabij kwam. 

Toch heeft haar heengaan ons pijnlijk getroffen. Ze laat een 
grote leemte na in het bestuur. 

‘Moed en Eendracht Kapellen’. Weliswaar won hij geen koers, 
het was een hobby, maar toch blijft zijn naam aan de fiets 
verbonden. In de eerste plaats omdat hij onder pastoor De Bondt 
een recreatieve fietsclub in het leven riep. De jaarlijkse ritten 
naar Scherpenheuvel hadden voor Frans een grote waarde. Hij 
was een diepgelovig man, zonder veel heisa, maar trouw aan de 
christelijke waarden die hij van thuis meekreeg en die hij ook in 
zijn dagelijks leven toepaste.

Met de Mariaburgse Wielertoeristen ondernam hij grote 
fietstochten. In de vakantie trok men naar de Alpen, 
Pyreneeën, Vogezen en de Dolomieten. Hij heeft zeker een 
200-tal cols beklommen.  Later creëerde hij de “Velo Classic” 
Het eerste weekend van augustus kwamen duizenden in het 
heerlijk natuurgebied van onze regio fietsen ten bate van de 
Brasschaatse MS-zelfhulpgroep. Dertien edities heeft Frans zelf 
succesvol geleid. Voor de veertiende wordt gerekend op zijn 
medewerkers. Als hulde aan deze onvergetelijke figuur mag 
jaarlijks een ‘Memorial Frans Bedeer Velo Classic’ georganiseerd 
worden. 

Op het doodsprentje staan volgende woorden die Frans écht 
typeren:

Altijd stond je klaar voor ons mama, kleinkinderen, familie en 
vrienden.

Veel had je niet nodig om gelukkig te zijn, je genoot van de kleine 
dingen, je was tevreden.

Een man van  zijn  woord, waar je kon op rekenen. Iemand om op 
te bouwen en om naar op te zien. Een wegwijzer naar het eeuwig 
geluk.

Dank u, Frans.

Sint-Mariaburg vergeet u nooit. 

Marguerite De Ren
(25/04/1921 - 21/12/2011)

Marguerite, of “ Margrietje “ zoals velen haar kenden, is eind vorig 
jaar in stilte heengegaan. Ze zag het levenslicht te Kapellen in 
de Akkerstraat waar ze haar ganse jeugd verbleef. Zoals dat voor 
WO II wel meer het geval was, begon ze als veertienjarig meisje 
te werken, o.a. in de voormalige Betterfood koekjesfabriek op de 
Antwerpsesteenweg, in de gebouwen naast en achter het huidige 
Total-benzinestation.

Maurice Janssens
(25/5/1927 – 25/12/2011)

De weduwnaar van Josepha Dierck overleed op kerstdag te 
Antwerpen. Negen maanden nadat zijn broer Willy begraven 
werd, nam Sint-Mariaburg ook afscheid van deze telg uit het 
molenaarsgeslacht Janssens. Maurice was vele jaren uitbater van een 
bezinestation op de Kapelsesteenweg alvorens naar de Steenstraat in 
Ekeren uit te wijken. Hij had twee zonen Eric en Dirk en een dochter 
Carine. Haar mediabekende dochter Astrid Bryan-Nuyens kwam 
vanuit California over om de gebedsdienst van haar grootvader in de 
Sint-Antoniuskerk te Brasschaat bij te wonen. 

Ir. Henri Van Leemputten
(9/9/1926 – 20/1/2012)

In intieme familiekring werd afscheid genomen van de Voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Landscaping nv. Henri Van Leemputten 
studeerde in 1953 af als Burgerlijk Mijningenieur aan de K.U. Leuven. 
Hij werd hoofdingenieur van de veiligheidsgroep in de mijn van 
Waterschei. Zijn team was betrokken bij de mijnramp in Marcinelle 
en zijn mensen kwamen om bij de brand in de mijn.  Hij kwam deze 
slag nooit te boven en ging voor de rest van zijn beroepsloopbaan 
aan de slag in de petrochemie van de Antwerpse haven. Hij woonde 
met echtgenote Florence Callewaert in de mooie villa aan de Maria 
Theresialei 12 naast Delhaize.  Dochter Nadine, zonen Ugo en Yves 
met hun echtgenoten Frank Verellen, Nicole Matthijsen en Wendy De 
Clerck plus hun kinderen en de overige familieleden omringden hem 
liefdevol tijdens zijn laatste levensdagen tot hij zachtjes heenging in 
de palliatieve afdeling De Lotus van vzw De Mick te Brasschaat. In 
GVA verscheen een artikel dat hij een enorm archief over Antwerpen 
en de haven nalaat.

In 1941 huwde ze met Albert Van Doorne een broer van Jerôme, 
toenmalig kolenboer/ kolenhandelaar in de St.-Antoniuslei. Door 
de barre omstandigheden met weinig werkgelegenheid weken 
zij tijdens de oorlog uit naar Harnes in het noorden van Frankrijk, 
omgeving Roubaix, waar haar echtgenoot de kost verdiende in de 
mijnbouw. Met twee zonen rijker keerden ze na de oorlog terug naar 
Mariaburg en vestigden zich aan de Jacobuslei in een woning van 
verzekeringsmaatschappij Antverpia.

Op latere leeftijd woonde zij ook nog in de Schriek, schuin over de 
gemeenteschool.

Margrietje hield van wandelen en fietsen, maar haar allergrootste 
hobby was zeker petanquen, waarin ze een echte “ crack “ was.  
Jarenlang was ze een gewaardeerde speelster in de petanque-club 
van Park Brasschaat en zelfs tot op hogere leeftijd kon je haar sportief 
bezig zien op terreinen naast het Dienstencentrum Antverpia. Maar 
ook aan de allermooiste liedjes komt een einde, zoals ze het zelf 
meermaals verwoordde.

