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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: Rolf Adriaenssens, Barbara, Willy Bauwens, 
Lus Cuyvers, Evert Debeer, André De Nys, Steven 
De Schepper, Ludo Geenen, Rik Joossens, Walter 
Lauriks, Elisabeth Meyers,  Luc Rampart, Karl Simons, 
Jo en Ludo Van Bouwel, Mon Van den Broeck, 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

Wie na aankoop van de  

Sinterklaas- en kerstgeschenken 

nog 5 euro of meer over heeft, mag 

altijd lid worden van de ‘Vrienden 

van het Nieuw Kwartier’. 

Door uw bijdrage over te schrijven 

op rekening BE90 9790 8045 

4532 van Wijkwerking Mariaburg 

vzw helpt u ons de drukkosten 

te betalen van onze veel gelezen 

buurtkrant.

Alvast hartelijk dank en de 

beste wensen voor een goede 

gezondheid en veel levensvreugde 

in 2015!

(LVB)

Cadeautip

Sint-Mariaburg heeft nu een vice-premier in de Wetstraat
Ongelooflijk hoeveel beroemdheden uit het kleine gehucht Sint-Mariaburg 
de voorbije 118 jaar zijn voortgekomen! Nu de Wijkwerking Mariaburg vzw 
zijn dertigste verjaardag viert, moeten we misschien eens een referendum 
‘Wie is de grootste Mariaburger?’ organiseren. Voor de komende festiviteiten 
kan het bestuur van de WWM als eregenodigde de vicepremier van België 
aanschrijven. 
De regering Michel I heeft immers in haar rangen Jan Jambon, inwoner van 
de Sparrenlaan, als vice-premier en minister van veiligheid en binnenlandse 
zaken belast met grote steden en regie der gebouwen. Meteen moest de 
prominente politicus van de NV-A zijn burgemeestersjerp in Brasschaat 
doorgeven. 
Zo blijft Sint-Mariaburg op het hoogste bestuursniveau meetellen. In de 
vorige regering Di Rupo I (2011-2014) waren we immers ook vertegenwoordigd 
door een sterke vrouw, Monica De Coninck uit de Bist, die als minister van werk vaak in het nieuws kwam en algemeen gewaardeerd 
werd om de positieve manier waarop ze een niet eenvoudig departement bestuurde.

Dinsdagavond 9 december vond onder ruime belangstelling op ‘het schoon verdiep’ 
van het WCM de Bijzondere Algemene vergadering van de Wijkwerking Mariaburg vzw 
plaats. Belangrijkste punt op de dagorde was de nieuwe structuur die voortaan van 
toepassing is. VZW De Weyngaert, die voordien instond voor de organisatie van de 
Mariaburgse Feesten, houdt op te bestaan en de leden ervan blijven als ‘Werkgroep 
Mariaburgse Feesten’ actief binnen de WWM. 
Voor 2015 werd een nieuwe beheerraad voor de Wijkwerking Mariaburg vzw 
verkozen. Voorzitter blijft Marc Denissen. Ondervoorzitter wordt Steven De Schepper. 
Penningmeester blijft Willy Bauwens. Walter Lauriks behoudt de functie van secretaris. 
Michael Staes versterkt als raadslid het bestuur.  Als verantwoordelijk uitgever van de 
Gazet van het Nieuw Kwartier blijft Ludo Van Bouwel op post.
Vermits de Wijkwerking zijn dertigjarig bestaan viert, werd een werkgroep ‘WWM 30’ 
opgericht. Verder blijven ook de Werkgroep ‘Heemkundig Documentatiecentrum’ en 
de Werkgroep MF actief meewerken aan het sociaal en cultureel leven in de wijk. 

Wijkwerking Mariaburg vzw met nieuw bestuur naar 2015

Sportief als hij is, wierp Jan Jambon deskundig de petanqueballen 
bij de eerste steenlegging van het Prins Kavelhof in Brasschaat.
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Het 30-jarig bestaan van de Wijkwerking 

Mariaburg wordt in 2015 gevierd met tal van 

activiteiten. In het Wijkcentrum aan het Van 

de Weyngaertplein 38 wordt op zondag 8 

februari gestart met een aperitiefconcert door 

Kamerkoor Sin’al fine.

Door samenvoeging van een gelegenheidskoor 

en een familie-ensemble, dat als “De 

Ghespeelckens” enkele jaren in beperkte kring 

musiceerde, werd in 1987 Sin’al fine opgericht.  

Dit kamerkoor brengt om 11 uur (deuren 10.30 

uur) een aperitiefconcert. 

Met 11 stemmen vertolken zij meestal a capella  

muziek uit de 15de tot 17de eeuw, zowel 

religieus als profaan. Sinds hun deelname aan 

de provinciale koortornooien wordt ook muziek 

van de 20ste eeuw gebracht.

Zij concerteren in samen-werking met 

ensemble ‘Tamburini’, in 2012 gegroeid uit het 

ensemble Tamboerijn. Noor Wouters heeft de 

leiding.

Kaarten zijn tegen 10 euro beschikbaar vanaf 

half december elke dinsdag vanaf 10 tot 11.30 

uur in het Wijkcentrum of via rechtstreekse 

betaling (kaarten liggen aan kassa) op het 

rekeningnummer van Wijkwerking Mariaburg 

VZW ‘IBAN BE90 9790 8045 4532’ met 

vermelding van naam en aantal. (WL)

WIJKWERKING
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Feestviering start met dubbelconcert

Bob, Frank en Zussen
Zaterdagavond 28 februari  is muziekgroep ‘Bob, Frank en Zussen’ te gast in het Wijkcentrum. Zij 

nemen een aparte plaats in de Vlaamse folkwereld in. Zij brengen eigentijdse interpretaties van vocale 

en instrumentale muziek uit de middeleeuwen en de renaissance,  met een gevarieerd repertoire 

dat destijds populair was bij jong en oud. De oude muziek is hun inspiratie, maar wel met een 

actuele klank. Dansmuziek, drink- en liefdesliederen moeten in de eerste plaats spontaan gebracht 

worden met de instrumenten waarover zij beschikken (gitaren, mandoline, mandocello, mandola, 

viool, blokfluiten, dwarsfluit, harmonium, allerlei percussie …), zoals ook vroeger gemusiceerd 

werd.  Zij combineren een aantal nummers uit een recenter verleden met eigen composities. 

In België en Nederland zijn zij via tal van radio- en tv-opnames geen onbekenden. Zij brachten  

reeds drie LP’s uit in de jaren tachtig en ook reeds vijf CD’s.  De verzamel-CD ‘Folk in Vlaanderen’ 

(2000) en ‘Folk Music in Flanders’ 

(2006) zijn collectors items.  Het 

optreden – deuren 19.30 uur, start 

20 uur - blijft boeien door frisheid, 

zorg voor perfectie en hoge graad 

van professionalisme en uniek in 

hun genre. 

Kaarten kunnen tegen 10 euro 

gereserveerd worden via ‘ 

lardinois@skynet.be ‘ of 0484 06 

47 80. (WL)

60 jaar OKRA
Sint-Mariaburg
Viert WWM zijn  dertigjarig bestaan, dan 

bestaat OKRA (vroegere gepensioneerdenbond) 

al dubbel zolang. Dat werd begin oktober 

gevierd in een volle parochiekerk en nadien in 

parochiezaal Elcks Thuys. 

Op 20 april 2006 werd de naam K.B.G. (Kristelijke 

Bond van Gepensioneerden) officieel gewijzigd 

in OKRA: “ Open, Kristelijk, Respectvol en 

Actief “. Die ideeën gelden als basisprincipes 

en vormden ook de ‘rode draad’ van de zinvolle 

eucharistieviering, opgesteld door Therese 

Greefs. Het OKRA-koor van Ekeren-Donk o.l.v. 

Maria Van Steenvoort zorgde voor een bijzonder 

sfeervolle omlijsting van de dienst, die werd 

voorgegaan door pater Adriaens.

Bij het buitenkomen van de kerk ging het 

onder begeleiding van een wandelend orkest 

naar zaal Elcks Thuys, waar een receptie werd 

aangeboden aan alle leden en genodigden. 

Het werd een ontspannen en vriendschappelijk 

samenzijn, zoals dat bij OKRA past. 

In 1954 werden de Mariaburgse gepen-

sioneerden uitgenodigd voor een spreekbeurt  

door de voorzitter van de Christelijke Bond van 

Gepensioneerden arrondissement Antwerpen. 

Dat leidde tot de stichtingsvergadering als 

onderafdeling van CBG Ekeren. Eerste voorzitter 

was

Georges Koeken. Nadien volgden Frans Sladts, 

Jos Cox, Laurent Huybrechts, Martha Peeters-

Michel, René Bosch, Roland Vanpoucke, Wiske 

Meyvis, Jan Dockx en sinds 18 maart 2011 

Marleen Van Parys-Heyrman als voorzitters van 

de grootste Mariaburgse vereniging. 

(WL)
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MARIABURGSE FEESTEN
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De 28e Mariaburgse Feesten groeiden dank zij een 
heerlijk zomerweertje uit tot een grandioos succes.
Onze reporters bezorgden volgende foto’s.

