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Jubileumjaar start met Mariaburgse Feesten
Met nummer 123 start de 29ste jaargang 

van de Gazet van het Nieuw Kwartier, een 

buurtkrant die viermaal per jaar door een 

team vrijwilligers wordt samengesteld en 

verspreid in Sint-Mariaburg en omgeving. 

Een uniek fenomeen, dat vele Antwerpse 

districten en wijken ons benijden.

Meteen wordt ook een jubileumjaar ingezet. 

Dertig jaar geleden, eind 1984, begon 

een groepje enthousiastelingen met de 

Wijkwerking Mariaburg vzw. Statuten 

werden opgesteld, een logo ontworpen en 

vooral veel actie ondernomen. Sedertdien 

heeft de Wijkwerking vzw een onmiskenbaar 

belangrijke rol gespeeld om het leven in de 

wijk voor iedereen aangenamer te maken. Om 

die samenhorigheid extra te vieren werd 28 

jaar geleden ook gestart met de ‘Mariaburgse 

Feesten’. Op en rond het kerkplein, nog altijd het 

hart van de gemeenschap, kwamen duizenden 

Mariaburgers – ook al velen uitgeweken naar 

verre oorden, maar nog steeds behebt met het 

onverklaarbaar unieke Mariaburggevoel – feest 

vieren. Dit jaar wordt het wel een heel bijzonder 

feest op vrijdag 26 en zondag 28 september. 

Alle details hierover in de extra bijlage.

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat

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

VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO
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WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer:

IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek ons op www.mariaburg.be

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke  
uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt 
in herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee aan 
dit nummer: Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, 
Steven De Schepper, Marita De Sterck, Ludo Geenen, 
Lieven Gorissen, Walter Lauriks, Jo en Ludo Van 
Bouwel, Mon Vandenbroeck, Marcel Van den Heuvel, 
Marc Wouters. 
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,  
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605 73 61, 
gsm 0476/59 22 78,  
e-mail: hippopress@skynet.be

Met de opening van het 

Wijkcentrum aan het Van de 

Weyngaertplein begin 2013 heeft 

de Wijkwerking Mariaburg vzw 

een belangrijke stap voorwaarts 

gezet in de dienstverlening aan de 

dorpsgemeenschap.

Betekenen de Mariaburgse 
Feesten de inzet van een 
parelmoer jubileumjaar 2014-2015, 
dan zullen de volgende maanden 
nog tal van onvergetelijke 
hoogtepunten volgen. In oktober 
staat een babbelnamiddag met 
auteur Marita De Sterck op het 
programma (daarover elders meer 
in deze Gazet), in november wordt 
n.a.v. de herdenking ‘100 jaar 
Groote Oorlog’ een tentoonstelling 
over de Mariaburgse gesneuvelden 
gepresenteerd in het Wijkcentrum. 
In 2015 volgen nog een 
aperitiefconcert met het koor Sin’ 
Al Fine en een groots kerkconcert 
alsook diverse andere initiatieven.
(LVB)

Nog vele hoogtepunten



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Decennialang bakt WWM op de Mariaburgse 

Feesten ‘wafels van Nelleke’. Penningmeester 

Willy Bauwens erfde van de laatste uitbaters 

van Cremerie Nelleke het recept om bijzonder 

smakelijke wafels te bakken. Elk jaar weer 

bereidt hij tientallen emmers deeg en bakken 

medewerkers van de WWM de heerlijke 

wafels. Sedert Wijkwerking Mariaburg vzw 

door de stad Antwerpen en het district Ekeren 

aangesteld is om de voormalige bibliotheek aan 

het van de Weyngaertplein 38 als Wijkcentrum 

te beheren, kan ook de sfeervolle tuin benut 

worden als consumptieruimte om de goudgele 

wafels met een heerlijke kop koffie naar binnen 

te spelen. Wie de drukte en het lawaai van de 

muziekgroepen op het plein wat wil ontwijken, 

kan terecht voor een aangename verpozing 

onder de treurberken van de tuin.

Bovendien wordt op de benedenverdieping 

door het Heemkundig Documentatiecentrum 

van de WWM een onvoorstelbaar prachtige 

tentoonstelling opgebouwd in verband met 

het nieuwe boek van de Mariaburgse auteur 

Marita De Sterck. ‘Valavond’ heet de roman 

die handelt over de bewogen periode 1935-45 

in Sint-Mariaburg. Met beeldmateriaal worden 

elementen uit het boek geëvoceerd: Moeder 

Sarov, V-bommen, Mariaburgse duivenmelkers, 

ciné Rio en de familie Olluyn, Kattekens- en 

Hondjesberg, stoet 100-jarige Moederke Van 

den Eynden, de Mariaburgse etablissementen… 

Kortom, een brok nostalgie die velen zal 

ontroeren. Tevens wordt aan de bezoekers 

de kans geboden om ter plaatse tegen sterke 

reductieprijzen de laatste exemplaren van de  

schitterende boeken ‘Metamorfose’ en ‘Een 

eeuw onder de toren’ aan te schaffen. 

Op de bovenverdieping waar het Heemkundig 

Documentatiecentrum zijn archief en 

werkruimte heeft, zullen leden van kunstkring 

Caerde die dag actief zijn. Niet alleen zal men er 

hun creaties kunnen bewonderen, maar hen zelf 

in actie zien bij het tekenen, schilderen, kappen, 

enz. Dat Sint-Mariaburg sinds zijn  ontstaan 

een écht ‘kunstenaarsdorp’ is, zal daar weer 

duidelijk worden.

WIJKWERKING
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Wafelenbak in Wijkcentrum

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

  Openingsuren:
 Ma. 05.45 - 12.30u

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

 Za 06.30 - 16.00u

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

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

Babbelnamiddag met  
Marita De Sterck

Auteur Marita De Sterck heeft een historische roman over Mariaburg 1935-1945 geschreven: 

‘Valavond’. De inspiratie hiervoor heeft zij o.a. gehaald  uit de rijke mondelinge getuigenissen 

van oudere Mariaburgers. 

Om al haar getuigen en informanten te bedanken zal er op zaterdag 11 oktober, van 15 tot 17 uur, 

een babbelnamiddag met o.a. filmbeelden georganiseerd worden in het Wijkcentrum, Van  de 

Weyngaertplein 38.

De bezoekers van het DC Antverpia inspireerden haar ook. Daarom dat deze gezellige activiteit 

in samenwerking met het DC georganiseerd wordt.

Graag vooraf inschrijven. De mogelijkheid bestaat om mensen die moeilijk te been zijn en toch 

willen deelnemen thuis op te halen: ‘Dit moet dan wel bij de inschrijving uitdrukkelijk vermeld 

worden!‘. 

Deelname met naam en adres bevestigen via volgende mogelijkheden:

• Via ‘ Wijkcentrum@mariaburg.be ‘

• Via DC Antverpia , St.-Antoniuslei 95 – 97, 2930 Brasschaat:

 Tijdens de bureeluren van 9.00 uur tot 17.00 uur (Nora Augustijns, centrumleidster)

 Tel.: 03 660 58 00

 Dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

(WL)



In de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw 

van Gedurige Bijstand vindt al vele jaren 

een Kerstconcert plaats ten voordele van de 

restauratiewerken. Dit jaar is dat niet anders, 

hoewel… ? De voorbije jaren prijkte telkens  het 

Heilig Hart Koor o.l.v. Lieven Gonissen op de 

affiche, steeds met groot succes. 

In april vertolkte Peter Ickx tijdens de ‘Ars 

Familia’ (Van Bouwel-Raeymakers-Verfaillie) 

in de kerk op aangrijpende wijze het Stabat 

Mater van Pergolesi. Opgetogen over de 

kwaliteit van de akoestiek in de kerk heeft hij 

aan de Kerkraad een voorstel overgemaakt om 

een uitgebreid Kerstconcert te houden met zijn 

koor ‘Arte Vocale’.  Op zaterdag 13 december 

staat dit concert op het programma. Daarmee 

is de traditie doorbroken !

Binnen en buiten Antwerpen lokt dit koor overal 

volle kerken en kapellen met overdonderend 

succes. Het promoot het gebruik van het 

natuurlijkste en meest pure instrument dat de 

mens kan bespelen: ‘de stem’. 

Stichter en bezieler is countertenor Peter 

Ickx. Zijn ouders Frans en Annie Ickx waren 

huisvrienden van het gezin Raeymakers-Van 

Bouwel. Als internationaal gelauwerd concert- 

en operazanger is hij met steun het volledige 

koor op zoek naar muzikale waarheid en 

authenticiteit. 