In 2009 kon ze wegens gezondheidsproblemen niet meer zelfstandig 
wonen en na een tijdelijk verblijf in RVT Christina te Ekeren vond ze 
haar laatste stek in RVT Salvé op het Rustoord, dicht bij haar geliefde 
Sint-Mariaburg. Op 21 december 2012 overleed zij aldaar zachtjes in 
haar slaap.  Een serene uitvaartdienst vond plaats op 27 december in 
Uitvaartcentrum De Waele, gevolgd door de asverspreiding op het 
kerkhof te Ekeren. 
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Leentje Pals
(8/2/1918 – 21/1/2012)

Op 93-jarige leeftijd overleed de weduwe van Jos Abrath in WZC Hof 
De Beuken in Ekeren. Jos was van 1940 tot 1977 werkzaam op de 
dienst bevolking in het gemeentehuis van Ekeren en kende in die 
hoedanigheid alle medeburgers. In 2001 vierden ze hun briljanten 
huwelijksjubileum.

Leentje, die geboortig was van Woensdrecht, nam actief deel aan het 
gemeenschapsleven. Decennia lang was ze dynamisch bestuurslid 
van KAV, ze hielp als vodzuster mee de kerk onderhouden  en de 
laatste jaren kwam ze nog vaak deelnemen aan de bijeenkomsten 
van Okra en Ziekenzorg in Elcks Thuys. Ook de kinderen Guy, Hugo, 
Els en Paul waren in de lokale jeugdbewegingen actief. Leentje 
verzorgde haar echtgenoot liefdevol toen die de laatste jaren van 
zijn leven met gezondheidsproblemen af te rekenen kreeg. Na zijn 
overlijden op 10 september 2003 woonde ze nog een tijd in het 
grote huis aan de Maria Theresialei, maar tenslotte vond ze een veilig 
onderkomen en goede verzorging in WZC Hof De Beuken te Ekeren. 

Maria Verbocht
(5/2/1932  23/1/2012)

De weduwe van Jos Wynants overleed in ZNA Jan Palfijn te Merksem. 
Zij woonde in de Bist en had één dochter, Sabrina. Ze zette zich actief 
in bij Okra en Ziekenzorg en werd daar algemeen gewaardeerd om 
haar loyale medewerking. De plechtige uitvaartliturgie vond plaats in 
de parochiekerk van Sint-Mariaburg.

Weduwe Alfons Van Mogh
(11/3/1920 – 25/1/2012)

Als Irma Huylebrouck in Ninove geboren, kende iedereen in 
Mariaburg haar als ‘Madam Van Mogh’, sinds 1974 weduwe van 
Alfons Van Mogh, de bekende patron van het dorpscafé Prins Albert.  

Marie-Thérèse Jonckheere
(2/7/1934 – 28/1/2012)

De echtgenote van Gerard Maes overleed in AZ Klina op de afdeling 
geriatrie, korte tijd nadat ze thuis in de Gezondheidslei 39 door een 
hersenbloeding werd getroffen. Zij was slechts 77 jaar, niets liet haar 
plots heengaan vermoeden. Op 11 oktober 2003 vierde het echtpaar 
nog hun gouden jubileum. Marie-Therese was afkomstig van het 
West-Vlaamse Staden, waar ze een gelukkige jeugd kende. Na haar 
huwelijk met beroepsmilitair Gerard Maes kreeg ze op zeven jaar tijd 
zes kinderen. Ze volgde haar man overal, ook naar Duitsland, om 
uiteindelijk in 1960 in de Gezondheidslei te belanden. Ze werd de 
trotse mémé van een grote familie. 

Zij vond samen met haar echtgenoot en zoon Erik veel vreugde in 
het tuinwerk, dat ze als enthousiaste leden van de Vereniging voor 
Ecologische Leef- en Teelwijze verrichten. “We zijn fier op jou, ons 
dapper moederke”, getuigden de kinderen en kleinkinderen tijdens 
de uitvaartdienst op 4 februari in Uitvaartvilla Noorderkempen te 
Brasschaat. 

Albert Cop
(22/7/1930 – 5/2/2012)

De echtgenoot van Joséphine Gaid was geboortig van Boom. 
Hij woonde in het laatste stuk van de Schriek naast het viaduct. 
Hij overleed in ZNA Jan Palfijn. Hij was een trouw lid van Okra en 
Ziekenzorg en eveneens van Sint-Job Yachtclub. Het gezin telde 
twee zonen Jean-Pierre (reeds overleden) en Marc. Albert had 
vier kleinkinderen. In de parochiekerk van Sint-Mariaburg vond de 
plechtige uitvaartliturgie plaats op zaterdag 11 februari. 

Marie De Decker
(1/5/2008 – 8/2/2012)

Enorm veel mensen kwamen op zaterdag 18 februari hun steun 
betuigen aan het echtpaar Paul De Decker-Julie De Keersmaecker, 
dat nog niet zolang geleden met dochtertjes Axelle en Marie 
kwam wonen aan de Leo Vermandellei. Zij renoveerden hun 
nieuwe woning en de toekomst lachte hen toe tot ze in juli 2011 
geconfronteerd werden met de harde realiteit dat driejarig dochtertje 
Marie een zeldzame vorm van kanker had. Mama Julie heeft op een 
blog ‘Ons Marie’ op aangrijpende wijze beschreven hoe het gezin

die laatste maanden van strijd en hoop thuis en in het universitair 
ziekenhuis van Gent beleefd heeft. Heel Vlaanderen kon de evolutie 
van MegaMarie volgen in een van de meest ontroerende dagboeken 
die op het internet te vinden zijn. De meer dan twee uur durende 
kerkdienst, waarbij alle kinderen als prinsesjes en elfjes verkleed 
waren en de volwassenen een roze sjaal of roze speldje droegen, 
ontroerde iedereen. Zeker het getuigenis van Julie: ‘Lieve Marie, ik 
ben zeker dat je nu in een wereld bent van elfjes en prinsesjes, een 
wereld zonder pijn.’
Op het mooie doodsprentje staat:
Dag kind / Dag wondermooi kind / Ga maar spelen met je 
sterrenvriendjes / En denk niet terug / Ga maar wonen in een 
luchtkasteel / Met een regenboogbrug / We blijven over jou praten
We weten dat je ons kan horen / Je blijft voor altijd bij ons / Maar ook
Ergens / Daarboven
Dedeckermarie.blogspot.com

Frans Heylaerts
(25/12/1919 – 16/2/2012)

De echtgenoot van Joske Mertens was geboortig van Zandvliet. 
Als landbouwer op rust en dijkgraaf vestigde hij zich in1976 aan de 
Lage Kaart 72. Hij overleed in AZ Sint-Elisabeth te Antwerpen. Het 
gezin Heylaerts telde vier kinderen, Selma, Fons, Marth en Mieke. 
Zij zorgden voor 10 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Frans 
en Joske namen actief deel aan het parochieleven. Een groot aantal 
familieleden kwam donderdag 23 februari de uitvaartplechtigheid 
bijwonen in de kerk op het Van de Weyngaertplein. 