De Wijkwerking zorgde in de tuin van het Wijkcentrum voor heerlijke 
wafels, gemaakt volgens het recept van Cremerie Nelleke. Met een kop 
koffie erbij was het bijzonder gezellig in de mooie tuin van het WCM.

Het Sint-Michielszomertje liet de bezoekers snakken naar een 
verfrissing. Werk aan de winkel voor het tappersteam!

De scouts speelden eens te meer een belangrijke rol op het kerkplein. 
Hun sjorwerk mocht gezien worden en de leiding werkte keihard om de 
dorstigen te laven.

Het kerkplein zag zwart van het volk. De rommelmarkt was nog 
uitgebreid. Van heinde en verre kwam men het hoogtepunt van 2014 
mee beleven.

Als nieuwigheid werd een heerlijk ontbijt aangeboden aan vroege 
bezoekers en standhouders. Met een vleugje muziek van het Fien 
Desmet Ensemble erbij werd het heerlijk genieten.
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BOEKEN
Recyclezen via Boekenasiel
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André Denys, in de jaren ’60 van vorige 
eeuw enthousiast lid van de Mariaburgse 
Jonge Gezinnen en één van de stichters van 
Kunstkring Caerde, kwam recent in het ‘goede 
nieuws’ met een origineel initiatief. Op diverse 
plaatsen in Kapellen zette hij boeken-ruil-
kastjes neer.  Hijzelf zegt hierover: “ Je vindt 
ze overal, aan de voorgevel van een woonhuis,  
in een voortuin naast de brievenbus, of op 
een meer onverwachte plaats zoals een plein, 
in een treinstation of winkelcentrum … Elke 
voorbijganger  kan er gratis een boek meenemen 
en als ie het gelezen heeft, zet ie het gewoon 
terug.  Er is echter niks dat moet. Hij mag ook 
het boek behouden en een ander boek in de 
plaats achterlaten.  Half oktober installeerde 
ik zelf  zo’n mini-bib zonder inleveringsdatum 
in de Lobelialaan te Kapellen. Ik noemde  mijn 
initiatief het ‘boekenasiel’. Met de hulp van 
enthousiaste geestesgenoten kreeg ik een 
mooi boekenaanbod bijeen. Het is leuk om toe 
te kijken wat er zo al gebeurt in de buurt van 
mijn boekenasiel. De meeste mensen bekijken 
het eerst wat wantrouwig.   Gratis?  Alleen de 
zon gaat op zonder betalen! Ze lopen met wat 
schroom rond het kastje, en meestal zijn ze zo 
nieuwsgierig dat ze het niet kunnen laten om 
toch maar  snel de ruggen van de boeken te 
lezen.  Een blond jongetje …  pakweg een jaar of 
tien …   plaatst afgelopen woensdagnamiddag 
zijn fiets naast het boekenasiel.  Hij doet het 
deurtje open en bestudeert nieuwsgierig het 
aanbod in het kastje. Het is blijkbaar moeilijk 
kiezen! Uiteindelijk bindt hij een dik boek onder 
zijn snelbinder en hij fietst met een brede 
glimlach naar huis. Het boekenasiel in Kapellen 
is intussen enkele weken operationeel. En 
ik wil het uitbazuinen: het werkt…  en tot 
nu toe gelukkig zonder vandalisme. Ik moet 

ook toegeven:  ik 
heb al vier keer extra 
boeken moeten 
gaan aanleveren. De 
transfert OUT is groter 
dan de transfert IN.  Ik 
besef maar al te goed 
dat de graaicultuur 
nog lang niet tot ons 
erfgoedpatrimonium 
behoort. Anderzijds ben 
ik er ook van overtuigd 
dat vele boeken die 
werden meegenomen, 
binnenkort na lezing, 
wel terug naar het 
zelfde kastje zullen terugkeren. Wat ook al meer 
keren is voorgevallen:  een boekenliefhebber 
neemt een boek uit het boekenasiel. En de 
volgende dag staat diezelfde letterenvriend 
voor mijn deur met een  bananendoos vol 
boeken. Nieuwe voorraad voor de volgende 
maanden. Want elke maand wordt het aanbod 
in het kastje volledig vernieuwd.
Nog een anekdote: verleden zondagnamiddag  
stopt een auto voor het boekenkastje. Een 
vrouw helpt haar oude moeder uitstappen en ze 
gritst een boek mee van de achterbank.  Samen 
schuifelen ze naar het boekenkastje. Deurtje 
open …  de dochter neemt enkele boeken ter 
hand en toont ze aan de tachtig plusser.  Deze 
laatste schudt en schudt en schudt …  en knikt 
.  Even later gaan ze voorzichtig, voetje voor 
voetje terug naar de auto,  met een ander boek 
in de hand.  Ik kan daar zo van genieten en zeker 
ook als een fiere  bompa met zijn kleindochter 
van vier passeert.  Want er zit altijd ook wel een 
BUMBA of een Barbie-boek in het aanbod.”
De WWM vindt dit initiatief, dat ook al 

toegepast wordt in het DC Antverpia en in de 

gemeentelijke bibliotheek van Kapellen, heel 

positief en zal vanaf 1 januari 2015 ook aan de 

inkom van het Wijkcentrum, 

Van de Weyngaertplein 38, in de toonkasten 

allerlei boeken beschikbaar stellen. Al wie 

wil mag ze meenemen en een ander boek in 

de plaats zetten. Hier geldt de leuze ‘geven 

en nemen’. Eigenlijk een overstap naar 

een samenleving waar duurzaamheid en 

samenwerking belangrijker zijn dan winstbejag: 

“Ik kom uw muur schilderen als gij mijn grasmat 

komt afrijden.” Iedereen die wil, kan ook boeken 

die opgeruimd moeten worden, dinsdagmorgen 

tussen 10 en 11.30 uur binnenbrengen in 

het Wijkcentrum: kinderboeken, romans, 

kookboeken, kunstboeken, maar absoluut 

geen pornografie. De binnengebrachte boeken 

worden nadien in de toonkasten uitgestald. Zo 

houdt het Wijkcentrum de herinnering levend 

aan dé Bib van toen. (LVB) 

André De Nys bij het boekenasiel in de Lobelialaan, 
wijk Hazeldonk/Hoogboom.

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES
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Quickscan-kassa’s en 4 
Selfpay-kassa’s er extra bij. 
In deze supermarkt kunnen 
klanten ook gebruik maken van 
Delhaize Direct. De klant kan 
van thuis uit via zijn computer 
een boodschappenlijstje 
doormailen en de volgende 
dag hier in de supermarkt zijn 
bestelling komen afhalen.”
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40 jaar Delhaize
Genieten van 
heerlijke wijn 
‘Cuvée Mariaburg’

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
 

 
NAGELSTUDIO 
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES

GROOTHANDEL
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Op de boekenbeurs signeerde onze Mariaburgse auteur Ugo Janssens samen 
met Marc de Bel een pas verschenen jeugdboek ‘Tinne, tamboer van Napoleon’, 
uitgegeven door Van Halewyck. Kostprijs 17,95 euro.
Hoe kwam het boek van historicus Ugo Janssens en de populairste jeugdauteur Marc 
de Bel tot stand? Ugo vertelt:  “Marc en ik zaten jaren geleden onder een pracht van 
een boom in zijn tuin in Kruishoutem toen de volgende gedachte in me opkwam: 
‘Marc waarom zou je eind 2014 in het vooruitzicht van de viering 200 jaar slag 
van Waterloo in 2015, geen historisch jeugdboek schrijven over een tamboer van 
Napoleon?’

Twee jaar later stelde hij me voor: ‘Waarom schrijven we het 
niet samen? Ik het heden en jij als historicus het verleden?’
Ik dacht er maanden over na. Het zou mijn eerste jeugdboek 
worden, niet niets, zeker niet aan de zijde van het icoon van 
de Vlaamse jeugdliteratuur. En ... ondanks deze bedenking zei ik ja.
We wisselden enkele mailtjes met ideeën, bespraken zijn gedeelte niet langer dan een kwartier onder dezelfde boom en ... 
op zijn gedeelte werkte ik verder. Ongelooflijk, maar waar, we lazen elkaars bijdragen niet tijdens het schrijfproces. en toen 
hij mijn deel ‘verleden’ las, gaf hij geen hint één woord te veranderen. Het is dus werkelijk een boek met twee auteurs die in 
elkaar -  blijkt -  van heden tot verleden en heden naadloos overgaan.”
Het boek werd officieel op de boekenbeurs voorgesteld op het auteurspodium en wordt door de boekhandel inmiddels met 
vijf sterren bedacht. 
Krijgen we meteen naast Marita De Sterck een tweede succesrijke jeugdauteur in Sint-Mariaburg? (LVB)

Bij uitgeverij Artus verscheen zopas het boek 
’55 heroes in Antwerpen’, geschreven door 
Freddy Michiels met foto’s van Marc Wouters. 
Het telt 256 bladzijden en kost 29,95 euro. 
Iedereen in Sint-Mariaburg kent Marc Wouters 
als dé persfotograaf die jarenlang voor alle 
mogelijke media de gebeurtenissen uit de regio 
in beeld bracht en nu nog voor de Coreliagroep 
verslag uitbrengt.
Hij heeft de beelden van 55 stille Antwerpse 

helden voor dit boek gefotografeerd, o.m. Louis 
Major, Lieven Gevaert, Hendrik Conscience, 
Julien Schoenaerts, Jan Olieslagers, Henri Leys, 
Teun de Eierboer, Wannes Van de Velde, Den 
Deugniet, De Bierpruver enz.
Auteur Freddy Michiels is op zoek gegaan 
naar de verhalen achter 55 bekende en minder 
bekende beelden. De prachtige foto’s van Marc 
Wouters krijgen een uitleg in het Nederlands, 
Frans en Engels.  (LVB)

Nadat onder massale belangstelling in  de aula van 

de Permeke-bibliotheek te Antwerpen het boek 

Valavond van Marita De Sterck op een ongelooflijk 

prachtige manier was voorgesteld, inviteerde de 

Mariaburgse schrijfster in ons Wijkcentrum de 

lokale senioren die haar inspiratie hadden bezorgd 

om haar nieuwe roman te stofferen. Een veertigtal 

kranige 80plussers, die in de periode 1935-1945 

het dorpsleven tussen Hotel de Londres en Ciné 

Rio daadwerkelijk meemaakten, genoten van de  

boeiende powerpointpresentatie die Marita gaf 

en van de unieke tentoonstelling. Deze was 

door de medewerkers van het Heemkundig 

Documentatiecentrum opgebouwd voor de 

Mariaburgse Feesten eind september.