Geboren te Antwerpen in 1958, voelde hij 

zich al vroeg aangetrokken tot klassieke 

muziek. Hij behaalde Eerste Prijzen aan het 

Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, het 

Vlaamse Conservatorium van Brussel en het 

Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. 

Hij is de eerste gediplomeerde contratenor in 

België. Op korte tijd zong hij een indrukwekkend 

repertoire bijeen in de genres concert, lied, 

opera en oratorium. Geregeld vertolkt hij met 

succes recitals in de foyers van de Bourla- 

(Antwerpen) en de Muntschouwburg (Brussel), 

maar ook meer en meer in het buitenland  

(Italië, Kroatïe, Polen, Israël, Frankrijk. Via 

de artistieke leiding van ensembles en koren  

richtte hij ondermeer 

in 1995 het vocaal 

gezelschap ‘Cappella 

di Albero‘, op.  Hij 

doceerde bij Ludovic 

de San aan het 

Conservatoire Royal de 

Musique de Bruxelles 

(1989–1997) en bij 

Gerda Hartman aan het 

Conservatoire Royal 

de Mons (1997–2003). 

Sinds 2003 verzorgt hij 

een lesopdracht aan de 

muziekacademies van 

Boom en Meise. 

Hun sites ‘<http://www.provoce.be>‘ en  

‘<http://provoce.publishpath.com/pers>‘ 

geven een lovend overzicht.

Kaarten - in voorverkoop 12,00 euro en aan de 

kassa 15,00 euro - kunnen verkregen worden 

vanaf maandag 10 november 2014 op volgende 

locaties:

* Antverpia (dienstencentrum) :

 St.-Antoniuslei 95-97, Brasschaat

* Parochiecentrum :

 elke donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur, 

Frans Standaertlei 52, Ekeren

* Rita Noordman :

  03 664 96 79, Kapelsesteenweg 633, Ekeren

* Christiane Verhoeven :

 03 664 12 13, Schepersveldlei 93, Ekeren

* Door storing op bankrekening van de

 parochie:

- IBAN: BE75 1430-6437-3951

- BIC GEBABEBB Met vermelding Kerstconcert 

13/12, naam + aantal kaarten

Deze zullen klaarliggen aan de kassa op de 

avond van het concert.

De deuren worden geopend te 19.30 uur.

Het optreden 

start te 20.00 

uur.

(WL)
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Anne-Mie Havermans reconstrueerde
het oorlogsgeheugen van Antwerpen

Kerstconcert breekt met traditie

Onze Mariaburgse kunsthistorica Anne-Mie 
Havermans verzorgt op het groot militair 
ereperk van begraafplaats Schoonselhof een 
tentoonstelling over het oorlogsgeheugen van 
Antwerpen ’14-’18. Zij doet er vanaf 29 augustus 
ook rondleidingen met uitleg over de boeiende 
aspecten die bij haar onderzoek naar boven zijn 
gekomen. Op weinig plaatsen in de stad is de 
Eerste Wereldoorlog nog zo tastbaar aanwezig. 
De getuigenissen op het Schoonselhof laten 
echt het oorlogsgeheugen van Antwerpen 
ontdekken. Elk graf vertelt een verhaal, soms 
van pijn en lijden, soms van moed en verzet.
Vrijdag 29 augustus werd de tentoonstelling 
officieel geopend met toespraken van Anne-
Mie Havermans en schepen Philip Heylen. 

Tevens is een brochure samengesteld  onder 
de titel ‘Schoonselhof 14-18, ontdek het 
oorlogsgeheugen van Antwerpen’.
Dit prachtig initiatief kan de WWM misschien 
inspireren om in november ook een 
wandeling langs de 
oorlogsgraven aan 
de Driehoekstraat 
(Ekeren) en Alfredlei 
(Brasschaat) te 
maken en daar 
de Mariaburgse 
gesneuvelden te 
herdenken.
(LVB)

Werner Paenen in 
Wijnegem
De Mariaburgse kunstenaar Werner Paenen,  

wiens atelier in de Hertstraat 5 te Deurne op 7 

september kon bezocht worden tijdens de Open 

Studio’s 2014 Atelierroute, opent op  vrijdag 10 

oktober in het CC ’t Gasthuis,  Turnhoutsebaan 

199 in Wijnegem een individuele tentoonstelling 

van schildereijen onder de titel  ‘SPOREN/

TRACES’.

Vrijdag 10/10 opening om 19 u; zaterdag 11/10 

van 14 tot 18 u; zondag 12/10  van 14 tot 18 u en 

woensdag 15/10 van 14 tot 18 u. 

(LVB)

Peter Ickx, 
stichter, bezieler 
en countertenor
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NATUUR
Wat rest van Kattekensberg
nu volledig publiek terrein 
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Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES - ELEGEERT

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken

Huwlijken

Begrafenissen
Crematies
Huwelijken

De gemeente Brasschaat is eigenaar geworden 

van de volledige Kattekensberg. Een perceel 

van 50.657m² werd aangekocht van een 

privé-eigenaar. “Vanaf nu is de volledige 

Kattekensberg openbaar domein en voor 

iedereen toegankelijk. Brasschaat is een 

groene gemeente en dat willen we zo houden,” 

zegt schepen van milieu en groen Dirk de Kort 

(CD&V).

Een groot deel van de Kattekensberg is reeds 

gedurende vele jaren in het bezit van de 

gemeente Brasschaat. De eigenlijke zandberg, 

waarnaar het natuurdomein werd vernoemd, 

was privé-eigendom.

De gemeente Brasschaat heeft het resterende 

bosperceel van 50.657m² aangekocht voor een 

bedrag van 135.000 euro. “Met deze aankoop 

breiden we ons groen patrimonium verder 

uit. Het gedeelte dat we aankopen is een 

waardevolle groene omgeving. Het huidige 

dennenbos met de gemengde ondergroei zal 

als een specifieke eigenheid behouden blijven,” 

aldus Dirk de Kort (CD&V).

“Het betekent ook dat het bestaande 

speelbos veel groter zal worden. De 

Kattekensberg wordt heel vaak gebruikt om 

in te spelen. De jeugdverenigingen zullen 

meer speelmogelijkheden hebben”, zegt 

schepen van jeugd Sophie De Roeck (CD&V). 

“Ook de wandel- en fietsroutes zullen worden 

uitgebreid.” 

(Med)

De Kattekensberg in volle glorie begin 20e eeuw

Het gedeelte rechts van de dreef (Emmalei) was privé-eigendom. De 
gemeente Brasschaat heeft die gronden aangekocht, hoewel er nog 
steeds een bord ‘Te koop’ staat en een omheining het publiek weg 
houdt van de berg.

Zelfs bij minder zonnig weer komen families op de Kattekensberg 
gezonde boslucht inademen.
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30 jaar De Wingerd kon niet zomaar voorbij gaan. Daarom kwamen 
vorig jaar al zowel ouders, leerlingen, oud-leerlingen als leraren 
samen om het feestjaar voor te bereiden. Per seizoen werd een 
feest gepland om de verfrissende kracht van de school duidelijk 
naar voren te brengen.  
Het jaar startte met ballonnen en taart tijdens de herfstopening. 
De kinderen maakten buttons en gaven die anoniem aan elkaar 
cadeau. Achteraf was het uiteraard leuk om te ontdekken wie de 
button van wie droeg! De dag nadien stond de poort open voor 
een grote reünie en werd er flink gefuifd. In de winter werd het 
kerstspel opgevoerd door de leerlingen van de lagere school. Het 
werd een klas-overschrijdend spektakel, waarbij klein en groot 
samenspeelden. De kinderen offerden met plezier hun speeltijd op 
om te repeteren, en het resultaat was dan ook verbluffend! Het 
voorjaar werd sfeervol ingeluid met een lenteconcert in de kerk 
van Mariaburg. Elke klas bracht een eigen opvoering, maar vooral 
het samenspel tussen alle kinderen van de school maakte de 
voorstelling hartverwarmend. Het feestjaar werd afgesloten met 
het zomerfeest, een gezellige picknick op vrijdag 27 juni. 
 