Roos Storme
(9/1/1951 – 18/2/2012)

Heel veel Mariaburgers kenden de echtgenote van Bernard Vande 
Vyvere als vriendelijke dame aan de kassa van Shoperette Vande 
Vyvere in de Sint-Antoniuslei. Zij was geboren in Pittem in een 
groot gezin met nog drie zussen en twee broers. Ze studeerde 
voor laborante in Gent. Bernard vond werk in de Antwerpse haven 
en zo trokken ze naar hier. Eerst woonden ze in Schoten op de 
Deuzeldlaan. Roos werkte toen als laborante bij Dokter Timmermans 
in Antwerpen. In ‘84 verhuisden ze naar het Laar. In 1993 begonnen 
ze de winkel. De drie kinderen Eveline (‘77), Carl (‘80) en Bart (‘84) 
kenden een gelukkige jeugd. Het gezin Vande Vyvere leefde intens 
mee met het dorpsleven in Sint-Mariaburg. Roos en Bernard waren 
dan ook bijzonder geliefd bij de buren en de vele klanten die nu 
hun buurtwinkel missen. Roos werd in 1996 ziek, maar bleef altijd 
(en graag) in de winkel werken. Gesterkt door het heilig sacrament 
van de ziekenzalving ging zij thuis rustig heen. Zaterdag 25 februari 
kwamen een massa familieleden, vrienden en sympathisanten 
afscheid nemen van deze minzame, aimabele vrouw. Eens te meer 
was de grote parochiekerk veel te klein om allen die meeleefden met 
de getroffen familie een zitplaats te bieden.

Olivier Dierickx
a.k.a. Olivier Titso
(25/3/1986 – 6/2/2012)

Op weg naar de luchthaven van Charleroi kwam Olivier Dierckx, 
amper 25 jaar, om het leven bij een verkeersongeval in Gosselies. Hij 
woonde in de Oudstrijderslei 66 en had als jonge ondernemer sedert 
korte tijd een zaak in binnenhuisdecoratie en renovatie opgestart. 
Voor zijn ouders Dirk en Carine, zus Stéphanie en de grootouders 
Joseph en Wiza Dierickx-Geerts en Maria Tits-Kerremans alsook 
voor zijn vriendin Charlotte Steenhuysen betekent zijn tragisch 
overlijden een zware slag. ‘Ineens staat onze wereld stil!’ lazen we op 
de doodsbrief.  Zijn vele familieleden, vrienden en kennissen namen 
op zaterdag 11 februari afscheid van Olivier in de Vijverzaal van het 
Kasteel van Brasschaat.  

Maureen Plompen
(29/2/1944 – 12/2/2012)

De echtgenote van Charles Adriaensen overleed thuis op de 
Kapelsesteenweg 354. Zij had drie zonen Marc, Frank en Sven en 
4 kleinkinderen. Gedurende 35 jaar baatte ze met haar echtgenoot 
de Speedbar uit. Eind december 2004 sloot het hoofdstuk Dancing 
Ricardo en Speedbar. Maureen was een echte Mariaburgse. Haar 
ouders woonden destijds op de hoek van de Vroente-Henrilei, achter 
het Antverpiagebouw waar vader Plompen agent was. Zij was de 
oudste van zeven kinderen Plompen. De uitvaartplechtigheid vond 
plaats in Uitvaartcentrum Geenen, De Beukelaerlaan 66 te Ekeren op 
vrijdag 17 februari.

Germaine Vanhoyland
(23/10/1923 – 13/2/2012)

De echtgenote van Willy Godecharle overleed in WZC Welvaart te 
Hoogboom. In de kapel van de Welvaart vond ook de uitvaartliturgie 
plaats op 17 februari. Voordien woonde het echtpaar met hun 
dochter Christiane aan de Willy Staeslei 51. 

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

	 	 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

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken
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o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Zij was een intelligente vrouw met klasse en voor velen een goede 
vriendin. Op de bijeenkomsten van Ziekenzorg was ze een graag 
geziene tafelgenote en allen luisterden geboeid naar de vele verhalen 
die ze kon vertellen over haar lectuur, haar reizen en haar gloriejaren 
toen zaal Prins Albert nog écht de parochiefeestzaal was, waar alle 
belangrijke concerten, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, bals, 
cyclobalwedstrijden, enz. plaats vonden. In het stemmige kerkje van 
Sint-Jozef te Hoogboom namen haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen alsook heel wat Mariaburgers afscheid van haar. 

Nadat ze tijdens de maand november met een longontsteking in 
Klina was opgenomen, mocht ze hersteld naar rusthuis Félicité 
in Schoten, waar ze echter terug ziek werd en naar Klina werd 
overgebracht. Daar overleed ze, gesterkt door de ziekenzalving.
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De voorbije weken was de Mariaburgse auteur Marita De Sterck druk in de weer 
om stof te verzamelen voor de roman die ze in 2013 gaat uitbrengen. Het verhaal 
zal zich afspelen in Sint-Mariaburg tijdens de periode 1930-1950. Marita vond al 
heel wat boeiende informatie in het Heemkundig Documentatiecentrum aan de 
Schriek 360, interviewde vele oude dorpsgenoten en hield ook in DC Antverpia  
een gespreksnamiddag waarop vele oudere Mariaburgers kwamen vertellen  
over hun ervaringen in de ‘jaren stillekens’. Op donderdag 24 mei vanaf 14 uur 
houdt Marita in Elcks Thuys een vertelnamiddag.