(LVB)

Ugo Janssens ook jeugdauteur

Marc Wouters fotografeerde 55 Antwerpse standbeelden

Marita De Sterck bedankte Mariaburgse informanten

Ugo Janssens tekende op de Boekenbeurs voor veel jonge 
lezertjes het nieuwe jeugdboek ‘Tinne, troebadoer van 
Napoleon’.

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

Freddy Michiels en Marc Wouters voor het 
stadhuis.



Christine Clinckx, Kris Van Dessel 
en Johan Pas nodigen voor de derde 
keer Antwerpse kunstenaars uit 
om een deel van Ekeren onveilig 
te maken. Op 25 en 26 oktober  
konden in en rond  het nieuwe 
cultuurcentrum 252cc aan de  
Veltwijcklaan 252 originele creaties 
gratis bekeken (en geroken) 
worden. 
Nel Aerts, Pieter De Clercq, Peter 

De Cupere, Danny Devos, Mark 
Luyten, Pol Matthé, Wesley Meuris, 
Nadia Naveau, Els Nouwen, Annaïk 
Lou Pitteloud, Tinka Pittoors, Guy 
Rombouts, Boy-Erik Stappaerts 
en Leon Vranken exposeerden. 
Districtsvoorzitter Koen Palinckx 
opende zaterdagmiddag met een 
gevatte en intelligente speech deze 
merkwaardige kunsthappening.
(LVB)

De Mariaburgse kunstenaar Werner Paenen stelde in oktober schilderijen 

tentoon in CC ’t Gasthuis te Wijnegem. De expositie droeg de titel 

‘Sporen/Tracés en kon rekenen op een ruime belangstelling. (LVB)

Zaterdag 4 oktober bewees het 
kerkgebouw van Sint-Mariaburg 
nog maar eens welk een ideale 
concertruimte zij biedt.  Blindman 
bracht de talrijk opgekomen 
muziekliefhebbbers met een 
verrukkelijke uitvoering van 
orgelwerken van Johan Sebastian 
Bach. De rasmuzikanten Koen 
Maas (sopraansax), Rieland 
Vanhoorne (altsax), Piet Rebel  
(tenorsax), Raf Minten (baritonsax) 
en Eric Sleichim (tubax en 
Electronics) transformeerden 
vroegere muziek door een modern 
instrumentarium. De laatste 20 
jaar heeft BLINDMAN zich continu 
toegelegd op een zoektocht naar 
een saxofoonklank die oude 
muziek in een nieuw licht plaatst.
Gedurende 75 minuten genoten 
velen van Bachklassiekers en 
van werken van Vivaldi plus een 
modern stuk van P. Bartholomée.
(LVB)

Drie jaar geleden maakte 

Vlaanderen in de populaire tv-

reeks The Voice Van Vlaanderen 

kennis met de 3 zusjes Vinken uit 

Ekeren. Na de tv-reeks besloten 

de zussen niet te  stoppen met 

zingen. Het trio doopte zichzelf 

FINCH en vervolgens gingen ze 

op eigen krachten op zoek naar 

een eigen sound.  Ze traden al 

meermaals op in eigen gemeente 

met een herwerkte versie van 

een aantal bekende popsongs. 

Deze liedjes, die tot hun essentie 

werden uitgekleed, beklijfden door 

hun eenvoud en door de magische 

blend van de drie zussen.

Zaterdag 24 januari zijn ze om 

20.30 uur te horen in de kerk van 

Sint-Mariaburg. Kaarten kosten in 

voorverkoop 10 euro bij CC Ekeren.

(LVB)

Kunstkring Caerde stelde in okober tentoon in het Antverpiagebouw aan de 

Sint-Antoniuslei. De deelnemers van deze editie waren Arlette Bories, Alfons 

Bijvoets, Hugo De Bie, Sylvia De Greef, Ida Gysbrechts, Mia Haazen, Ivan 

Janssens, Peter Kempenaers, Mon Van den Broeck, Nancy Van de Parre en 

Leo Van Hullebusch. Vrijdag 17,  zaterdag 18 en zondag 19 oktober kwamen 

240 bezoekers de tentoonstelling bekijken. Alom klonk lovende kritiek over 

de tentoongestelde werken, het niveau van de beelden en schilderijen,, de 

uitgebalanceerde opstelling, geen overdaad in de aanbieding, overzichtelijkheid, 

enz. Alle bezoekers kregen een hapje en een drankje aangeboden.

 Caerde bestaat intussen reeds 29 jaar. In oktober 2015 zal de 30e verjaardag 

bijzonder gevierd worden. De kring rekent dan ook op een zeer grote opkomst.
(MVDB)
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Van de sokkel

Werner Paenen in Wijnegem

BLINDMAN Zusjes Vinken
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Vele kunstliefhebbers genoten van het hoogstaande werk dat de 
diverse leden van Caerde exposeerden in de heerlijke ruimte van 
het Antverpiagebouw.

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES - ELEGEERT

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04

Huwlijken

Begrafenissen
Crematies
Huwelijken



met koffiehoekje Openingsuren:
Dag- en weekbladen Ma.  05.45 - 12.30u
Postpunt, lotto, loterij Di. - Vr.  05.45 - 12.30u
Grote keuze in wenskaarten en  13.30 - 18.00u
Kopie- & faxservice, etc… Za  07.00 - 15.00u

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

e-mail: hetkrantenkopje@telenet.be
www.hetkrantenkopje.be

In Brasschaat bestaat de gewoonte om jaarlijks 

een handelszaak te lauweren voor haar mooie 

Vlaamse naam. Voor de wijk Mariaburg werden 

zo Klein Constantia, De Groene Wijzer en ’t 

Patroontje ooit gehuldigd. Het district Ekeren 

kan misschien ook dit idee overnemen. Dan is 

zeker Leo Van Bockxlaer kandidaat laureaat 

die recent zijn ‘Persbox’ herdoopte in ‘Het 

Krantenkopje’. Wat is er toch heerlijker dan de 

dag te beginnen met het lezen van de krant en 

het drinken van een kop koffie?

In Spanje ontbijt niemand thuis, maar gaat 

iedereen voor aanvang van het werk in een 

nabije bar een koffie drinken. Dat kan nu ook 

bij Leo. Wie op de bus wil wachten bij het lezen 

van een krant en het drinken van een kop koffie, 

kan dat nu ongestoord op Kapelsesteenweg 

615. Dagbladhandel Het Krantenkopje is meer 

dan enkel een krantenwinkel. Leo vertelt: “Bij 

ons kan iedereen terecht voor een uitgebreid 

aanbod kranten en tijdschriften, maar ook 

voor diverse strips en boeken, allerhande 

kansspelen, tabakswaren, wenskaarten, snoep 

en frisdrank.

Voor de vertegenwoordigers heb ik hier buiten 

koffie, gratis WiFi om hun computer even bij 

te werken of even op te laden. Men kan hier 

steeds terecht voor alle postbehandelingen. 

Postzegels, aangetekende zendingen, 

pakketjes versturen, stortingen, enz ... Wij 

trachten onze klanten op een aangename en 

professionele manier de door hen gezochte 

artikelen aan te bieden.”