SCHOOLVERHAAL
 “Steinerschool De Wingerd is een plek waar geleerd wordt, door leerlingen, 
leerkrachten én ouders. Een plek waar je steeds meer jezelf mag worden, waar 
ontwikkeling centraal staat” , zo stelt Johannes Barkmeijer, schoolleider.
Meer informatie over Steinerschool De Wingerd op het nummer 03 665 41 90 of op de 
website www.steinerschooldewingerd.be of via onthaal@steinerschooldewingerd.
be

ACTIVITEITEN EERSTE TRIMESTER
26 september: Sint-Michaëlsfeest met toneelopvoering door 2de klas
In de steinerschool spelen de kinderen bijna elk jaar toneel, niet als toonmoment 
maar als leermiddel. Op verstandelijk en sociaal-emotioneel gebied wordt er hard 
gewerkt in deze periode.
27 september: startdag ouder@telier 10 tot 16u; een plek waar opvoeders elkaar 
ontmoeten. 
Als ouder heb je soms ook vragen... Het ouder@telier van De Wingerd wil samen opzoek 

Steinerschool De Wingerd 30 jaar rond

Ga voor gezondheid !
We bespreken in groep voedingsproblemen, 
gezondheidsproblemen,  geven elkaar tips en 
stimuleren elkaar.  Dit onder mijn professionele 
begeleiding.

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

Inschrijvingen beperkt tot 8 à 10 personen per groep.

Marleen Gommeren, 
voedingsdeskundige- diëtiste, 

Frans Standaertlei 57, 2180 Ekeren,  
tel. 0478/35.23.60 of e-mail :  
marleen.gommeren@telenet.be
www.gezondheidsclub.be

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen

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

6-UREN SERVICE VOOR  

GEBOORTEKAARTEN

Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk

Folders  -  Affiches  -  Flyers

Brochures  -  Digitaal drukwerk

van 1 tot en met … exemplaren

Muziek speelt een belangrijke rol in de steinerpedagogie

gaan naar antwoorden. De steinerpedagogie 
dient hierbij als inspiratiebron. Iedereen is 
welkom op het ouder@telier. De Wingerd, een 
plek waar opvoeders elkaar ontmoeten.

8 oktober: Infoavond steinerpedagogie van 20 
tot 22u
Praktische toelichting en achtergrond 
informatie bij de steinerpedagogie. Tijdens 
deze avond krijgt u een mooi beeld van wat 
een steinerschool betekent voor een kind in het 
basisonderwijs.
 
14 & 15 november: Geschenkenbeurs De 
Wingerd
Super gezellige geschenkenbeurs met veel 
mooie en unieke spullen. Gewoon voor jezelf of 
om cadeau te geven aan iemand anders. Kom 
zeker even langs... 

19 december: Kersttoneel door de 3de klas.
(Med)

Zo begon het 30 jaar geleden in het kasteeltje van de familie 
Vandenbussche



Cultuurcentrum Ekeren organiseert de 

komende maanden ook in het Mariaburgs 

Wijkcentrum en in de parochiekerk aan het 

Van de Weyngaertplein 38 enkele bijzonder 

aanbevelenswaardige activiteiten.

Op vrijdag 14 november om 20.30 uur komt 

Jackobond naar het Mariaburgs Wijkcentrum. 

Het programma luidt: ‘Jackobond – Tine Truwant 

& Trosduif’. In voorverkoop betaalt men 10 euro 

inkom, aan de kassa 12 euro. 

Jackobond is het alter ego van de Vlaamse 

singer-songwriter Riet Muylaert. Onder de naam 

Jackobond maakt ze moderne kleinkunst met 

zelf geschreven teksten en zelf gecomponeerde 

muziek. Zij kreeg naambekendheid door deel te 

nemen aan Zo is er maar één en dit programma 

te winnen.

Tine Truwant brengt het liedjesprogramma 

Plagiaat waarbij ze in de derde persoon over 

zichzelf schrijft.

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van 

Gedurige Bijstand wordt zaterdag 4 oktober om 

20.30 uur het decor voor een klassiek concert 

32 foot/The Organ of Bach gebracht door 

Blindman. Voorverkoop 10 euro, 12 euro aan de 

kassa.

Blindman brengt met saxofoons monumentale 

orgelwerken van Johan Sebastian Bach.

Koen Maes, Roeland Vanhoorne, Piet Rebel en 

Raf Minten vormen met hun instrumenten en 

stemmen een menselijk orgel, bewogen door 

adem.

Op zaterdag 24 januari vullen de prachtige 

stemmen van Finch het kerkinterieur. Om 20.30 

uur zingen de drie zusjes Vinken, bekend van de 

populairez tv-reeks The Voice  uit Vlaanderen, 

hun boeiend liedprogramma. Bekende popsongs 

worden tot hun essentie uitgekleed. Eenvoud 

en magie typeren best hun oeuvre.

(LVB)

Na de bijzonder geslaagde Cirque@taque wordt het kasteel van Hof de Bist 

aan de Veltwijklaan van 24 tot 28 september als nieuw cultuurcentrum van 

Ekeren in gebruik genomen. Het openingsfeest brengt tal van interessante 

activiteiten, die uitgebreid gepresenteerd worden in het fraaie programmaboek 

van de cultuurdienst. Ook op www.ccekeren.be vindt men alle informatie over 

deze heuglijke gebeurtenis. Voor districtsvoorzitter Koen Palinckx en directeur 

Marc Goossens gaat dat weekend een droom in vervulling: “Hof de Bist kan 

bogen op een 40-jarige traditie als Kunstcentrum Hof de Bist. Het onderging 

een grondige metamorfose en herrijst als cultuurcentrum: een warme plek voor 

kunst, cultuur en ontmoeting. Samen beleven we hier schitterende concerten, 

verrassende voorstellingen en tentoonstellingen. We ontdekken hier Ekers 

talent, jonge en eigenzinnige kunstenaars. We ontvangen je hier graag als je 

op zoek bent naar een gezellige vergaderruimte of een plek om je culturele 

dromen te realiseren.”

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

CULTUURCENTRUM EKEREN
Hof de Bist Cultuurcentrum

CC ook in WCM en kerk
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Waar ooit de prachtige villa 
‘Casa Cara’ van de familie Van 
der Brempt stond, opende op 
14 juni 1973 warenhuis Delhaize 
zijn deuren. De voorbije 40 
jaar werd er een succesverhaal 
geschreven. 

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

“Per fles die we verkocht 
hebben, zullen we 1 euro 
schenken aan het goede doel, 
het ‘We Love Marie Fonds’. 
Deze cheque zal in december 
tijdens de kerstmarkt over-
handigd worden.” (LVB)
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“Na 16 fijne jaren enthousiast 

in de potten geroerd te hebben, 

kiezen we ervoor om ons leven 

de komende jaren anders te 

kruiden”, vertellen Hans en Katia 

Lachi-Lichtenstein. Zondag 28 

september is de laatste dag dat 

ze de deuren van restaurant 

Lievekenshoek openen. Het 

echtpaar en hun kinderen Thibe 

en Nymke willen dan samen met 

hun klanten een laatste maal 

klinken en met vuurwerk afscheid 

nemen. Een waardig eindpunt 

van het succesverhaal dat ze de 

voorbije 16 jaar in de Mariaburgse 

horecawereld schreven. Inmiddels 

is ook hun flyer in alle bussen 

verspreid en kan men op vertoon 

ervan bij een bezoek tot 28 

september genieten van een 

glaasje Cava Xenius i°Cru Brut. 

Hans was de voorbije jaren één 

van de drijvende krachten achter 

CuliConsulting en legt zich hier de 

komende jaren verder op toe. Hij zal 

in De Rooden Hoed te Antwerpen 

verder in de potten roeren. Katia’s 

hoofd zit boordevol ideeën en zij 

bekijkt nog even welke richting 

ze uit wil. “Eén ding staat vast, 

wij blijven met ons gezinnetje 

aan de Elisalei 42 wonen, waar we 

Lievekenshoek naar een knusse 

woning ombouwen”, vertellen ze. 

“Dan zullen we onze klanten nog 

wel tegenkomen bij de bakker, aan 

de schoolpoort of in het park…”

Vanaf oktober eindigt dus de 

geschiedenis van Lievekenshoek, 

dat als boscafeetje begon, later 

manege Ponderosa werd en 

tenslotte als restaurant een 

fameuze reputatie genoot. 

In het boek “Over onze straten 

gesproken” schrijft Rik Asselbergh 

op blz. 113: “Café restaurant 

Lievekenshoek is zo genoemd 

naar het gelijknamige fort op 

de Linkeroever van de Schelde. 