Begin maart werd in Jeugdcentrum Kavka aan de Oudaan 14 in Antwerpen haar 
nieuwste boek voorgesteld: Niet zonder liefde, uitgegeven bij Querido. Het is een 
grootstadsroman over springen. Op het perron van Antwerpen Centraal wacht 
Arjun op Juma. Hij dringt erop aan dat ze thuis eindelijk vertellen dat ze samen 
zijn. Dat ze het tot nog toe geheim hielden, daar hebben ze goede redenen voor. 
Juma doet wat ze vaker doet, ze vlucht, de metro in, weg van alle problemen en 
weg van haar mooie zwarte prins. Terwijl Juma ondergronds de stad doorkruist, 
stormt Arjun bovengronds voort. Hij mijdt geen hindernis, maar klautert, zwiert, 
vliegt en duikelt erover. Hij is een getraind traceur, bezeten door parkour, de kunst 
van het bewegen. Zal het hem lukken om Juma in te halen en haar zover te krijgen 
dat ze mee springt, over al hun obstakels heen? Hindernissen gaan we niet uit de 
weg. We némen ze! Dat is de boodschap van dit nieuwe boek.

Tegen 1 september brengt Marita samen met zoon Jonas Thys een volgend 
boek uit. Het verschijnt bij Bezige Bij in Antwerpen onder de titel: Beest in bed. 
Negen echte volkssprookjes. Roodkapje, Rapunzel, Assepoester, Sneeuwwitje 
en de Schone Slaapster zijn minder onnozel dan we vermoeden. We denken die 
verhalen te kennen, maar ze zijn gehavend en verkleuterd tot ons gekomen. 
Marita De Sterck heeft oudere versies bewerkt. En plots krijgen de volkssprookjes 
weer hun oerkracht, hun rauwe energie terug. In ‘Beest in bed’ omhelst de jongste 
dochter het smerigste varken, snijden trouwlustige meisjes in eigen vlees, ontdoet 
de kleindochter zich van haar kleren op vraag van Meneer de Wolf en is er veel 
meer nodig dan een zedige kus om de Schone Slaapster te laten ontwaken. De 
sleutelscènes uit het boek zijn met lino’s geïllustreerd door Jonas Thys. Jonas is 
leraar beeldende kunsten aan de Academie Noord, waar hij de opleiding vrije 
grafiek volgt, en tevens leraar plastische opvoeding in een middelbare school. Hij 
debuteerde met linosnedes in ‘Liefde en lef. Vijf volksverhalen op reis’ (2010). 

Interessant om weten: van Marita De Stercks in 2010 verschenen ‘Bloei. 60 
volksverhalen uit de hele wereld die van meisjes vrouwen maken’, staat een 
Poolse vertaling op stapel. 

Meer info op: users.telenet.be/marita.de.sterck (LVB)

In de Van de Weyngaertlei woont nog een bezige bij: Michaël 
Vandebril, jurist van opleiding, maar vooral als dichter in ‘the 
picture’. Op 4 februari werd in De Studio te Antwerpen zijn nieuwe 
bundel feestelijk gepresenteerd: ‘Het vertrek van Maeterlinck/L’Exil 
de Maeterlinck’ is een dichtbundel van 80 bladzijden – half in het 
Nederlands, half in het Frans – met 33 gedichten waarvan Bart Van 
Loo schrijft: ‘Gedichten om hardop voor te lezen of om zachtjes in 
het oor van je geliefde te gieten’. Michaël engageerde ook Jacques 
Roubaud, Doina Ioanid, Vincent Tholomé, Jan H. Myssjkin en Pierre 
Galissaires om gedichten aan te vullen of te vertalen. Een uniek 
project, dat eens te meer de grote kwaliteiten van Michaël Vandebril 
openbaart. Het kan niet anders of hij wordt ooit als stadsdichter voor 
Antwerpen aangesteld.

Swoon  heeft ook een aangrijpend videopoëm gemaakt van een van  
de sterkste gedichten uit de bundel. Iedereen kan de video bekijken 
op http://www.debezigebijantwerpen.be/feestelijke-presentatie-het-
vertrek-van-maeterlinck

De bundel is op 220 exemplaren uitgegeven bij Bezige Bij 
Antwerpen en kost 19,95 euro. Een kleinood om te koesteren en om 
geregeld iets uit te lezen en bij te dromen. ‘Dit is mogelijk’ staat als 
titel op een overigens blanco bladzijde 23. Hier mag iedereen zijn 
niet te verwoorden, onuitsprekelijke gedachten en gevoelens laten 
opborrelen. Poëzie pure. (LVB)

Op donderdag 19 januari hield Ugo Janssens om 20.30 uur een 
lezing in de bibliotheek van Ekeren aan de Driehoekstraat. Deze  
Mariaburgse auteur is bekend van zijn historische werken. Hij 
woont reeds geruime tijd in Grand-Halleux (Ardennen) waar hij 
zich in alle rust kan wijden aan zijn grote passie: het schrijven 
van wetenschappelijke geschiedkundige  werken en historische 
romans. Na een journalistieke loopbaan stokte zijn schrijven in de 
periode dat hij blind werd, maar later vond hij dankzij de moderne 
spraaktechnologie zijn weg naar dit medium  terug. 

De Oculatum trilogie, een reeks van drie historische romans die zich 
afspelen in onze streek in de beginperiode van het pas ontstane 
België, vormde het onderwerp van zijn auteurslezing in Ekeren. Na 
‘De vrouw met de luifelhoed’ en ‘De zon komt op in het westen’ 
verschijnt het derde deel ‘De taal van de sterren’ in juni. Ook in 
dit laatste deel zal de lezer weer heel wat elementen uit eigen 
omgeving herkennen. Meer hierover in onze volgende krant.

Ugo Janssens signeerde op het Antwerps stadhuis zijn eerste boek van de 
trilogie voor onze uitgever.

Marita De Sterck 
bezig bijtje

Michaël Vandebril 
weldra stadspoëet

Ugo Janssens 
Oculatum

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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Beste lezer,
Wij zijn voor onze klanten nog altijd op zoek naar huur- of  
koopwoningen.
Neem gerust vrijblijvend contact.

Met vriendelijk groeten,

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

Mariaburg Concerten

Popjazzfestival Schriek 358 Lenteconcert

Anno 1908 was Sint-Mariaburg in de zomer de 
locatie van een weken durend muziekfestival. Op de 
kiosk aan de zwemdok kwamen koren, fanfares en 
harmonies uit alle hoeken van het land voor muzikaal 
animo zorgen in de wijk. Lang voor er sprake was van 
Torhout/Werchter, Dranouter, Pukkelpop, en noem 
maar op.