Op de website van Het Krantenkopje kan 

iedereen ook dagelijks de grote koppen van de 

belangrijkste kranten lezen. (LVB)

Buurtwinkel Shopperette Van de Vyvere 
in de Sint-Antoniuslei werd een Carrefour 
Express, maar bood zijn klanten niet 
meer die geweldige service die ze 
gewoon waren. Daar zal nu verandering 
in komen, want sedert 27 september is 
de zaak overgenomen door een bekende 
Mariaburger: Rikske De Groof (49), de 
jongste zoon van Jos en Angèle De Groof die 
tot 1986 het populaire café De Tramhalte, 
tevens duivenlokaal, uitbaatten. Rik 
en zijn drie zussen Henriette, Leona en 
Rosette groeiden in de wijk op en kennen  
dan ook Jan en alleman. 
Rik heeft zeven jaar op de Turnhoutsebaan 

in Deurne een Carrefour Express geleid en 
ook echtgenote Katia heeft bij Carrefour 
gewerkt.
“Wij hebben sedert de overname het 
assortiment terug in orde gebracht. Wij 
willen ook, zoals vroeger, de bestellingen 
van de klanten aan huis bezorgen. De 
winkelruimte wordt tegen begin december 
helemaal heringericht.”
Inmiddels voelen de Mariaburgers zich 
goed onthaald door vaste personeelsleden 
Shana en Emilienne, terwijl ook 
jobstudenten Sofie en Chelsea iedereen 
met veel toewijding helpen. (LVB)

In het gloednieuw appartementen-
complex aan de Frans Standaertlei 
5 is op het gelijkvloers een nieu-

we huisartsenpraktijk gekomen. 
Huisarts Bart Van Tilborgh en zijn 
echtgenote/praktijkassistente 

Sarah De Bruyn werken 
er samen om kwaliteits-
volle geneeskundige ver-
zorging te brengen. De 
opening vond plaats op 
maandag 3 november.
www.doktervantilborgh.
be ‘. (WL)

Wie foto’s, doods-
prentjes, medailles, 
diploma’s of andere 
documenten over de  
Mariaburgse gesneu-
velden uit WO I heeft, 
mag dit laten weten in 
het Heemkundig Docu-
mentatiecentrum!
Ook alle informatie over 
Mariaburgers die in  
WO I gestreden hebben, 
is welkom.
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Persbox heet voortaan Het Krantenkopje

Carrefour Express Sint-Antoniuslei echte buurtwinkel

Nieuwe dokterspraktijk in nieuw appartementencomplex

Wie weet meer

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

De Carrefour Express in de Sint-Antoniuslei 
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Sint-Mariaburg is altijd rijkelijk voorzien ge-
weest van kappers. Maar de laatste maanden 
heeft zich echt een explosie voorgedaan van 
nieuwe kapsalons en andere schoonheidsin-
stituten. In vorige nummers meldden we reeds 
dat Café du Cycle en Café Palermo nu onderdak 

bieden aan Studio P en Studio Beau. In plaats 
van ‘op elke hoek een café’ nu een schoon- 
heidsinstituut. Een deel van Café du Cycle  
biedt  tevens onderdak aan schoonheidssa-
lon Assepoester. Daar recht tegenover in het  
mooie gebouw van voormalige  ‘Apotheek Se-

iffermann’ is thans een Natuurkapsa-
lon gevestigd. En vlak bij Restaurant 
Klein Constantia op de Kapelsesteen-
weg 400 is kapsalon Kerkuk opgedo-
ken, waar heren tegen 10 euro hun 
haar kunnen laten knippen en dames 
tegen 12 euro. Zonder afspraak alle 
dagen van 9 tot 19 uur toegankelijk. 
Bijzonder aanbod: heren kunnen hun 
oorharen laten branden en eveneens 
hun baard laten scheren, zoals destijds 
bij de barbier.
Niet vergeten dat in de Karel De Wint-

straat kapsalon Andra al 35 jaar haar 

trouwe klanten soigneert. Kapper Alex 

in de Rochuslei verzorgt ook al decen-

nia lang Antwerpsupporters en andere 

Mariaburgse notabelen. Bij Kapsalon 

Hermine in de Leopoldlei hangt sedert enige 

tijd een bord ‘te koop’. Verder ontvangen 

Kapsalons De Dyn, Anouk, Kreatos, Mary-lou, 

Sanké, Erwins Hairfashion, Beauty Farm en 

Hair & Welness vele klanten. Niemand hoeft er 

nog lelijk bij te lopen in de wijk. (LVB)

Op 6 oktober vierden Peggy en Peter het 25-

jarig bestaan van hun slagerij Maes - Elegeert 

op de hoek van de Gezondheidslei en de 

Kapelsesteenweg. De uitbaters verrasten hun 

trouw cliënteel met leuke attenties om hen te 

bedanken voor hun jarenlange vertrouwen.

De buren van feestartikelenwinkel  ‘t Kadooke 

verzorgden bij deze gelegenheid de prachtige 

ballonnenversiering aan de ingang. (LC)

Onze trouwe adverteerders Joris en Maria Crickemans die al 17 jaar 
biowinkel De Groene Wijaer uitbaten, kregen ter gelegenheid van de 
‘Dag van de klant’ een flinke ruimte in GVA. “Tegenwoordig is er zelfs 
biologisch maandverband op de markt” trok als kop direct de aandacht 
van de lezers.  Ook de uitspraak: “We hebben geen geitenwollensokken-
imago meer”, mocht er zijn. 
Proficiat voor het pionierswerk dat beide koene vijftigers al jaren in 
de wijk verrichten. Hun mooie winkel aan de Molenweg werd op de 
dag van de klant druk bezocht. Klanten kregen een zakje biokoffie van 
‘Koffie kan’ uit Wenduine, een delicatesse! (LVB)

Geen lelijke Mariaburgers meer

25 Jaar Slagerij 
Maes - Elegeert

De Groene Wijzer op ‘dag van 
de klant’ in de krant

Olivier Deleuze (geboren 
te Sint-Joost-ten-Node op 
18 december 1954) is bekend 
als covoorzitter van Ecolo, de 
Franstalige groenen. Land-
bouwingenieur van opleiding, 
raakte hij bij het ruime 
publiek bekend als directeur 
van Greenpeace België, werd 
nadien staatssecretaris in de 
regering Verhofstad I, werkte 
voor de Verenigde Naties in 
Kenia. Thans is de politicus met 
weelderige snor burgemeester 
van Watermaal-Bosvoorde.

In een uitgebreid interview 
in De Standaard (19 juni 2013)  
antwoordde deze sympathieke 
figuur, die in zijn vrije tijd  
jazzmuziek op de saxofoon 
speelt, op de vraag ’U spreekt 

goed Nederlands, hoe komt 
dat?’:

“Mijn vader werkte in 
de petrochemie, en daarom 
hebben we onder meer lang 
in Mariaburg gewoond, net 
boven Antwerpen. Mijn ouders 
spraken geen woord Nederlands, 
maar mijn broer en ik gingen 
naar een Nederlandstalige 
school. Dat was soms erg 
handig, omdat onze ouders 
ons rapport niet konden lezen. 
Wij konden ze wijsmaken wat 
we wilden. (imiteert zijn vader) 
“Aardrijkskund, wat is dat 
Olivier?” O, gymnastiek, papa.” 
(lacht)

Sinds 20 mei 1957 woonde 
het gezin Deleuze-Rolin in  
de Leo Vermandellei 11 
te Mariaburg/Ekeren. Zij 
huurden van de Bank van Sint-
Mariaburg/Antverpia de villa 
‘Marie Lambert’, waar ooit 
Antverpia-directeur Joseph 
De Baeck woonde en nadien 
Dokter De Ridder, de familie 
Van Rompaey, en thans de 
familie John Van Dyck.

Vader Michel Theodore Emile 
Deleuze, burgerlijk ingenieur, 
was geboren te Etterbeek op 
31 maart 1928. Hij huwde met 
Nelly Rolin, geboren te Doornik 
op 13 juli 1931.

Olivier Deleuze herinnert 
zich dat vader voor Petrofina 
werkte in de haven. De 

familie Genard woonde vlak 
naast het gezin Deleuze . 
Zoon Dirk was even oud als 
Olivier (geboren in 1954). Zij 
speelden veel samen en ook 
de kinderen Veys behoorden 
tot de speelkameraden van  de 
zonen Luc en Olivier Deleuze. 
Eerst liepen de jongens school 
in Mariaburg (kleuterschool in  
Frans Standaertlei), waarvan 
we een klasfoto hebben met 
Josée Cox als juf.  Nadien 
gingen de zonen Deleuze naar 
Sint-Lambertus in Ekeren. 

Mevrouw Genard (94) 
herinnert zich: “Ik leerde van 
madame Deleuze wat Frans 
en zij van mij wat Vlaams. We 
hadden veel contact, want 
onze tuinen liepen eigenlijk in 
elkaar en de kinderen speelden 
dan ook veel samen. Mevrouw 
Deleuze reed met een deux 
chevaux.” Zij toont foto’s 
waarop de zonen Deleuze 
samen met Dirk Genard en 
kinderen van de familie Veys 
afgebeeld staan.
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Ecolo-voorzitter Olivier Deleuze:

“Ik leerde 
Nederlands in 
Mariaburg”

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

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

Natuurvoedingswinkel

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT

tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92

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

Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be

De Groene wijzer

Olivier Deleuze (geboren 
te Sint-Joost-ten-Node op 
18 december 1954) is bekend 
als covoorzitter van Ecolo, de 
Franstalige groenen. Land-
bouwingenieur van opleiding, 
raakte hij bij het ruime 
publiek bekend als directeur 
van Greenpeace België, werd 
nadien staatssecretaris in de 
regering Verhofstad I, werkte 
voor de Verenigde Naties in 
Kenia. Thans is de politicus met 
weelderige snor burgemeester 
van Watermaal-Bosvoorde.