De eerste uitbater was van daar 

afkomstig. Het was een café dat 

fel bezocht werd door Jan met de 

pet. Men kon er zich de nodige 

verfrissingen aanschaffen en 

mocht zelfs stoeltjes en tafeltjes 

meezeulen in het mooie bos aan 

de overzijde. Maatschappijen en 

dagjesmensen verkozen deze 

plaats graag als eindpunt van 

een dagtrip door de bossen en 

bij mooi weer vonden ze hier 

hun gading. De uitbaters van 

Liefkenshoek volgden elkaar snel 

op en zelfs de paardensport kwam 

op zeker ogenblik aan bod. Sedert 

1989 staat bij Lievekenshoek 

genoteerd: ‘Taverne-restaurant’.” 

In 1931 heette de uitbater Edmond 

Verleyen.

Ponderosa RC

Vanaf 1960 kwam het echtpaar 

Pierre Saenen-Smolders met hun 

dochter en zoon aan de Elisalei 

het café restaurant Liefkenshoek 

uitbaten. Jan Laenens vroeg 

hen of ze misschien ook enkele 

paarden konden zetten, omdat 

hij te weinig stallen had in Oud-

Antwerpen. Pierre begon te 

timmeren en vanaf 1961 verrees 

een nieuwe manege: Ponderosa 

RC. Een beetje in de stijl van de 

ranch die de Bonanzafamilie op 

tv wereldberoemd maakte. Pierre 

Saenen en zijn broer Rudolf 

waren de pioniers. Ook Jacques 

De Groot van de Charlottalei  (Villa 

La Pommeraie) zetelde in het 

bestuur. 

Spoedig ontwikkelde zich een 

intense activiteit in de zandpiste 

en het clubhuis. Jo Hermans werd 

een ster. Zoon des huizes Ronny 

Saenen ontwikkelde zich tot een 

knap springruiter. Jean-Pierre 

Dewaegenaere uit de Boskapellei 

debuteerde er als jonge knaap en 

werd een internationale crack.

Op 16 mei 1971 werd het tienjarig 

bestaan van de club gevierd met 

een VOR-jumping. Pierre Saenen 

benutte een stukje bos in het 

parcours. De deelnemers moesten 

enkele natuurhindernissen 

springen in het bosrijke stuk vlak 

over de werkhuizen van Antverpia, 

waar nu villa’s van de Charlottalei 

staan.

Na het paardenhoofdstuk nam 

een ex-ruiter Peter Draguet 

de zaak over en maakte 

Lievekenshoek weer tot een 

volwaardig restaurant. Vooral de 

kreeftenmenu’s waren wijd en zijd 

vermaard.
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Restaurant Lievekenshoek dankt zijn trouwe klanten

In een bepaalde periode voor WO II heette Lievekenshoek ‘Café de 
Monning’.
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De 45ste editie van de internationale 100 km Dodentocht 

te Bornem bracht op 8 en 9 augustus eens te meer 

veel volk op de been. Van de bijna 12000 ingeschreven 

stappers/wandelaars, die 

tijdens de eerste nachtelijke 

uren een echt “ hondenweer “ 

moesten trotseren, bereikten 

er uiteindelijk 6873 binnen de 

24 uur de eindmeet.

Onder hen ook enkele 

Mariaburgers, Danny De Proft 

uit de Floris Verbraekenlei, 

Theo Reynaerts uit de 

Gezondheidslei en Andy Van 

den Bogaert uit de Molenweg. 

Danny en Theo haalden voor 

de tweede maal op een rij de 

aankomst. Andy, die voor de 

eerste keer startte, eveneens. 

Zij legden respectievelijk 

het parcours van 100  km af 

aan een gemiddelde van 4,3 / 4,5 / en 4,2 km per uur, 

rustpauzes inbegrepen.

Voorwaar een respectabele sportieve prestatie.

Ook Marc Goetschalckx startte vol goede moed en stapte 

51,92 km, maar besloot om 3.29 uur te stoppen. (Mogelijk 

waren er nog andere Mariaburgse deelnemers waarvan 

we geen weet hebben...) 

Een speciale vermelding verdient zeker Danny Deproft, 

die vooraf sponsors had gezocht ten voordele van het 

Vogel Opvang Centrum (VOC) Kapellen - Brasschaat.  

Hij had het idee opgevat om de door hem afgelegde 

km’s  te laten sponsoren door familie, vrienden, buren, 

kennissen... hoofdzakelijk uit wijk Mariaburg.  Meer 

dan honderd sponsors waren het idee genegen en 

het initiatief  wist zelfs Brasschaats burgemeester en 

Mariaburger Jan Jambon te bekoren. De opbrengst van de 

sponsoring zal tijdens de jaarlijkse Opendeurdag van het 

VOC op zondag 14 september (allen daarheen...) officieel 

aan de bestuurders van de vzw. worden overgemaakt. In 

onze volgende editie hierover meer nieuws. (LC)

Zaterdag 2 augustus namen 330 fietsers deel aan de Velo Classic, zondag 

startten 1070 liefhebbers, in het totaal wat minder dan vorige jaren, maar 

daar waren diverse verklaringen voor. Zo was het zaterdagmorgen tot kort 

voor het startuur nog fel aan het regenen wat zeker niet ideaal was om 

aan een gezellig fietstochtje te beginnen. Bovendien waren er datzelfde 

weekend gelijktijdig grote fietstochten in Schilde en Zandvliet, wat een 

aantal wielertoeristen weghield. Toch blikte organisator Georges Demont 

tevreden terug op de zestiende editie van de Mariaburgse klassieker: 

“We zullen dit jaar weer een mooi bedrag kunnen overmaken aan de 

Zelfhulpgroep voor MS-patiënten. Daar doen we het toch voor. We zijn blij 

dat we een heel trouw publiek hebben. Vele mensen zien we elk jaar terug. 

Dat stimuleert onze ploeg medewerkers om telkens weer de organisatie 

op te zetten: het parcours uitstippelen, het traject afpijlen en nadien de 

pijlen weer weghalen, de pannenkoeken bakken…”

Stichter en bezieler Frans Bedeer, die in januari 2012 onverwacht overleed, 

mag trots zijn op zijn helpers die in zijn geest deze mooie traditie in ere 

houden. (LVB)

Drie Mariaburgers stapten Bornemse Dodentocht uit

1400 fietsers op 16e Velo Classic

Na aankomst op het terrein van KMVK genoten de deelnemers na 
met een lekkere pannenkoek en een kop koffie of een frisse pint. 
Alvast afspreken voor de 17e editie in 2015! 

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

  

 

Je woning verhuren of verkopen:
persoonlijke en professionele begeleiding.

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

Andy Van den Bogaert

Theo Reynaerts

Danny De Proft
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Roodborstjeslaan geen sluipweg
Even bestond bij de bewoners van de Roodborstjeslaan (De Sterre) de vrees dat hun straat zou verlengd worden tot de Jagersdreef met het risico dat 

zij ook met toenemend sluipverkeer zouden af te rekenen krijgen. Gelukkig is daar geen sprake van. Wel wordt de straat verlengd tot halfweg het 

goed van Pierre, zodat tien vrijstaande woningen met voldoende groen er naast zullen opgetrokken worden.  Ook langs de kant van de Valkenlaan 

blijft voldoende groen behouden, zodat het rustige karakter van De Sterre gegarandeerd blijft.

De aanleg van de nieuwe verkaveling in het verlengde van de Roodborstjeslaan is gestart op dinsdag 5 augustus. De werken zijn onderverdeeld in 

vijf fases: rooiwerken en voorbereidende grondwerken; aanleg riolering; aanleg betonverharding; nutswerken en aanleg grachten en voetpaden. 

De hinder beperkt zich tijdens de werken tot het af- 

en aanrijden van werfverkeer en mogelijk graafwerken 

door de nutsmaatschappijen om de verkaveling aan te 

sluiten op het bestaande net.