Bij die traditie wordt aangeknoopt door de 
Muziekacademie Jozef Pauly. Voor de zesde maal 
reeds zullen verschillende bands, bestaande uit 
leerlingen of afgestudeerden van de academie, op 
de speelplaats aan de Schriek 358 op 6 mei tussen 
15 en 20 uur een hoogstaand festival van pop- en 
jazzmuziek brengen: The Wah-wah’s, Jean and the 
Bandits, J Division ft. Ofra Y, Dr. Bass & The Funky 
Freaks.

In samenwerking met CC Ekeren en de WWM wordt 
het ongetwijfeld een evenement waarover lang zal 
nagepraat worden. Ook de Ekerse zusjes Vinken, 
bekend van het tv-programma ‘Voices’ treden op. 
(LVB)

Voor de restauratie van het honderdjarig kerkgebouw 
is nog veel geld nodig. Daarom heeft het PT het 
initiatief genomen om op zaterdag 9 juni om 20 uur een 
Lenteconcert te organiseren in de parochiekerk aan het Van 
de Weyngaertplein. Het Heilig Hart-koor van Ekeren-Donk 
zal o.l.v. Lieven Gonnissen een boeiend programma met 
Mozartliederen brengen. (WL)

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 - ELEGEERTGeenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04

Nog nagenietend van de heerlijke kerstconcerten in de 
parochiekerk; kijkt iedereen al uit naar het volgende concert op 
25 maart.

Schitterend was het Kerstconcert van de VBSM op 
woensdagavond 21 december. Ouders, broers, zusjes en 
grootouders brachten na afloop een staande ovatie voor de 
jonge zangertjes die o.l.v. ex-meester Ludo Van Bouwel en met 
steun van juf Krista Vinckx (sopraan) en juf Marleen De Decker 
(cello) met haar vrienden voor een avondje zalig genieten 
zorgden. Zaterdag 17 december had het H Hart-koor van 
Ekeren-Donk o.l.v. Lieven Gonnissen met Griet De Meulder 
(sopraan) en Albina Skvirskaya (klavier) voor een minder volle 
kerk eveneens een prachtig programma verzorgd.

Zondag 25 maart kunnen melomanen om 15 uur in de kerk van 
O.-L.-Vr. van Gedurige Bijstand aan het Van de Weyngaertplein 
weer genieten van een prachtig concert. Luc Anthonis dirigeert 
het Symfonisch Ensemble Ekeren en de koren Cantilene en 
Cantando in de uitvoering van onder meer Missa di Gloria van 
Giacomo Puccini, Zwanenmeer van Tchaikovski en Freedom 
Ouverture van Sato Kentaro. Inkomkaarten kosten 8 euro in 
voorverkoop en 10 euro aan de kassa op de dag zelf. Men kan 
kaarten kopen in het Buurthuis Nieuw Kwartier, Schriek 360 
(dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11.30 uur), in DC Antverpia 
Sint-Antoniuslei 95, via email: concerten@mariaburg.be of 
telefonisch op nr. 03/664 63 90. Men kan ook het bedrag 
overschrijven op BE90 9790 8045 4532 met vermelding ‘kaarten 
concert 25/3/2012’.

Meer info op www.mariaburg.be (WB)
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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

Dexia-kantoor opnieuw 
ingericht

Nieuwe kantoorhouder 
Argenta

HORECATOESTELLEN VOOR GROOTKEUKENS,  
RESTAURANTS EN SNACKBARS

Farmapolis met  
apotheek De Molen

Thaïs getapte pintjes  
in ’t Penneke

Op 2 februari konden de containers waarin Dexia-bank een aantal maanden 
schuilde, opgeruimd worden. Het kantoor naast de molen werd volledig 
vernieuwd, aangepast aan de nieuwe aanpak van bankieren. Directeur 
Bestuurder Bart Moeyens, Bestuurder Koen Hermans en hun medewerksters 
ontvingen donderdag 9 februari klanten  en bezoekers op een receptie met 
hapjes en drankjes. Zo kon iedereen komen kennis maken met de drie nieuwe 
zones voor begeleiding op maat.

De voorste ruimte is bestemd voor de self-service. In alle eenvoud kan men er zijn 
bankverrichtingen doen aan de automaten. Met de debetkaart en de geheime 
code kan iedereen via de instructies op het scherm een hele reeks verrichtingen 
uitvoeren zoals: geld afhalen, overschrijvingen naar een andere rekening doen, 
geld op de eigen rekeningen storten, rekeninguittreksels afdrukken, saldo van 
de rekeningen raadplegen, protonsaldo opladen, geheime code van de kaart 
veranderen, tickets voor culturele evenementen of sportwedstrijden bestellen, 
bestendige opdrachten en domiciliëringen raadplegen of annuleren, enz. Van 6 
tot 24 uur kan men er zeven dagen op zeven terecht, ook om cash geld te storten.

In de volgende zone staan medewerkers paraat om vragen te beantwoorden 
en informatie te verstrekken. Het is een open en gastvrije ruimte, geen loketten 
meer. Zonder de minste belemmeringen kan iedereen er ongehinderd vragen 
stellen over producten en diensten of praktische zaken vlot afhandelen, zoals 
aanvraag voor afhalingen van meer dan 1000 euro, vreemde valuta, zicht- of 
spaarrekening openen, bank- of kredietkaarten aanvragen en afhalen.

In het achterste gedeelte van het diepe gebouw geven personeelsleden 
deskundig advies voor alle projecten. In de advieszone kan in alle discretie overleg 
gepleegd worden, liefst op afspraak. Experts staan er klaar om persoonlijk 
advies te geven en begeleiding bij financiële plannen, pensioenen of erfenissen, 
vastgoedprojecten, enz.

De openingsuren van de bank: maandag- tot vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur; 
maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur; dinsdag- en 
donderdagnamiddag van 13.30 tot 18.30 uur.