In een uitgebreid interview 
in De Standaard (19 juni 2013)  
antwoordde deze sympathieke 
figuur, die in zijn vrije tijd  
jazzmuziek op de saxofoon 
speelt, op de vraag ’U spreekt 

goed Nederlands, hoe komt 
dat?’:

“Mijn vader werkte in 
de petrochemie, en daarom 
hebben we onder meer lang 
in Mariaburg gewoond, net 
boven Antwerpen. Mijn ouders 
spraken geen woord Nederlands, 
maar mijn broer en ik gingen 
naar een Nederlandstalige 
school. Dat was soms erg 
handig, omdat onze ouders 
ons rapport niet konden lezen. 
Wij konden ze wijsmaken wat 
we wilden. (imiteert zijn vader) 
“Aardrijkskund, wat is dat 
Olivier?” O, gymnastiek, papa.” 
(lacht)

Sinds 20 mei 1957 woonde 
het gezin Deleuze-Rolin in  
de Leo Vermandellei 11 
te Mariaburg/Ekeren. Zij 
huurden van de Bank van Sint-
Mariaburg/Antverpia de villa 
‘Marie Lambert’, waar ooit 
Antverpia-directeur Joseph 
De Baeck woonde en nadien 
Dokter De Ridder, de familie 
Van Rompaey, en thans de 
familie John Van Dyck.

Vader Michel Theodore Emile 
Deleuze, burgerlijk ingenieur, 
was geboren te Etterbeek op 
31 maart 1928. Hij huwde met 
Nelly Rolin, geboren te Doornik 
op 13 juli 1931.

Olivier Deleuze herinnert 
zich dat vader voor Petrofina 
werkte in de haven. De 

familie Genard woonde vlak 
naast het gezin Deleuze . 
Zoon Dirk was even oud als 
Olivier (geboren in 1954). Zij 
speelden veel samen en ook 
de kinderen Veys behoorden 
tot de speelkameraden van  de 
zonen Luc en Olivier Deleuze. 
Eerst liepen de jongens school 
in Mariaburg (kleuterschool in  
Frans Standaertlei), waarvan 
we een klasfoto hebben met 
Josée Cox als juf.  Nadien 
gingen de zonen Deleuze naar 
Sint-Lambertus in Ekeren. 

Mevrouw Genard (94) 
herinnert zich: “Ik leerde van 
madame Deleuze wat Frans 
en zij van mij wat Vlaams. We 
hadden veel contact, want 
onze tuinen liepen eigenlijk in 
elkaar en de kinderen speelden 
dan ook veel samen. Mevrouw 
Deleuze reed met een deux 
chevaux.” Zij toont foto’s 
waarop de zonen Deleuze 
samen met Dirk Genard en 
kinderen van de familie Veys 
afgebeeld staan.
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De voormalige apotheek Seiffermann 
is nu een Natuurkapsalon

Het memorabele Café de Cycle, getekend door 
Floris Verbraeken, herbergt Kapsalon Studio P en 
Schoonheidssalon Assepoester.
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Moeder Sarovstraat bijna vol Problemen in Fortuinstraat
Crisis in de bouwsector: zeker niet merkbaar in de wijk. Geen open 
plekje ontsnapt aan de bouwpromotoren! In de Frans Standaertlei zal 
het in de toekomst heel druk worden als alle bewoners van de nieuwe 
appartementen met één of meer auto’s naar het werk moeten! De 
Notenschelp en de Moeder Sarovstraat worden gevuld met losstaande of 
half open-gebouwen.
Gelukkig dat op de begraafplaats aan de Alfredlei leden van de sp-a Ekeren 
het graf van Moeder Sarov kwamen oppoetsen. Onder leiding van Ronny 
Kruyniers werd het mooie monument ter gelegenheid van 1 november 
stevig gereinigd. Een zinvolle traditie.
De Kapelsesteenweg, die op de spitsuren (en ook de rest van de dag) 
hopeloos vol zit, zal binnenkort nog meer wagens moeten opvangen: op de 
hoek van Antwerpse Steenweg-Vloeiende omvat Residentie Bellefleur 12 
appartementen. Nogmaals minstens 15 auto’s meer.
Hoever staat het met de fietsostrade Essen-Mechelen om een alternatief 
te bieden voor de automobielsaturatie? (LVB)

Na het artikel in vorig nummer over de verkeersproblemen in de Schriek 
kwam het echtpaar Drijfhout-Meulemeester uit de Fortuinstraat hun 
beklag maken over de situatie in één van de mooiste straten van 
de wijk, de Fortuinstraat. Het afsluiten van de Bist als belangrijke 
verkeersader naar Ekeren heeft tot gevolg dat de Fortuinstraat sluipweg 
is geworden. De auto’s komende van de Schriek, Edward Caertsstraat, 
Kapelstraat en Weerstandersstraat rijden via de Fortuinstraat naar de 
Bist om vervolgens via de rotonde de Veltwijklaan te nemen. Iedere 
ochtend vanaf 7 uur en vanaf 15 uur in de namiddag is de Foruinstraat 
de oplossing voor de automobilisten om over de kasseien door deze 
smalle historische straat te rijden. Daarentegen blijft het stuk Bist 
tussen de Korte Bist en de Foruinstraat zo goed als leeg, een landweg!  
Volgens het echtpaar is de oplossing eenvoudig: laat de Bist terug 
in beide richtingen gebruiken. Het huidig voetpad is vooraan in de 
Bist 3,75m breed, Een deel hiervan aan de rijweg toevoegen plus het 
fietspad afbakenen met paaltjes volstaan om de Bist veilig in beide 
richtingen te laten gebruiken.
Het districtscollege van Ekeren heeft in februari negatief gereageerd 
op dit voorstel. (LVB)

Het café Prins Albert is weer één van de Mariaburgse iconen die verdwijnt. Het 
dateert van 1905, de beginjaren van Sint-Mariaburg.  
De wijk beschikte toen over vele hotels en herbergen die onderdak boden aan de 
talrijke Mariaburgse verenigingen. In de Prins Albert was de wielerclub Brasschaat 
Cyclo Ball Club, opgericht in 1952, vaste klant. Toneelvereniging Dienet Vroo 
verzorgde er na WO II tweemaal per jaar schitterende opvoeringen. In de jaren ’50-
60 van vorige eeuw was de Prins Albert dé parochiale feestzaal voor alle mogelijke 
feesten, tentoonstellingen, toneel- en muziekuitvoeringen, biljarttornooien en 
kaartwedstrijden. Vier opeenvolgende eigenaars baatten de Prins Albert uit: 
Tibbaut, Delausnay, Van Mogh en Roger Peeters. Toen de familie Van Mogh het café 
uitbaatte, was onderpastoor Ceulemans vaste klant die vanuit dit adres enorm veel 
apostolaatswerk verrichte. Nadat begin de jaren ’70 Elcks Thuys als parochiezaal aan het kerkplein werd gebouwd, verloor de Prins Albert aan invloed. 
Met Roger Peeters, een échte Mariaburger die de het café overnam in 1976, werden nog prachtige tijden beleefd. Als sociaal ontmoetingspunt bleef 
de Prins Albert de ‘place to be’. Maar in 2007 sloot Roger de deuren. 
Het gebouw van de Prins Albert leek na de lucratieve verkoop door Roger Peeters een nieuw leven te kunnen beginnen als Pakistaans restaurant. 
Hoewel:  idedereen schrok geweldig  toen de letters Zaal Prins Albert en de oude maar mooie gevel verdwenen onder een vreemdsoortige gele verf. 
Toen was de aloude dorpsherberg vreselijk verminkt!
De Mariaburgers die het restaurant bezochten en wat exotisch wilden eten, bleken niet enthousiast over de aangeboden spijzen en nog minder over 
de bediening. Al na een jaar sloot het restaurant de deuren. Verminkt. Een openbare verkoop in Elcks Thuys leverde geen resultaat op. Er was even 
een poging van Marc Elseviers om de stad te overtuigen het pand over te nemen en als sociaal centrum te gebruiken ten voordele van de inwoners 
van de wijk, maar het leidde allemaal tot niets.
Recent werd het oude gebouw gekocht door een projectontwikkelaar die een bouwvergunning kreeg om het gebouw grotendeels te slopen en te 
vervangen door zes appartementen met de naam ‘Residentie Albert’. Enkel een stuk van de centrale voorgevel zal worden bewaard. Alleen de naam 
zal herinneren aan het feit dat café Prins Albert en de Prins Albertlei begin 1900 een belangrijke rol speelden in het leven van deze vitale wijk. 
(KS/LVB)

Sedert begin augustus zijn de wegenwerken gestart om de uitbreiding 
van de Roodborstjeslaan in De Sterre te realiseren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

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

De sloop van Café Prins Albert

De sloop van de vertrouwde Prins Albert doet alle 
Mariaburgers zeer.



We vroegen het ons al af, ligt het aan de 

Mariaburgse bodem dat hier zoveel puur talent 

opgroeit? Of heeft deze jonge Mariaburgse 

een uitzonderlijk talent? De waarheid zal 

vermoedelijk in het midden liggen. Jasmine 

Debeer (23) is er in ieder geval terug in 

geslaagd om haar kampioenstitel van 2013 te 

verlengen. 