(LVB)

In vorig nummer rapporteerden we het probleem van het sluikverkeer in de 
Fabriekstraat.  Erg is het ook gesteld met de Schriek.
Mevrouw Nina Jaenen stuurde een brief aan de redactie van de Gazet: “Ik woon sinds 
1979 in de Schriek. Wegens het doorvoeren op de Bist van een enkelrichtingsverkeer 
naar Ekeren is de verkeersdrukte in de Schriek in belangrijke mate toegenomen, 
zowel tijdens de spits- als de daluren. De verkeersellende begint ook significant 
vroeger en eindigt veel later dan voordien. Dit probleem belaagt in hoge mate de 
gezondheid van de bewoners van de Schriek (geluidsoverlast, trillingen, fijn stof...)  
Nadat ik reeds eerder mailberichten verstuurde naar politiediensten, stadsdiensten 
én politici,  stuurde ik op 3 juni een open brief aan de beleidsverantwoordelijken 
waarop ik tot op heden geen rechtstreeks antwoord mocht ontvangen. Ook legde ik 
bij Bakker Wouters een petitielijst en ging in de buurt rond, waarbij 150 mensen tekenden.”
In deze petitie verzoeken de belanghebbenden met aandrang het tweerichtingsverkeer in de Bist dadelijk te herstellen met het oog op een spreiding 
van het verkeer. Het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt met de Kapelsesesteenweg en het opleggen van een parkeerverbod tussen de 
Kapelsesteenweg en de Korte Bist zijn aangewezen.
Tegelijkertijd dient de Schriek ontoegankelijk gemaakt te worden voor zwaar verkeer: het wegdek (verzakkingen/putten) en de breedte van de straat 
laten vrachtverkeer niet toe. Met De Lijn dienen dringend besprekingen aangevat te worden om het traject van lijn 730 (met harmonicabussen) te 
verleggen naar een daartoe uitgeruste straat.
Districtsschepen Marc Elseviers, bevoegd voor verkeer, geeft toe dat het ’s morgens en ’s avonds drukker is in de Schriek:  “Het is een belangrijke 
verbindingsweg tussen Brasschaat, Kapellen en de stad Antwerpen. Verkeersdeskundigen raden aan om via de Kapelsesteenweg de autostrade te 
nemen, maar ook die is dikwijls overbelast. Het invoeren van de enkele richting in de Bist gebeurde omdat de dubbele richting ervoor zorgde dat de 
auto’s die mekaar kruisten, over het fietspad reden. Dit gaf een zeer gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers en de bewoners. In 2007 gebeurde 
er trouwens een dodelijk ongeval aan het kruispunt Bist-Kapelsesteenweg. Dit willen we in de toekomst absoluut vermijden. We werken met de 
gemeente Brasschaat en met het Vlaams gewest aan een plan om het verkeerslicht aan de Molenweg te verzetten naar de Bist, zodat er een betere 
doorstroming is voor auto’s die uit de Bist komen en richting Kapellen willen rijden. Dit moet voor gevolg hebben dat de Schriek minder verkeer 
krijgt.”
Schepen Elseviers stelt dat mevrouw Jaenen op het district is ontvangen en uitgebreide informatie heeft gekregen over de Schriek. Als buurtbewoner 
meent hij dat tijdens de daluren de Schriek niet overbelast is.
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Sedert begin augustus zijn de wegenwerken gestart om de uitbreiding van de 
Roodborstjeslaan in De Sterre te realiseren.
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Charles Soffers speelde tijdens de 
Opendeurweek op 13 juni een ‘solo slim’.

Verkeersdrukte in de Schriek

De Schriek als kasseiweg rond de jaren 50 van vorige eeuw. 
Toen kon de processie er nog rustig wandelen: Zuster 
Christine en juffrouw Wuyts begeleidden de kindjes.



Via WAFonds daklozen zelfredzaam maken en 
mensen in armoede toch toekomst bieden 
In de galerij van ‘onvergetelijke Mariaburgers’ 
bekleedt het echtpaar Bert de Bois-Phylis 
Bonaers een bijzondere ereplaats. Tussen 
1935 en 1970 hebben ze een enorme invloed 
uitgeoefend op het cultureel en sociaal leven 
in de wijk. Als acteurs, voordrachtkunstenaars, 
regisseurs en pedagogen waren ze in Vlaanderen 
toonaangevend. Bovendien vingen ze aan de 
Lage Kaart in hun familiaal opvoedingstehuis 
probleemkinderen op. Daarnaast mochten ze 
ook nog vijf  eigen zonen en één dochter in hun 
gezin op het volle leven voorbereiden!

De oudste zoon, Aloïs, werd geboren op 6 
februari 1936. Als Wies Andersen groeide hij 
uit tot een nationale beroemdheid. Nog jong 
debuteerde Aloïs bij de lokale ‘Dienet Vro’-
toneelkring. Nadien speelde hij bij de Brusselse 
KVS en kende groot succes samen met Dora 
van der Groen in ‘De Regenmaker’. In 1961 
huwde hij met Dora van der Groen. Zij kregen 
een zoon Brick, die als muzikant vorig jaar 
oktober optrad in ons Wijkcentrum. 
Wies werd vlug een mediafiguur. Hij verzorgde 
voor de BRT de verslaggeving van paardensport 
en boksen, maar werd bijzonder populair door 
zijn rol van Lapointe in de tv-reeks ‘Maigret’. In 
1970 begon hij een eigen filmbedrijf en met zijn 
debuutfilm ‘Johnny en Jessy’ won hij de eerste 
prijs van het Festival in het Casino van Knokke. 
Vanaf 1976 verzorgde hij 80 uitzendingen van 
de ‘Wies Andersen Show’ op BRT.  Dit bijzonder 
populaire programma, met als panelleden o.m. 
Johan Anthierens, Kolonel Candries, topruiter 
Eric Wauters en zangeres Della Bossiers, 
begunstigde steeds een goed doel. 
Voor VTM realiseerde Wies nadien verschillende 
programma’s, o.m. de succesrijke reeks ‘Wies 
Anders’. Daarbij ging hij op bezoek bij Vlamingen 
in het buitenland. Heel zijn leven is Wies 
altijd sociaal bewogen geweest: “Een kwestie 
van eerlijkheid. Spontaan. Vanzelfsprekend. 
Gedreven. Ik heb nooit kunnen verdragen dat 
anderen minder kansen in het leven kregen. 
The greatest of evils and the worst of crime is 
poverty. Armoede is het grootste onrecht.” 
In de jaren ’80 was Wies ook voorzitter van het 
Willemsfonds. Maar recent creëerde hij een 
eigen ‘Wies Andersen Fonds’. Vanaf 2004 ging 
hij immers helpen in het opvangtehuis voor 

daklozen aan de Steenhouwersvest.

Steun De Steenhouwer
Wies licht toe: “Het ‘Wies Andersen Fonds’ 
is een vzw, ontstaan vanuit een visie die zich 
onderscheidt van vele andere organisaties 
doordat het zich zo gericht als mogelijk wil 
inzetten voor mensen en kinderen in acute 
nood. Wat wij als giften of via onze events 
ontvangen, gaat niet naar organisaties, 
maar direct naar hen die wij beschouwen als 
noodlijdend in de breedste zin. Daarbij gaat 
onze voorkeur al jaren uit naar de daklozen die 
we steunen met bijdragen aan het inloophuis 
‘De Steenhouwer’. Daar kunnen ze dagelijks 
terecht voor maaltijden, douches, kledij en 
hulp bij de nodige administratie. De kinderen 
in schrijnende levensomstandigheden zoeken 
wij op via onze eigen kanalen of worden 
voorgedragen door mensen die ons daarbij 
helpen. Wij willen trachten te helpen met 
voedsel, kledij en diverse bijdragen voor hun 
lichamelijke verzorging. Wij hebben nood 
aan vrijwilligers voor o.m. administratie en 
fieldwork, een uurtje of meer per week of per 
maand kan volstaan om te helpen. Sponsoring 
is meer dan welkom.”

“Music for the Homeless”
Om het project een grotere financiële 
ondersteuning te kunnen bieden, wordt op 29 
november    het succesvolle event ‘Music for 
the homeless’ opgezet. 
Marc Kohlberger, manager van het prachtige 
complex ‘De Jachthoorn’ in Kontich, heeft voor 
de eerstvolgende 3 jaar zijn restaurant met 
diverse zalen en bars aangeboden voor het 
initiatief.  
“Het gaat weer over muziek en een groot 
buffet”, aldus Wies. “De Grungblavers zorgen 
belangeloos voor een zowel uitbundig als 

gevoelig optreden. De groep brengt een 
Aaantwaarpse versie van de meest gekende 
evergreens. De muzikale aanpassing en 
begeleiding is van Alain Van Zeveren en de 
briljante vertalingen zijn van Guillaume Van  
der Stighelen. Het is een wonderlijke 
sprankelende avond in een aparte stijl en vol 
verrassingen, de groep trad steeds op voor 
volle zalen.
Voor een buitengewoon buffet heeft Johan 
Segers - 37 jaar sterrenkok en eigenaar van o.m. 
‘t Fornuis in de Reyndersstraat te Antwerpen, 
- zich spontaan aangeboden voor deze avond. 
Deelnemers worden naar goede gewoonte 
verwelkomd met een glaasje, daarna staan 
de buffetten klaar. Dan is er het optreden, 
vervolgens het dessert en alle gelegenheid om 
na te keuvelen en persoonlijk kennis te maken 
met de artiesten aan uw tafel of aan de diverse 
bars.”
Deelnameprijs 75 euro p/p.
Zaterdag 29 november vanaf 18.30 uur.
Kaarten kan men bestellen door over te 
schrijven op BE57 3631 2386 8535  (ING) met  
vermelding van ‘WAFonds 2014’ plus uw naam 
en adres.
Op het internet vindt men alle gegevens over 
Restaurant de Jachthoorn.