Gezien inmiddels de naam van de bank veranderd is in Belfius, zullen binnen 
afzienbare tijd alle logo’s op gevel en op de toestellen aangepast worden. (LVB)

Vanaf 30 januari heeft het Argenta-kantoor aan de Kapelsesteenweg 348 een 
nieuwe kantoorhouder.  Dirk Bauwens, die voordien het kantoor leidde maar 
tevens ook in zijn woonplaats ’s-Gravenwezel een Argenta-kantoor had, besloot 
in overleg met Argenta Spaarbank nv en Argenta Assuranties nv zich volledig te 
concentreren op het kantoor in ’s-Gravenwezel. Het Mariaburgs kantoor werd 
overgedragen aan Wouter Danis. Hij heeft een ruime ervaring opgedaan binnen 
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep. Hij staat garant voor een uitstekende 
dienstverlening aan de klanten.

De naam Danis klinkt vele Mariaburgers bekend in de oren. De nieuwe 
kantoorhouder is immers familie van Kanunnik Danis die destijds aan de 
Leopoldlei woonde en van de familie Danis die vanuit het verdwenen polderdorp 
Wilmarsdonk in de Oudstrijderslei kwam wonen.

Het kantoor op de hoek van Molenweg en Kapelsesteenweg is maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag in de voormiddag open van 9 tot 13 uur; in de 
namiddag op maandag, donderdag en vrijdag van 14 tot 16 uur en op dinsdag 
van 14 tot 18 uur.

Woensdagnamiddag volgens afspraak, telefonisch op 03/665 05 83, fax 03/313 
85 03, e-mail: wouter.danis.3295@argenta.be (LVB)

een raam een “rookkamer’ is opgesteld en dat ook 
allerlei benodigdheden voor de horecasector worden 
getoond. Het is de bedoeling niet alleen kassasystemen 
en toebehoren met dienst na verkoop aan te bieden, 
maar ook de horecasector te helpen in zijn niet altijd 
eenvoudige werking. Toestellen en producten die nodig 
zijn voor cafés, restaurants, snackbars en grootkeukens 
worden aangeboden. Een gratis catalogus is te bekomen 
in de zaak aan de Kapelsesteenweg 364, tel. 03/664 24 
50, www.kassacenter.biz (LVB)

Paul Meyten die in 1993 met echtgenote Chantal Den Hert de apotheek van 
vader overnam in de Sint-Antoniuslei, werd in 2010 ook eigenaar van de oude 
apotheek aan de overkant van de Kapelsesteenweg die in de volksmond de 
“apotheek van Seiffermann” bleef heten. Dat historische pand  beantwoordde 
qua ruimte en toegankelijkheid niet meer aan de eisen van een hedendaagse 
apotheek. Daarom besloot het echtpaar om tegenover de molenromp de 
voormalige meubelwinkel en rotanzaak over te nemen en deze om te vormen 
tot een lichte en luchtige ruime apotheek met bovendien parkeermogelijkheid 
voor de deur!

Zo heeft Paul Meyten zowel aan de Ekerse als aan de Brasschaatse kant van de 
wijk een apotheek, een unicum in de buurt. (LVB) 

Café Pullman-Bagatelle-‘t Apertiefke-’t Penneke, zoals de herberg op de hoek 
Carolinalei/Sint-Antoniuslei de voorbije decennia heette, is sedert 6 januari 
veranderd van uitbating. De vorige uitbaatsters van het volkscafé, de dames 
Saskia en Laila, hebben de zaak overgelaten aan vaste klant William De Vlieger, 
die zijn Thaïse echtgenote Pui mee laat tappen. Op het overdekt terras kunnen 
rokers terecht. (LVB)

Een uurtje voor jezelf
Wie zich eens goed wil laten verwennen,

weg van de dagelijkse stress,
kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie
o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage)

Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken
Voetmassage

Meditatie in kleine groepjes

Bij vragen of twijfels: neem contact op

CHRISTINA HANSSENS
Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg

Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51
pieters.hanssens@telenet.be

In de mooie herberg Café du Cycle, getekend door 
Floris Verbraeken, vonden decennia lang wijkbewoners 
en toeristen aangename verpozing. Nadien kreeg het 
historisch pand een andere bestemming als “Brasschaats 
Kassa-Center”. Eric Heirbaut, die jarenlang met veel 
plezier en toewijding zijn bedrijf runde, ging per 1 
december 2011 met pensioen. Frank Van der Meyden en 
Alain Van Wunsel zetten het bedrijf verder. Maar per 1 
februari is er een uitbreiding van het aanbod. Zo zullen 
voorbijgangers alvast gemerkt hebben dat achter 
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DORPSLEVEN

Actieve Damiaanactie Nieuwjaarsdrink

Santa Run for Life

Creatieve jongeren

Waterzuivering Ghana

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

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

Het laatste weekend van januari steunden weer veel Mariaburgers de 
Damiaanactie door in warenhuis Delhaize een etui viltstiften te kopen. 
Vrijwillige medewerkers zamelden zo 1200 euro in, waarmee 30 lepra- of tbc-
lijders kunnen genezen worden.
Begin juli vertrekt Magda De Ridder uit de Leopoldlei 41 met een groep van 14 
vrijwilligers voor een maand naar Bangladesh. “Ik ga samen met de mensen 
uit mijn groep werken aan de renovatie van een kliniek voor lepra- en tbc-
patiënten in Netrakona. Netrakona werkt ook samen met het tropisch instituut 
Antwerpen voor de ‘multi drug resistant tbc’ die moeilijk te behandelen is”, 
vertelt deze bewonderenswaardige dame die 30 jaar notenleerjuf was in de 
muziekschool aan de Schriek en thans nog administratief werk doet voor de 
Muziekacademie Jozef Pauly van Ekeren.
Als deelnemer aan het Damiaanbouwkamp stelt ze haar vakantie ter 
beschikking en betaalt ze het totale bedrag van reis- en verblijfkosten zelf. 
“Daarnaast proberen we met de groep sponsorgeld bij elkaar te brengen om de 
bouw aan de kliniek in Netrakona financiëel te ondersteunen. Mag ik daarom 
een beroep op u doen?” vraagt ze.
Men kan een steunbijdrage storten op rekeningnummer BE71 0013 2751 
9869; BIC=GEBABEBB, van Damiaan-bouwkampen met vermelding van de 
persoonlijke code ‘1213’. Elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar, het attest 
wordt vanaf maart 2013 automatisch bezorgd.(LVB)