Toen werd Jasmine voor het eerst Belgisch 

kampioen golfsurfen. Zelf vond ze haar 

prestatie in deze extreme sporttak niet zo 

denderend, omdat het kampioenschap werd 

gestreden in de eerder gematigde golfslag van 

Bretagne.

Dit jaar daarentegen werd voor de titel 

gestreden in het Franse badplaatsje Vieux-

Boucau nabij Biarritz. En daar heersen 

extremere surf-omstandigheden. De golven 

van dik 3 meter hoogte waren voor velen een 

beetje té extreem, voor Jasmine was dit echter 

een kolfje naar haar hand. Een goede “swell” en 

mooie grote golven die in lange rijen kwamen 

aanrollen, is voor Jasmine “den hemel op aard”! 

Ze raakte vlot door de voorrondes en kwam 

dan in de kwart en de halve finales de betere 

deelneemsters tegen (o.a haar zus Marjolein, 

die uiteindelijk vijfde werd). Met veel bravoure 

en behendigheid mocht ze door 

naar de finale. En dan werd het 

pas echt spannend. De twee 

andere jongedames in die finale 

behoren al jaren tot de besten 

van België, toch bleken ze niet 

opgewassen tegen Jasmine. 

In de droomgolven van Vieux-

Boucau zette Jasmine met verve 

een prestatie neer die menig 

toeschouwer op het strand én in 

de jury-loge versteld deed staan. 

Ze behaalde één van de hoogste 

scores van dit tornooi, inclusief 

de mannen.

Het resultaat liet dan ook niet op zich wachten. 

Jasmine Debeer uit Mariaburg werd voor het 

tweede jaar op een rij Belgisch kampioene 

golfsurfen!

Maar er was meer. In de week die voorafging 

aan het BK in Vieux-Boucau deed Jasmine ook 

mee aan het Benelux surfkampioenschap in 

het nabijgelegen Labenne. De voorrondes van 

dit Benelux-kampioenschap werden gesurft 

in Scheveningen (NL). Daar werd Jasmine 

geselecteerd om de finale te surfen tegen 

twee Nederlandse kampioenen. In deze finale 

wedstrijd werd ze uiteindelijk tweede! Een 

verdiende zilveren medaille in een titanenstrijd 

die over drie dagen gespreid was. Buiten 

Jasmine was er enkel nog één andere Belgische 

jongeman die mee werd geselecteerd.

Kort na het BK vertrok Jasmine naar Australië 

voor een doorgedreven trainingsperiode in 

een gespecialiseerd surf-trainingscentrum. Zij 

heeft nog heel wat ambitie, zeker nu ze in 2014 

ook een plaats kon bemachtigen op de Surf-

wereldranglijst door deel te nemen aan het 

internationale circuit. (LM)

3,9 km zwemmen, daarna 180 km fietsen en 

tenslotte een marathon lopen: dat heeft Joeri 

De Haes (41) afgelopen zomer met succes 

gedaan in Kalmar/Zweden en in Mallorca. Het 

waren kwalificatiewedstrijden voor de fameuze 

‘Iron Man’, het wereldkampioenschap triathlon 

in Hawaï, waar Frederik Van Lierde voor België 

heroïsche prestaties geleverd heeft. 

Hoe komt zo’n Mariaburgse zakenman, 

gehuwd met Inneke en vader van twee 

schattige kinderen Noa en Jack - leerlingen van 

de VBSM – ertoe om aan dergelijk avontuur te 

beginnen?

In de prachtig gerenoveerde villa van de familie 

Bosmans aan de Maria Theresialei, waar hij 

sedert twee jaar vanuit ’t stad zijn intrek heeft 

genomen, vertelt hij enthousiast:

“Ik ben altijd wel sportief geweest, heb 

gevoetbald, ben nadien beginnen lopen en heb 

aan straatlopen deelgenomen. Sinds 10 jaar ben 

ik ook een fietsfanaat geworden en heb 24 uur 

non-stop de Mont Ventoux op en af gereden. 

Toen ik met ex-klasmakker Erik uit de retorica 

van Sint-Gabriël in Boechout een ‘Iron Man’ 

in Nice bijwoonde, besloten we om dat zelf 

ook eens te gaan doen. We vonden in andere 

klasmakker Koen een derde partner en meteen 

begonnen we een concreet voorbereidingsplan 

op te bouwen. Voor het fietsen en lopen was 

ik niet bang. Als mijn vrouw met de kinderen 

enkele dagen naar de Ardennen reed, ging ik 

er met de fiets naartoe: Mariaburg-Malmedy 

heen en terug. Maar het zwemmen was niet 

direct mijn ding. Daarom ben ik lessen gaan 

nemen bij de Triatlon Club van Brasschaat, 

anderhalf jaar dagelijks training vrije slag in 

het zwembad en daarna in open water in De 

Mosten Hoogstraten en het Netekanaal  te 

Viersel. Een heel frustrerend onderdeel, maar 

uiteindelijk ging het voldoende.”

Samen met Erik en Koen trok Joeri in augustus 

naar Kalmar/Zweden. Vrouw en kinderen 

kwamen hem aanmoedigen. Hij slaagde erin 

zijn droom waar te maken en de wedstrijd in 

11.50 uur te beëindigen.  Dat maakte het trio 

wat euforisch en ze besloten ook in te schrijven 

voor de laatste kwalificatiewedstrijd die in 

september op het eiland Mallorca plaats vond. 

Tussentijds werd de conditie onderhouden bij 

Nottebohm in Brecht.

“Vol enthousiasme begonnen we eraan, maar 

Mallorca was veel zwaarder dan Zweden. Het 

water was erg warm. Het fietsparcours bevatte 

heel wat cols en de marathon werd gelopen bij 

een temperatuur van 30° C. Toch hebben we 

alle drie de finish gehaald. Mijn tijd was 12.40 

uur en dat gaf me veel voldoening want het 

reglement van de ‘Iron Man’ bepaalt dat je 

binnen de 16 uur moet finishen.”

Joeri wil nu een periode van mentale rust 

inplannen. “Het huis verder in orde brengen 

heeft nu prioriteit. Misschien wagen we 

ons volgend jaar nog wel eens aan een 

kwalificatiewedstrijd.”

Het voorbeeld van Frederik Van Lierde werkt 

inspirerend: ooit een Mariaburger in Hawaï aan 

de start? (LVB)
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Jasmine Debeer verlengt haar kampioenstitel Golfsurfen

Triatleet Joeri De Haes van Mallorca naar Hawaï?
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Jasmine Debeer in actie (Foto Wouter Struyf)

Uitgeput 
maar gelukkig 
beëindigde 
Joeri De Haes 
de triathlon.
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Twintig jaar woont Joris Van Gestel 

(63) met zijn gezin op de hoek van 

Schepersveldlei-Frans Standaertlei. Deze 

sportleraar – eerst op Sint-Edmondus te 

Borgerhout, later in Merksem op Sint-Jan 

Groenendaal – is een belangrijke figuur in 

de Belgische en internationale skiwereld. 

Een kwart eeuw leidt hij als voorzitter 

de BVSI, een vereniging die nationaal 

de sneeuwsportleraars groepeert, actief 

in een club- of verenigingsverband en 

die cursussen volgen of reeds geslaagd 

zijn in de examens opgesteld volgens de 

normen van de internationale IVSI.“Ikzelf 

geraakte in de ban van de sneeuwsporten, 

toen ik als vijftienjarige met de CM mee 

op skivakantie mocht. Later ben ik bij 

BLOSO opleidingscursussen gaan volgen 

en via Frankrijk heb ik dan de hoogste 

diploma’s behaald. Zeven jaar was ik 

bij BLOSO technisch directeur voor de 

opleidingscursussen skileraar. Vanuit 

mijn ervaring en door vanaf 1989  veel 

internationale congressen bij te wonen 

ben ik dan aangesteld als voorzitter van 

de BVSI. Volgend jaar loopt mijn termijn 

ten einde.”

Joris kijkt met tevredenheid terug op de 

opleidingen en de trainingen die voor 

Belgische skileraren werden ingericht: 

“BVSI organiseert als erkend lid van 

INTERSKI techniektrainingen aangepast 

aan het niveau van de cursisten. Dit als 

voorbereiding op de vier niveaus van de 

opleidingscursussen tot skileraar. BVSI 

is, wat het aantal cursussen betreft, het 

grootste trainingscentrum in België.” 

(LVB)

In de kantine van KMVK vond de uitreik-

ing plaats van de cheques, de opbrengst 

van de Velo Classic 2014 voor de zelf-

hulpgroep Multiple Sclerose Brasschaat. 

Voorzitter Chris Kerremans kon namens 

de voetbalclub 750 euro overhandigen 

aan voorzitster Monique Servaes. Ook 

mevrouw Wisker Van Caeyzele-Goossens, 

die zich al jaren inzet voor de organisatie, 

werd extra in de bloemen gezet. Georges 

Demont, de rechterhand van wijlen initia-

tiefnemer Frans Bedeer bedankte de vele 

medewerkers en was bijzonder blij dat 

het Brasschaats gemeentebestuur met 

waarnemend burgemeester Koen Verber-

ck, en de schepen Adinda Van Geluwe en 

Jef Konings present was. Namens de in-

richters overhandigde hij een cheque van 

6000 euro aan secretaresse Gerda Moons. 