Tenslotte beklemtoont Wies: “Om de nieuwe 
prijs te bepalen hebben wij ons laten inspireren 
door prijzen van restaurants, concerten en 
zelfs voetbalmatches, maar bovenal weten 
we dat  het niet enkel om een optreden gaat 
met uitgebreid buffet, maar - en dat is wel het 
belangrijkste - om een benefietavond waar we 
in vrolijkheid hulp kunnen bieden !”
(LVB)
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Wies Andersen en Mariaburgers Lambrechts,  Gorissen, Van Bouwel en Dr.  Jochems met 
echtgenote present op de voorstelling van Ugo Janssens’ laatste boek in het Antwerps 
Stadhuis.
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Unicef, de organisatie van de Verenigde Naties 

die zich bezig houdt met de gezondheid, 

opvoeding en ontwikkeling van kinderen, 

voert een intensieve campagne om fondsen te 

verwerven. Vandaag biedt Unicef wereldwijd 

al hulp aan 1,9 miljoen kinderen, maar er lijden 

nog 143 miljoen kinderen aan ondervoeding. 

Vanaf 5 juli verscheen op alle tv-zenders in 

Vlaanderen en Wallonië een spotje om mensen 

aan te sporen Unicef in hun testament op te 

nemen. De dame die in beeld kwam om deze 

oproep te doen, is niemand minder dan de 

Mariaburgse Amanda De Staelen.

“Via een agentschap in Antwerpen werd 

ik benaderd om voor Unicef het spotje op 

te nemen”, vertelt ze met een vriendelijke 

glimlach. “Eerst is de regisseur hier thuis alles 

komen bespreken. Nadien heeft een filmploeg 

van 15 man een ganse dag aan de opnames 

gewerkt. Om ons te bedanken werden mijn 

man, Maurits De Schutter, en ikzelf in het 

Sheraton Hotel te Brussel ontvangen en we 

hadden er een aangenaam contact met de 

Belgische Unicef-ambassadeur Helmut Lotti.

Maurits geniet er nog van. Het echtpaar heeft 

al sedert 2008 in tv-programma’s en films 

gefigureerd. Hun eerste optreden was in de 

film ‘Christmas in Paris’, die in de kazerne 

van de Luchtbal werd opgenomen met o.m. 

Chris Lomme en Gaston Berghmans. Amanda 

poseerde ook voor heel wat publicaties en 

affiches van Bollekensfeesten, OCMW, stad 

Antwerpen, enz. Meest memorabele optreden 

van Maurits was de scène in ‘Loslopend Wild’ 

vorig jaar, waar hij een jongeman uitbeeldt 

die uiteindelijk een rubberen masker van zijn 

gelaat wegtrekt en als 80plusser tevoorschijn 

komt. “Dat was zweten, die dag…” blikt hij met 

plezier terug.

Voor het echtpaar is het een gezellige hobby. 

Ze blijven lichamelijk en geestelijk actief,  en 

komen met heel wat bekenden van tv en film 

in contact.

Wie weet, staan Amanda en Maurits binnenkort 

nog spannende avonturen te wachten, nu 

recent de Schotense stuntman Tom Waes 

tot nieuwe Belgische Unicef-ambassadeur is 

aangesteld.

(LVB) 

Amanda De Staelen
in beeld voor Unicef

Het echtpaar De Schutter-De Staelen met Helmut Lotti in het Brussels Sheraton Hotel

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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elkaar en de kinderen speelden 
dan ook veel samen. Mevrouw 
Deleuze reed met een deux 
chevaux.” Zij toont foto’s 
waarop de zonen Deleuze 
samen met Dirk Genard en 
kinderen van de familie Veys 
afgebeeld staan.
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Ecolo-voorzitter Olivier Deleuze:

“Ik leerde 
Nederlands in 
Mariaburg”

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

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

Natuurvoedingswinkel

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT

tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92

Open Di-Vr 8.30u tot 18 u
Za 9u tot 17u

Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be

De Groene wijzer
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Jacques Malcorps

° 4/6/1927

† 9/2/2014

Maria Stuyts

° 1/6/1923

† 4/7/2014

De echtgenoot van Maud Tombeur overleed in UZ Gasthuisberg te Leuven. 

Hij was Luitenant Kolonel op rust, lid van de Koninklijke Vereniging van de 

Oprustgestelde Officieren en gewezen bestuurslid van het Davidsfonds 

Bertem.

Het gezin Malcorps woonde geruime tijd in het statige herenhuis aan 

de Frans Standaertlei 30. Op 4 juni 1927 werd het uitgebreid met een 

tweeling: Gust en Jacques. Jacques volgde gedurende 12 jaar de lessen in 

het Sint-Michelscollege. Zijn klas vormde in de oorlog 40-45 een hechte 

vriendengroep.

“Jack had een groot vertrouwen in het leven en hield van de mensen. Hij 

was de eerste om zich als vrijwilliger aan te geven wanneer het leger zich 

kon nuttig maken bij een ramp of een feest. Hij mocht genieten van zijn 

oude dag, bleef een voorbeeld van eenvoud en vriendschap,” getuigt 

dorpsgenoot pater Roger Masure vanuit de abdij van Averbode.

bijzonder fier op. Schalkse ruiter die hij was, maakte hij meermaals de 

opmerking dat ze alleen vergeten waren er een paard bij te geven...

Leon, in pensioen sinds 1979, hield van kunst en muziek, maakte in 

zijn vrije tijd tekeningen en schetsen en bespeelde piano en andere 

instrumenten... Ook was hij samen met zijn echtgenote, vanaf de opening 

in 2005, een trouwe bezoeker van het Mariaburgse Dienstencentrum 

waar hij dagelijks het middagmaal kwam nuttigen.

Na mooie en intieme afscheidstoespraken door zijn zonen Patrick en Eric 

tijdens de uitvaartplechtigheid in de kerk van St.-Mariaburg, werd Leon 

bijgezet in het urnenveld van de begraafplaats Rustoord te Brasschaat.

Maria werd geboren in Ekren en tijdens haar jeugdjaren woonde ze in de 

Statiestraat.

Toen zij met Jos Cassauwers trouwde, een jongen van ‘den Dam’, gingen 

ze boven het toenmalige ‘Bazarke’ op de Kapelsesteenweg wonen.

De eigenaars , Simonne en wijlen Gerard Moerbeek, bleven trouwe 

vrienden.

Maria en Jos waren avontuurlijk aangelegd en verkenden op de moto 

Europa. 

Zij was naaister van beroep en werkte bij de couturezaak van Mia 

Roossens in Merksem, waar ze vele vriendinnen aan overhield.

Toen in ’51 dochter Gerda geboren werd, bouwden ze een huis in de 

Willy Staeslei. Daar is ze blijven wonen, ook na het overlijden van Jos. 

Na een paar stille jaren, nam ze draad weer op (toepasselijk  voor een 

naaister)  en maakte met Gerda reizen naar Moskou, Sint-Petersburg, 

mooie cruises e.d. Dit ook onder impuls van haar familieleden Frans en 

Maria Vermeiren.

Ze was enorm fier op haar twee kleinkinderen, Marlies en Peter die ze 

steunde waar nodig.

Ze hield enorm van de zee en ging er graag heen. Daarom was ze zo blij 

dat kleinzoon Peter in Wenduine een Surfclub (Elephant Events/Surfing 

Elephant) begonnen was. Ze ging er zoveel  mogelijk naartoe.

De laatste drie maanden verbleef ze in het Jan Palfijnziekenhuis. Ze mocht 

van de dokteres een weekend naar huis en stierf tamelijk onverwacht de 

dag ervoor.

Ondanks dat ze al 22 jaar weduwe was, bleef Maria een optimistische, 

avontuurlijke dame !

BM’ s verlieten ons...