Vrijdagavond 20 januari hielden de inwoners van de Vredelei en Floris 
Verbraekenlei hun jaarlijkse nieuwjaarsdrink.  Marc Van Looveren organiseerde 
reeds voor de 11de maal op zijn oprit dit straatfeestje waar de buurtbewoners 
bij een hapje en een drankje elkaar het beste wensten voor het nieuwe jaar ! De 
toffe buurtbewoner, schoolmeester Dirk Philipsen van Gibo Mariaburg, zorgde 
dan weer voor een festijn aan lekkere hapjes... Niettegenstaande het druilerige 
en natte weer waren er toch een vijftigtal feestvierders komen opdagen !
Eens te meer een gezellige sociale avond. (LC)

Bavo Sybers meldde: ‘Weer zijn we erin geslaagd: deze keer heb ik mijn vriend 
Bjorn Ooms  kunnen strikken om voor het goede doel mee te doen aan de Santa 
Run for Life van GVA voor studio Brussel samen met zo’n 5000 deelnemers. Het 
was een prima avond.’Eens te meer een gezellige sociale avond. (LC)

Ben Goovaerts uit de Jacobuslei en Max Piessen uit Kapellen zijn creatieve 
jongeren die het laatste jaar ASO Wiskunde-Wetenschappen volgen in Campus 
Moretus te Ekeren. Zij hebben een ‘penpho’ ontworpen, samentrekking van 
pencil en photography. Daarmee creëren ze wonderbaarlijke beelden.
Zij stellen tot 28 april hun creaties tentoon in Galerie Tseljoeskin van de 
Academie Noord en later nog in het Cultureel Centrum van Ekeren.(LVB)

Vrijwilligers van Damiaanactie verkochten in Delhaize de bekende etuis viltstiften.

Magda De Ridder bereidt zich ernstig voor om in juli met de Damiaanactie op bouwkamp 
te gaan in Bagladesh.

Charlotte Van Bocxlaer (dochter van de Persbox) werkte afgelopen zomer als 
studente van de Lessius Hogeschool mee aan het project Water&Ghana voor de 
arme bevolking in het droge noorden van dit Afrikaans land. De installatie van een 
waterzuiveringsinstallatie in Tamale voorkomt dat 3000 mensen die daar wonen, 
ziek worden van het vaak besmette regenwater dat ze uit hun gegraven meren 
halen. Charlotte die de reis naar Ghana maakte in het kader van haar studies voor 
bachelor handelswetenschappen, blijft het project vanuit Sint-Mariaburg steunen 
en voerde met de eindejaarsfeestdagen actie aan de inkom van de ouderlijke 
krantenwinkel. (LVB)

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K
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ALLERLEI
DE KRONIEK VAN BARBARA

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

Ma	 9h30	-	12h30		-	 13h30-16h30	
Di	 9h30-	12h30	 -	 13h30	-18h30	
Woe	 9h30-12h30	 -	 13h30-16h30	
Do	 9h30-12h30	 -	 13h30-18h30	
Vrij	 9h30-12h30	 -	 13h30	-15h30	
Zaterdag	gesloten,	maar	kantoor	
in	Kapellen	en	Brasschaat	Centrum	
geopend	van	9h30	-	11h30	
En	alle	dagen	op	afspraak	‘s	avonds	

DC Antverpia werd op vrijdag 13 januari de gelukkige bezitter van een 
splinternieuwe minibus. Minder mobiele bezoekers en rolwagengebruikers 
worden vanaf dan nog beter op hun wensen bediend met meer faciliteiten 
en gebruiksvriendelijkheid. Wonend in een omtrek van ongeveer 5 km en per 
rit 0,50 euro betalend, kan men van deze dienst zonder problemen genieten. 
Twee dagen vooraf even een seintje geven aan Nora of Lindsey (zelfs in 
uitzonderlijke gevallen, de dag zelf) en men wordt met een glimlach voor 
de deur opgehaald. Chauffeur Armand – oudste vrijwilliger in leeftijd en in 
dienst – had de terechte eer de oude minibus om te ruilen voor de nieuwe in de 
garage op de Ploegse Baan. OCMW-voorzitter  Bart Brughmans  was duidelijk 
verheugd en samen met hem de meeste aanwezige chauffeurs: ”Eindelijk kon 
die oude rammelende krot weg”. Een prosit – met niets dan blije gezichten 
- besloot achteraf de feestviering. Mevrouw Doms, regelmatige bezoeker 
voor de middagmalen en minibusgebruikster, genoot mee van de vreugde. 
Niet onbegrijpelijk: zij heeft destijds 7 jaar op Antverpia gewerkt! Ook het DC 
Vesalius deelde die vrijdag in de feestvreugde. DC Maria-ter-Heide kreeg de 
minibus al eerder. Waardevolle noodzakelijke geschenken voor meer dienst-
baarheid bij de start van een nieuw werkjaar 2012! (WL)

Maandag 23 januari werd de reeks van vier cultuurhistorische 
wandelingen doorheen Sint-Mariaburg onder deskundige 
leiding van Ludo Van Bouwel aangevat. De deelnemers stapten 
in de teletijdsmachine en met een beetje verbeelding konden 
ze zich voorstellen hoe Sint-Mariaburg lang geleden was. De 
beste sporen van die oertijd werden terug gevonden in de 
bossen achter het bankgebouw. Daar kon men zich inbeelden 
hoe het Kempens landschap met heide en dennenbossen 
er honderden jaren geleden uitzag. Ongeveer 30 man 
volgende met volle aandacht het nostalgisch parcours. Zeker 
verhalen boeiden - aangevuld met prachtige foto’s van het 
documentatiecentrum - over ‘Zwemdok’, ‘Hotel de la Chapelle’, 
’Taverne Oud-Antwerpen’, enz.
De bollen op het speelpleintje achter Antverpiagebouw zijn 
als symbool voor Kattekensberg (met zijn weleer betonnen 
brug waar het treintje onder reed) en Hondjesberg (waarvan 
een stukje overgebleven is in de tuin van de gastvrije familie 
Schellen). De kuil - nu gevuld met zand voor de veiligheid – 
herinnert aan de vele V-bommen die in de buurt zijn ingeslagen. 
(WL)