Deze bedankte iedereen en prees zich ge-

lukkig elk jaar weer  zo’n warme vriendsc-

hap te ervaren in Sint-Mariaburg.

Tenslotte bedankte Edward Bedeer alle 

aanwezigen nog eens extra: “In naam van 

onze Frans. Hij zal hierboven blij zijn om 

wat jullie allemaal gedaan hebben.”

(LVB)

Joris Van Gestel 25 jaar
voorzitter ski-instructeurs

Velo Classic schonk 6750 euro
aan Multiple-sclerose Brasschaat

In het kader van de viering 25 jaar BVSI, werd een 
delegatie van het internationale bestuur officieel 
ontvangen op het stadhuis van Antwerpen. In naam 
van het stadsbestuur hield Koen Kennis (links) een 
welkomstspeech, Joris Van Gestel (rechts) sprak  voor 
BVSI. Na het uitwisselen van gelegenheidsgeschenken 
werd aan de genodigden op “’t schoon verdiep”  een 
receptie aangeboden.

Niets dan gelukkige gezichten in de kantine van KMVK bij de overhandiging van  de 
cheques van de Velo Classic 2014 voor de MS-patiënten.

In ons vorig nummer brachten we verslag uit van 

Mariaburgse atleten die de 100 km van Bornem 

uitstapten. Zoals we in ons verslag vermeldden, 

vermoedden we dat er nog méér waren. Mevrouw Bie 

Declerck-Conrardy stuurde volgende mail:

“Ik wil u duidelijk danken voor de manier waarop met veel 

toewijding het plaatselijk cultureel, maatschappelijk en 

sportief leven in Mariaburg in uw infoblad wordt gebracht. 

Zelf wou mij nu toch iets van het hart. Ik vond het spijtig 

dat bij het artikel over de Dodentocht in Bornem  mijn 

twee zonen niet vermeld werden. Mariaburger Glenn en 

pas verhuisde Ken, jarenlang actief bij de scouts en de 

atletiek, wandelden deze dodentocht ook met succes 

uit.”

Bedankt aan de fiere moeder!

Zeno Janssens mailde: “Ik zelf heb hem ook uitgelopen 

in 16.22 uur aan een snelheid van 6,1 km gemiddeld. Ik 

ben niet haatdragend dat jullie mij niet vermeld hebben. 

Maak het volgend jaar maar goed!” Bij navraag wou deze 

persoon zich niet kenbaar maken, zodat we niet meer 

details kunnen verstrekken.

(LVB)

Nog Mariaburgse 
overlevenden van de 
Bornemse Dodentocht
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Gouden Bruiloft : De Haeck-De Ridder 

Briljanten jubileum:
Sevenans-Mertens

Diamanten jubileum
De Bie-De Jongh

Martin De Haeck (76) en Liliane De Ridder (73) mogen best échte Mariaburgers 
genoemd worden. Het sympatieke echtpaar woont reeds jaren in de wijk.  Liliane 70 
jaar, Martin bijna 50 jaar. Ze vierden op 17 oktober hun gouden bruiloft. 
De ouders van Liliane baatten destijds, sedert 1944, wasserij De Toekomst uit in de 
Sint-Antoniuslei 30.  Daarna had haar lieve mama (inmiddels 96 jaar) op dezelfde 
locatie  een droogkuisshop en daarna de textielzaak ‘t Kelderke.
Martin stamt uit een rasechte schippersfamilie en zag het levenslicht op een boot 
in het Kempisch Dok.  Martin: “Eigenlijk ben ik niet geboren... maar wel te water 
gelaten! Ik leerde mijn vrouwke kennen in Vlissingen aan het water. Het duo The 
Luddy’s trad daar op, een beetje in de stijl van The Everly Brothers uit die tijd. Ik 
had arrangementen en ook composities gemaakt en één van beide zangers was toch 
wel de neef van mijn Lilianneke zeker...!   Lap, en de voenk sloeg over. We zijn in 
Mariaburg getrouwd in 1964.’
Hun knusse huis heeft doorheen de jaren al tal van artiesten ontvangen. Ze zijn er 
kind aan huis: Eddy Wally, Paul Severs, John Terra, Johan Stollz, Eddy Smets en een 
lading zangeressen en koorleden, tientallen muzikanten...Soms is het er nog steeds 
de leuke muzikale zoete inval...
De uren dat Martin De Haeck studiowerk deed, tot diep in de nacht, ze zijn niet 
meer te tellen.  Meer dan 3000 arrangementen heeft hij op de teller!  Reeds jaren 
is hij tevens lid van Sabam.  Liliane staat haar Martin ook al meer dan 50 jaar trouw 
terzijde: een echtpaar dat mekaar erg graag ziet. In de artiestenkring hebben beiden 
alleen maar vrienden en dat geldt ook in eigen buurt. Bijna 45 jaar zijn beiden trouwe 
bezoekers van het Beierse Schwangau. Het is hun vaste vakantiestek, al 90 keer, in 
de schaduw van de kastelen van Ludwig II.(RJ)

Op 10 september 1949 huwden Frans Sevenans en Anne Mertens op 

het gemeentehuis van Brasschaat en in de kerk van Sint-Mariaburg. Ze 

werden dan ook onlangs door de gemeente Kapellen gehuldigd voor hun 

briljanten jubileum. Beiden zijn echte Mariaburgers: Annie groeide op in 

de Boskapellei, Frans in de Vrijwilligerslei. Na hun huwelijk woonden ze 

trouwens in een huis van vader Sevenans. Frans (89) en Annie (86) hebben 

één dochter die in de Maria Theresialei woont en twee kleinkinderen.

In 1958 kochten ze een stuk grond vooraan in de Valkenlaan (toen 

Nachtegaallaan) en bouwden er de woning vlak over Villa Magnolia. 

Daar leven ze nu nog gelukkig samen. Frans werkte tot zijn pensioen 42 

jaar bij General Motors. In zijn jeugd was hij een talentrijk muzikant en 

speelde vlak na WO II in een orkestje.

(LVB)

Emmanuel De Bie (Oosterweel 1/3/1927) en Gaby (Gabriella) De Jongh 

(Ekeren 6/8/1929) huwden op 11 september 1954 te Ekeren op het 

gemeentehuis in het Veltwijkpark en in de kerk van Sint-Mariaburg.  

Samen met hun buren vierden ze afgelopen herfst hun diamanten 

jubileum. Na hun huwelijk woonden ze eerst aan het van de 

Weyngaertplein. In 1957 verhuisden ze naar hun nieuwe woning, die ze 

bouwden aan de Leopoldlei 57. Ze kregen één dochter Chantal.

Emmanuel werkte in de Bist bij zijn schoonvader, hij was  

medezaakvoerder/vennoot van Transport De Jongh, Gaby deed het 

huishouden. Vele Mariaburgers kenden meneer De Bie, die bijna dagelijks 

een flinke wandeling maakte door de straten van de wijk. Beiden  

verkeren nog in goede gezondheid en genieten samen van elke dag. 

(LVB)
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Fonny Vroemans

° 7/5/1945  † 29/7/2014

ALPHONSINE

DE ZUTTER

° 11/12/1928

† 21/10/2014

MARIE DELVAUX

° 31/1/1923

† 27/10/2014

In de palliatieve zorgeenheid ‘De Lotus’ van Heropbeuring De Mick te 
Brasschaat overleed op 29 juli 2014, Fonny Vroemans. Hij was geboren 
te Ranst op 7 mei 1945. De familie Vroemans had geruime tijd een 
schildersbedrijf in de Sint-Antoniuslei.
De afscheidsdienst had plaats tijdens de burgerlijke plechtigheid in de 
aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de as verstrooiing 
op de begraafplaats van Berendrecht.

eigendommen in de jaren ’90. Frans Standaertlei 52, het klooster van de 
zusters Annonciaden van Berchem, bood hem een nieuw onderdak.
Vanaf 1997 was hij tevens verantwoordelijk voor de parochie ‘Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen’, Zilverenhoek. Hij was in beide parochies 
een gewaardeerd herder. Hij bleef steeds een positieve ingesteldheid 
behouden, ook al had hij enkele malen te kampen met ernstige 
gezondheidsproblemen. 
Als 70-jarige bood hij zijn ontslag aan, maar op aandringen van de 
toenmalige bisschop Mgr. Vandenberghe  aanvaardde hij om nog verder 
ten dienste te blijven tot 75 jaar.
Eind juni 2009 werd hem, na bijna 33 dienstjaren in St.Mariaburg en 10  
in Zilverenhoek, de toestemming gegeven om van zijn pensioen te gaan 
genieten.
Een appartement in naburige wijk Donk/Brasschaat werd zijn plek. 
Regelmatig bleef hij nog wel in St.-Mariaburg of  Zilverenhoek bijspringen 
voor liturgische vieringen. Maar dat werd hem de laatste maanden 
teveel.
Zaterdag 25 oktober te 11.00 uur kreeg Z.E.H. Blyweert een waardige 
uitvaartdienst in de parochiekerk van St.-Mariaburg, voorgegaan door 
deken Michel Baert. De begraafplaats Brasschaat-Rustoord werd zijn 
uiteindelijke rustplaats. 