Leon ( Seraphien 

Joseph ) Vernaeve

° 12/5/1923  

† 6/7/2014

Deze door velen in Mariaburg gekende adjudant op rust en oudstrijder 
‘40 - ‘45 overleed in AZ Klina te Brasschaat, twee maanden nadat hij met 
familie en vrienden zijn 91e verjaardag vierde.
Geboren in Oostakker stelde hij zich reeds op jonge leeftijd ter beschikking 
om zijn vaderland te dienen en kreeg hiervoor na WO II erkenningen als 
oorlogsvrijwilliger en weerstander.
In de naoorlogse periode koos hij voor een militaire loopbaan bij het 
Belgisch leger en werd ingezet bij de toenmalige bezettingstroepen in 
Bensberg (Duitsland).
Na zijn huwelijk met Marie-Louise (Marilou) De Weerdt in 1947 verkreeg 
Leon zijn overplaatsing naar de kazerne op de Luchtbal, later  naar de 
kazerne in Hoogboom, en kwam hij zich met zijn  echtgenote in Mariaburg 
vestigen.
Het echtpaar woonde achtereenvolgens in de Isabellalei, aan de 
Kapelsesteenweg in Villa “ Ibi Bene “ (naast de Bist) en nog later naast 
Bouwmaterialen Nuyens. Echte Mariaburgers dus...
Tijdens zijn actieve loopbaan bij het leger werd Leon verschillende keren 
tot Ridder gekroond (o.a. Leopoldsorde en Kroonorde).  Daar was hij 



Donderdag 17 juli werd het bericht de wereld ingestuurd dat een Boeing 777 

van Malaysia Airlines met vlucht MH17 crashte boven het oorlogsgebied 

in Oekraïne. 

Wat eerst ernstig nieuws was dat ver van ons bed leek, kwam plots  

dichtbij.  Op weg naar hun vakantie in Bali, lieten Jan Noreilde (51), 

echtgenote Annemieke Hakse (47) en hun zoon Steven (12) het 

leven.  Nieuws dat als een bom insloeg aan de Brasschaatse kant van 

Mariaburg.

Jan, afkomstig uit West-Vlaanderen en Annemieke, Nederlandse met 

verre Indonesische roots, vestigden zicht in 2000 in de Mariëttalei.  

Twee jaar later werd hun enige zoon Steven geboren.  Ze integreerden 

zicht vlot en waren graag geziene buren.  Jan was zeer actief in Lions 

Club Antwerpen Voorkempen. Annemieke was wekelijks in sportoase 

Brasschaat als lid van de plaatselijke badmintonploeg. Steven voetbalde 

bij KFC Brasschaat waar de club al aankondigde dat nooit nog een speler 

met het nummer 6 zal spelen uit respect voor hun overleden clublid.

Professioneel was Jan CFO bij Minolta en werkte Annemieke als juriste.  

Steven beëindigde net de lagere school in Mater Dei aan de Zegersdreef.  

Op 26 april was hij nog gevormd in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van 

Gedurige Bijstand.

Einde juni was het in de Mariëttalei een gezellige drukte toen Annemieke, 

samen met nog 2 andere moeders, het afscheidsfeestje voor de lagere 

school organiseerde.

We zullen Jan, Annemieke en Steven herinneren als 3 altijd vriendelijke, 

opgewekte en gezellige mensen.  We zullen nooit de recepties vergeten 

(zoals bij de kroning van Willem-Alexander als Nederlands koning), de 

nieuwjaarsdrink en het enthousiasme als Oranje voetbalde waarbij 

Annemieke te bewonderen was in oranje uitrusting getooid met de 

Nederlands driekleur.
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Sint-Mariaburg rouwt om 
de familie Noreilde

Elsa Sterkendries 

102

Steven Noreilde

Vier generaties

Op 24 juni 2014 werd Nora Verhoeven geboren en meteen mochten 
vier generaties op de foto.
V.l.n.r. Grootmoeder Griet Van Buyten (62), overgrootmoeder Simonne 
Van Buyten (87), kleine Nora en mama Marieke Van Bouwel (29).

Op 26 juli 2014 werd Elsa Sterkendries 102. Ze woont nog altijd in haar 

eigen huis, op de Kapelsesteenweg in Mariaburg.  Al meer dan 75 jaar 

verblijft de jarige in Mariaburg. De wereldgebeurtenissen volgt ze nog 

altijd op haar televisie. Dat ze geregeld naar het juiste woord moet 

zoeken, vindt ze lastig, maar voor een kwinkslag is ze nog altijd te vinden. 

Wie weet gaat Elsa Sterkendries de Mariaburgse Moederke Van Den 

Eynden achterna, die werd 104 in 1949 !

(MdS)
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Marcel van Jole

° 7/9/1916

† 26/7/2014

Weduwnaar van Nini Rabaut, echtgenoot van Christiane Taeymans, 
overleed ‘professor’ Marcel van Jole in de gezegende leeftijd van 97 
jaar. Deze eminente persoonlijkheid – auteur, criticus, curator van vele 
tentoonstelling, professor aan de universiteit van New York, erevoorzitter 
Europa Nostra, gewezen ondervoorzitter van de Filharmonische  
Vereniging van Antwerpen – woonde in een moderne villa aan de 
Jacobuslei 102. Hij was erkend verzetsstrijder van WO II, Commandeur in 
de Leopoldsorde, en houder van vele Belgische en Europese eretekens. 
Marcel van Jole was ook sportief en speelde tot hoge leeftijd tennis bij 
de Witte Duivels.
In 2004 verleende de gemeente Brasschaat hem de Gouden Erepenning.
De familie nam in besloten kring afscheid van deze onvergetelijke 
figuur, die van opleiding eigenlijk licentiaat in de wiskunde en de 
kunstgeschiedenis was.
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De drie dienstencentra van Brasschaat bieden de mogelijkheid om in het kader van 100 jaar WO I op dinsdag 11 november te 15 uur in het CC van 

Brasschaat de toneelvoorstelling “Soldaat peaceful” te gaan bekijken. Hij wordt tijdens de grote oorlog gerekruteerd om als veel te jonge soldaat 

in Vlaanderen te gaan vechten tegen het Duitse leger. Het toneelstuk is gebaseerd op de roman van Michael Morpurgo, die zich liet inspireren door 

een bezoek aan Ieper, waar hij geschokt vaststelde hoeveel jonge soldaten tijdens WO I ter dood veroordeeld werden voor vermeende lafheid. De 

regie is van Ron Cornet, gekend van televisie in reeksen als Heterdaad, Recht op Recht, Witse, FC De Kampioenen, Flikken, Aspe, Wittekerke, enz. 

De figuur van de soldaat wordt vertolkt door Erik Burke, beter gekend als agent Geert in Wittekerke. Bij de jongeren werd hij een vertrouwd gezicht 

als de onbetrouwbare Ko in de gloednieuwe Ketnet-reeks “Galaxy Park”. Kaarten kunnen aan  5 euro verkregen worden in de dienstencentra. Niet te 

missen boeiend en aangrijpend theater !

(WL)

Telefoonsterren onmisbaar 
voor sociaal contact met 
minder mobielen
Er zijn altijd mensen die (tijdelijk) niet (meer) in het dienstencentrum ger-
aken, maar hun voeling er niet mee willen verliezen. De telefoonster, een 
vrijwilliger, die dagelijks of volgens afspraak een aantal mensen opbelt, 
biedt een oplossing. Het gaat vooral om het onderhouden van het sociaal 
contact. De deelnemers kunnen het aangenaam vinden om regelmatig 
even met iemand een praatje te maken. Dat geeft hen ook een gevoel 
van veiligheid. Wanneer een deelnemer (zonder voorafgaande verwittig-
ing van afwezigheid) de telefoon niet opneemt, worden familie, kinderen 
of buren verwittigd. Zodoende kan men nagaan of er iets ernstig gaande 
is. Elkaar beter kennen, schept een band van vertrouwen.
Een portie vrije tijd met daarbij het hart op de goede plaats om andere 
mensen regelmatig te contacteren is voldoende. Een bondig verslag uit-
brengen in het DC hoort erbij om opvolging mogelijk te maken. Er is ook 
regelmatig een vergadering voor evaluatie en bijsturing. 
Wie geïnteresseerd is, geeft een seintje aan Nora Augustijns (tel. 03/660 
58 00, e-mail:  Nora.augustijns@ocmwbrasschaat.be ). 
De dienst is gratis.
(WL)

ANTVERPIA
Boeiend en aangrijpend theater met 
Soldaat peaceful
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Erik Burke, soldaat Peaceful

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

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

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

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 
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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 
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Een labtop is altijd handiger dan een PC-

mastodont. Maar het gebruik van Androïd en 

tablet begint meer en meer opgang te vinden.  