Maandagnamiddag 27 februari volgde de tweede wandeling over de 
voorgeschiedenis van Sint-Mariaburg: een korte afstand,  maar zeer veel 
verhalen en een geweldige opkomst.
Niets ontbrak over ‘Caerderheyde’, ‘Meulenberghoeve’, ‘Hotel Saint-Antoine’,  
‘Café Antverpia’, herberg ‘Au Repos des Cyclistes’, Hotel de Londres, de 
Katerheidemolen, Piet Verepas, de Galgehoevestraat, ‘Cremerie Flora’ (nadien 
Café Palermo),  ‘Velodroom’ (Sint-Antoniuslei – Gezondheidslei – de Vroente – 
Jacobuslei). Aan leerrijke anecdotes geen gebrek! Iedereen stond versteld van 
Jan Minderhout met zijn toemaatje over oom Jacob die een huis van een Griek 
kocht in de Caterslei. 
Spijtig dat zoveel waardevolle gebouwen, met eigen karakters, teloor zijn 
gegaan! De laatste wandeling verloopt op maandag 24 april in het ‘Nieuw 
Kwartier’ tussen Schriek en Bist. (WL)

Iedereen langer werken in de toekomst? Later genieten van pensioen? DC 
Antverpia ondervindt daar helemaal geen hinder van. Naast traditionele 
organisaties als bingo’s, frietjesdagen, kantklossen, enz. zijn er nog interessante 
aanbiedingen.
Elke maandag van 14 tot 16 uur is er zangstonde met het ‘Antverpia-koor’. 
Zangers - ook zonder zangtalent - kunnen er nog altijd bij.
Totaal nieuw is de ‘SCHAAKCLUB’ op woensdagen te 14 uur. Een toffe begeleider 
leert  de kneepjes van schaaksport. Iedereen is welkom. 
In ‘We didn’t start the fire’ (Billy Joel) brengen Jan Koeken en René Wuyts op 
vrijdag 23 maart te 14 uur een 35-jarige geschiedenis van de 20e eeuw.
Wie graag een bezoek brengt aan het ‘Felixarchief’ kan mee op woensdag 28 
maart. Start te 14 uur aan de ‘Oude Leeuwenrui 29’. Gidsen van ‘Antwerpen 
Averechts’ leiden deskundig rond.
Voor al wie Sint-Mariaburg in zijn hart draagt, is er op maandag 7 mei van 14 tot 
16 uur de powerpointvoorstelling van ‘EEN EEUW ONDER DE TOREN’ door de 
Wijkwerking Mariaburg VZW. (WL)

DC Antverpia’s geschenk:
er pronkt een nieuwe minibus

Van Kwartair tot Mesoliticum

Katerheide oudste wijk van Ekeren

Een koor vol heerlijke klanken  
Kasparovs volop in ontwikkeling

Het was weer zover, vijf centimeter sneeuw 
en de helft van Vlaanderen stond stil. 
Meer dan een uur om van den “Delhaize” 
in Mariaburg tot aan de oprit van de 
autostrade te geraken, men kan al even 
goed te voet gaan.

Gelukkig was het daags nadien zaterdag 
en kon ik traditiegetrouw mijn wekelijkse 
goede daad verrichten en mijn stoep en 
die van Julienne sneeuwvrij maken.

Tijdens de al even traditionele koffieklets 
achteraf achtte mijn buurvrouw het 
moment gekomen om te overleggen over 
de bewogen sociale gebeurtenissen die 
de laatste tijd overal heel wat emoties 
losweekten.

Zeg Barbara, hedde gij ook gestaakt 
omdat gij een zwaar beroep hebt?

Neen, neen Julienne, wij hebben wel heel 
wat werkdruk maar ge kunt onze job niet 
vergelijken met die van de rattenvangers, 
de pompiers of de loodsen.

De loodsen die zijn pas echt te beklagen, 
vast benoemd, een NETTO loon van een 
kleine 4.000 € en daar nog eens bovenop 
ongeveer hetzelfde bedrag aan premies 
allerhande.

Je zou voor minder de boel platleggen 
en de werkgelegenheid van duizenden 
mensen in gevaar brengen.

Zeg Barbara, kunde gij ook profiteren van 
de notionele intrestaftrek? vraagt Julienne 
langs haar neus weg.

Ik verslik mij haast in mijn Senseootje 
en leg haar met hand en tand uit dat ze 
daarvoor bij Immo DL moet zijn waar 
Rudy De Leeuw met plezier de finesses zal 
uitleggen om hoe op een fiscaal gunstige 
manier immobiliën kunnen gerenoveerd 
worden.

Het doet mij plezier dat Julienne ondanks 
het feit dat ze reeds jaaaren bij Okra is, 
nog steeds kwiek genoeg is om de huidige 
actualiteit op de voet te volgen.

Zeg Barbara, durfde gij nog biefstuk eten? 
Waarom nu is mijn achterdochtige reactie.

Wel ja zegt ze, Contador mag toch niet 
meer fietsen sinds hij betrapt werd op het 
eten van vlees “besmet” met clembuterol.

Lachend stel ik haar gerust dat de 
diverse Mariaburgse beenhouwers 
110% te betrouwen zijn en wij zeker niet 
vlugger zullen wandelen of fietsen na het 
verorberen van ons stukje vlees.

Allez Barbara, subiet is het de herhaling 
van ‘dagelijkse kost’ op tv en dat wil ik niet 
missen.

Ik snap de hint en laat Julienne in peis 
ende vree genieten van Jeroen.

En zoals mijn grootmoeder altijd zei : Een 
kwartier nadenken kan dikwijls een dag 
werk besparen.

Tot volgende keer

Barbara

Staking in St-Mariaburg?

Jan Minderhout gaf gesmaakte commentaar in de Caterslei.

Chauffeurs Walter en Armand, OCMW-voorzitter Bart Brughmans, chauffeurs Lambert en Jos.  
Vooraan Mevrouw Doms, oudgediende van Antverpia

Groep deelnemers met gidsen Ludo Van Bouwel (woord) en Walter Lauriks (beeld) bij de start aan de achterzijde van het Antverpiagebouw. 
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