Het DC Antverpia wil daarop inspelen en 

organiseert cursussen in het najaar. ‘Androïd’ 

staat geprogrammeerd op dinsdagen 16, 23 

en 30 september. Voor ‘I-pad’ worden de 

dinsdagen 14 en 28 oktober en donderdag 27 

oktober uitgetrokken.  

Eind oktober of begin november wordt nog een 

‘chocolade workshop’ gehouden. Een herhaling 

omdat de workshop rond Pasen erg succesrijk 

was !

(WL)

Tabletgebruik en 
chocolade  
workshop

Groepsaankoop energie

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 
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Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei 
12 nam voor de vijfde maal op rij deel aan 
de Dodentocht van 100 km  in Bornem. Hij 
deed er ditmaal welgeteld 24 u. over, een 
gemiddelde van iets meer dan 4 km/u.  

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

MARIABURGERS OVERLEEFDEN 
DODENTOCHT BORNEM

Danny De Proft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC
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e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net
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Charles Soffers speelde tijdens de 
Opendeurweek op 13 juni een ‘solo slim’.

Op  vrijdag 12 september kan men  van 9 tot 12 uur terecht in het DC Antverpia om in te schrijven op 
de “groepsaankoop groene energie”. Niet vergeten de laatste afrekening van de energieleverancier 
mee te brengen. Meer info op: ‘www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/
groepsaankopen-energie/2014_GS_data_loketten_inschrijfsessies.pdf’
(WL)

Infomoment LEIF

‘LEIF’ staat voor “LevensEinde InformatieForum” en is een open initiatief van mensen en 

verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen. Hierover bestaan tal van 

vragen. 

Enkele voorbeelden:

Indien mogelijk, kan dan de werkgever palliatief verlof weigeren?

Men wil euthanasie voor longkanker met uitzaaiingen, maar de dokter zegt dat het nog niet 

terminaal is?

Waar kan men terecht voor informatie rond een wilsverklaring, een levenstestament?

Hoe kan ik mijn lichaam afstaan aan de wetenschap?

De partner heeft veel afgezien, maar wat kan er allemaal gedaan worden om dit te vermijden? 

Iedereen beseft dat het niet meer lang zal duren, maar is het normaal dat moeder zoveel pijn heeft 

en verschrikkelijk angstig is?

De gevolgen van een ongeval zijn ondraaglijk en men wil al geruime tijd sterven, maar  nergens 

krijgt men gehoor ?

DC Antverpia wil een antwoord bieden op deze en veel meer vragen, via een informatiemoment op 

maandag 13 oktober te 13.30 uur. Deelname is gratis.

(WL)



ok gekeken op TV naar een der vele fragmenten die 
ons op pijnlijke wijze herinnerden aan de start van de

grote oorlog, nu exact een eeuw geleden?
Het was dan toch het moment om de crème van de Royals 
van Windsor eens in close-up te aanschouwen van Harry tot 
William en zijn bevallige Kate.

Toch straffe kost dat Duitsland zomaar ons land kon 
overrompelen onder het mom dat ze “vrije doorgang” wilden 
om Frankrijk een lesje te leren.
Zelfs Julienne die nu toch al drie kwart eeuw in St.-Mariaburg 
resideert, kan zich niets meer herinneren van deze militaire 
hold-up.
Haar schoonvader zaliger heeft wel vier lange jaren in 
de zompige West-Vlaamse klei ergens in de buurt van 
Lampernisse ons vaderland verdedigd.
Zeer uitzonderlijk sprak hij erover, pure horror “avant la 
lettre”: altijd op uw qui-vive zijn, altijd de bajonet op het 
geweer, te warm, te koud, te nat om maar te zwijgen van 
ratten en andere insectenplagen.

Bij het traditionele Senseootje vragen wij ons af of er zoveel 
veranderd is ? Syrië, Gaza, Oekraïne, Irak en ga zo maar 
verder.
“Waar gaan we naartoe?” zucht Julienne, “soms tropische 
temperaturen en dan valt het water met bakken uit de hemel 
en vinden ze de sleutel niet van de waterbekkens en lopen 
ganse wijken onder water.”
Over sleutels gesproken, wie zou er in de kerncentrale van 
Doel aan het slot geprutst hebben zodanig dat de smeerolie 
van een of andere turbine verdween ? Dat is pas een schande 
in het kwadraat .

“Allez, nog een dikke maand en we kunnen op zaterdag en op 
zondag terug naar het veldrijden zien op TV”,  zegt Julienne 
ineens. “Toch spijtig dat we Niels Albert zullen missen, zo 
ne schone jongen.” Die veldrijders zijn toch een ras apart hé, 
zie maar naar Bart Wellens en zijn Lentl en Sven Nijs en zijn 
Isabelleke, allemaal een kink in de kabel.

Maar ja, zoals mijn grootmoeder altijd zei : Je verliest jezelf in 
het lawaai van de wereld en vindt jezelf terug in de stilte...

Tot volgende keer.

Barbara

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

De mannen van het Regenboogkoor uit Kapellen zijn dringend op zoek 
naar versterking want ze zijn ferm in de minderheid. Dit solidariteitskoor 
zingt liederen van over de hele wereld en ondersteunt regelmatig acties 
die oproepen tot solidariteit.
Ze repeteren om de 2 weken (13 en 27 sept- 11 okt ...) in de Platanenschool. 
Ze zijn daar ook te beluisteren op de open monumentendag van 14 
september.
lutgartvp@telenet.be  03/6652326 (Med)

O

ALLERLEI

Yvonne Verhaegen uit de Van de Weyngaertlei 13 organiseert reeds voor 
de 27e maal de bekende familiale wandelzoektocht zonder strikvragen 
door de Antwerpse binnenstad. Vanaf 1 oktober tot 15 januari 2015 kan 
iedereen – groot en klein, jong en oud – ongeveer 4 kilometer wandelen 
en allerlei mooie en interessante plekjes ontdekken in de koekenstad 
met zijn typische straatjes en pleintjes. Een heuse ontdekkingstocht 
door Oud-Antwerpen!
Vertrek in café K. Zeppos, Vleminckveld 78 (nabij het Mechelse plein).  
Het café is op weekdagen open vanaf 10 uur, zaterdag en zondag vanaf 
11 uur. Deelnemen kost 6 euro en iedereen die het antwoordblad binnen 
stuurt 30 dagen na inschrijvingsdatum, wint een prijs. Hoofdprijzen zijn 
etentje voor 2 personen, weerstation, dubbele friteuse…
Meer inlichtingen bij Yvonne Verhaegen op tel. 03/664 90 22. (Med)

27e Ontdekkingstocht
door Oud-Antwerpen

Solidaire buurtwinkel in Ekeren

ZINGEN MANNEN OOK GRAAG? 100 jaar oorlog in 
Sint-Mariaburg ?
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Afscheidsconcert Koninklijke 
Harmonie Antverpia

ANTVERPIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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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 
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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 
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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 
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De inwoners van Sint-Mariaburg/Ekeren vonden recent in hun bus een 
flyer van solidariteit.eva, waarin zij uitgenodigd werden om de solidaire 
buurtwinkel te bezoeken. In het EVA-Ontmoetingscentrum, Schutstraat 
10 is iedereen welkom om solidair te winkelen. Er is een ruim aanbod 
van voedingswaren, verzorgingsproducten en huishoudproducten. Maar 
men kan er ook terecht voor een basisaanbod van biovoeding, ecover, fair 
trade en Ekerse streekproducten. 
Waarom deze solidaire buurtwinkel?
Veel noodzakelijke producten worden de laatste tijd duurder. Dat zorgt 
voor extra druk op het gezinsbudget, zeker voor mensen die nu al moeilijk 
rond komen. In België leeft 15% van de mensen in armoede. In het EVA-
Centrum worden mensen geholpen met voedselpakketten en andere 
noodhulp. Ook sympathisanten uit Ekeren en de omgeving worden bij het 
project betrokken als vrijwilliger, maar ook als mogelijke klanten van de 
winkel. Dat is uniek in Vlaanderen: een solidaire buurtwinkel waar iedereen 
kan winkelen en waaraan een ontmoetingsruimte verbonden is. In deze 
ruimte worden activiteiten voor kinderen ingericht, huiswerkbegeleiding, 
ontspanningsnamiddagen, diverse workshops, Nederlandse les en 
conversatie, enz. Er is een bibpunt waar men een krant of tijdschrift kan 
lezen, de computer kan gebruiken. Elke vrijdag is het burendag met ’s 
middags een warme maaltijd en in de namiddag gezelschapsspelen.
Zaterdag 27/9 Open Deur van 14 tot 17 uur. (Med) 