De weduwe van Frans Acke speelde decennia lang een actieve rol in het 
Mariaburgse gemeenschapsleven. Ze was geruime tijd voorzitster van 
de vrouwengilde KAV, lid van de vriendenkring Groep 13 en van Okra en 
Ziekenzorg. Na het overlijden van haar echtgenoot verhuisde ze van de 
Gezondheidslei naar een appartement op de Bredabaan in Brasschaat. 
Twee van haar dochters, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
Chiro, behoren ook tot de ‘bekende Mariaburgers’: Nadine is gehuwd met 
dokter Luc Meyvis, Myriam met Luc Haagdorens, notoire Mariaburgse 
families. Verder waren er nog Mique en Geert. Acht kleinkinderen en 
achterkleinkinderen genoten van haar positieve ingesteldheid, haar 
gulle, gezellige aanwezigheid en haar heldere ruimdenkende geest. De 
plechtige uitvaartliturgie vond plaats in de kerk van O.-L.-Vrouw van 
Gedurige Bistand.

De Mariaburgse Dans- en Turnkring Antverpia rouwt om het overlijden 

van mevrouw Marie Delvaux. De weduwe van François Labeye was vele 

jaren lerares van de groep dames die elke week kwamen turnen. Zij 

was geboren in  Ougrée en bleef tot hoge leeftijd heel actief als lerares 

van Turnkring Estetica Ekeren-Donk, Antverpia-Mariaburg en bij Okra 

Luchtbal.  Zij overleed in ZNA Sint-Elisabeth te Antwerpen.

BM’ s verlieten ons...

JOSKE MERTENS

° 4/1/1922  

† 10/9/2014

Z. E. H.

JAN  BLYWEERT

° 3/6/1934  

† 17/10/2014

Joske Mertens werd op 4 januari 1922 in Wommelgem geboren uit een 
landbouwersgezin. De vier kinderen mochten verder studeren wat voor 
die tijd hoogst uitzonderlijk was. Toch huwde Joske in 1947 een boer uit 
de Polder: Frans Heylaerts. Drie dochters en een zoon maakten het gezin 
compleet. Joske was actief in het verenigingsleven, vooral in KVLV waar 
ze bijna 40 jaar voorzitster was van de afdeling Zandvliet.  
In 1976 stopte Frans met de boerderij en verhuisden ze naar de Lage Kaart 
in Sint-Mariaburg/Brasschaat. Hier werd Joske een actieve medewerkster 
van Ziekenzorg CM en bezocht graag en regelmatig haar leden, vooral in 
RVT Salvé kende ze veel bewoners. En ze bleef dit doen zolang ze met de 
auto kan rijden, tot ze bijna 90 was..
Ruim twee jaar geleden overleed Frans nadat ze 65 jaar wel en wee 
hadden gedeeld. Kort daarna heeft Joske haar intrek genomen in het WZC 
“Hof van Schoten” te Schoten. Daar kwamen de kinderen, 10 klein- en 15 
achterkleinkinderen op bezoek. Hier is ze rustig overleden op woensdag 
10 september 2014. Op 18 september is ze vanuit de parochiekerk O.-L.-
Vrouw van Gedurige Bijstand begraven.

In Coda Hospice (Wuustwezel) overleed  erepastoor Jan Blyweert na 
een maandenlange ziekte . Hij was geboren in Deurne op 3 juni 1934 en 
priester gewijd op 10 juli 1960 te Mechelen. Tien jaar was hij onderpastoor 
in H. Familie (Edegem-Elsdonk) en 6 jaar in St.-Hubertus (Berchem). In 
1976 werd hij als zesde herder ingehaald te Sint-Mariaburg in opvolging 
van Z.E.H. De Bondt.
Hij bewoonde eerst de pastorie op het Van de Weyngaertplein. Eigendom 
van de toenmalige ‘Bank van St.Mariaburg/Verzekeringsmaatschappij 
Antverpia’, werd pastoor Blyweert dakloos door  de verkoop van de 
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Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele 
jaren  een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans 
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas. 
Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi, 
die huwde met Daniël de Kort en nog in de Sint-Antoniuslei 
woont. Hij overleed in Stabroek en werd begraven te Ekeren. 

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

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

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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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. 

MENSEN

MARIA VOET

° 16/5/1922

† 6/11/2014

De weduwe van Gerard Mermans is zachtjes ingeslapen in het woon- en 
zorgcentrum Plantijn te Kapellen. Daar verbleef ze nadat haar echtgenoot 
overleden was en zij zelf problemen kende met de gezondheid. De kinderen 
Francis en Diane bleven haar daar trouw bezoeken. Maria was een heel 
bekwame naaister, die voor vele dames in de wijk prachtige kleren heeft 
gemaakt. Dat leerde ze van haar moeder Mit Vissers, dochter van Bart 
Vissers, de eerste voerman die eind 19de eeuw vele stedelingen naar het 
Nieuw Kwartier hielp verhuizen. Maria vertelde met veel plezier over haar 
jeugd en de tijd dat haar familie aan de Schriek het transportbedrijf/
verhuizingen Voet-Vissers bezat. Eerst woonde Maria met haar man 
en twee kinderen in de Sint-Antoniuslei, later verhuisden ze naar de 
Leo Vermandellei. Nadat Gerard met de melktoer gestopt was, ging het 
echtpaar op de hoek van Vloeiende/Antwerpse steenweg wonen. Vele 
Mariaburgers - ook 
haar zus Alice en broer 
Ludo - woonden in de 
parochiekerk van Sint-
Mariaburg de mooie 
uitvaartdienst bij. 
Vooraan stond de vlag 
van Okra, vereniging 
waarvan ze lid was.

JOSEPH 

VERHAEGEN

° 30/5/1930 

† 22/10/2014

JAN KOEKEN

° 4/7/1948 

† 27/10/2014

De echtgenoot van Josephine Fissers was jarenlang postbode in de wijk 

en zodanig een heel bekende dorpsfiguur. Hij overleed in familiekring 

te Breendonk aan de gevolgen van een spierziekte. Jos had één 

dochter Monique, gehuwd met Frans De Bondt, twee kleinkinderen 

en drie achterkleinkinderen. Zijn zus Yvonne woont nog in de Van de  

Weyngaertlei en organiseert jaarlijks een boeiende zoektocht in Oud-

Antwerpen.  Jos was een trouwe lezer van onze gazet. De uitvaartdienst 

vond plaats in de kerk aan het Van de Weyngaertplein, waarna de urne 

werd bijgezet op de begraafplaats van Ekeren aan de Driehoekstraat.

De echtgenoot van Viviane Van Duysen overleed thuis in Brasschaat na 
een moedig gedragen ziekte. Zijn kinderen Waut, Roel, Liesbeth en Hans 
en de drie kleinkinderen verliezen een lieve vader en grootvader. Jan was 
gewezen leraar aan  St-Eduardus Merksem en gewezen directeur van 
Volwassenenonderwijs LBC Merksem. In die hoedanigheid was hij ook 
adviseur Katholiek Volwassenenonderwijs. Jan behoorde tot de in Sint-
Mariaburg heel bekende familie Koeken. Zijn broer Peter en zus Lieve 
(echtgenote Roland Cassiers) wonen nog in de wijk.
Vele bezoekers van DC Antverpia kenden Jan ook als boeiend causeur, 
wanneer hij samen met zijn goede vriend René Wuyts meermaals 
voordrachten kwam houden.

Bij het ter perse 

gaan vernamen we 

het overlijden van

Wiske Cassauwers - 

Van Huynegem,

Jan Raeymakers,

Jan Faes en 

Sander Joos

Meer info in 

volgend nummer
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DC Antverpia wil meehelpen voor meer 
beweging en langer actief blijven voor senioren. 
Daarom werd aan het gebouw een FITPARK 
geïnstalleerd. Het is veel meer dan een 
‘speeltuin voor volwassenen’. De installatie van 
10 toestellen (pony,  roeier, heupswing / step, 
nordic walker, arm-strekker, fiets, borsttrainer, 
benentrainer, surf stuurwiel) die door hun 
metalen constructie op een veilige centrale 
steun staan, bieden een totaal programma 
voor jong en oud. Ze geven de gelegenheid 
om op een sportieve en actieve manier bezig 
te zijn met gezondheid. De grote factor plezier 
mag uiteraard niet ontbreken. Er wordt op 
regelmatige basis begeleiding voorzien bij het 
gebruik. Maar omdat de toestellen  geplaatst 
zijn in het vrij toegankelijke parkje, kan men er 
ook op vrije basis oefenen. (WL)

Het is nog niet te laat om elke 
woensdagnamiddag mee te komen ‘inkleuren 
voor volwassenen’. Kleinkinderen zijn ook 
welkom om naar keuze platen in te kleuren. 
Alles is aanwezig en nog gratis ook.
Sjoelbakken kan op vrijdagnamiddag. De 
sportdienst van Brasschaat leent uit, maar bij 
succes wordt eigen materiaal aangekocht. 
Verloren maandag 12 januari is smullen met 
worstenbroden of appelbollen. Wel voordien 
te bestellen. DJ Kevin komt nog eens rond 
Valentijn met zijn verzoekbox. Tijdens de 
opendeurdagen was de dansvloer meer dan 
volzet! (WL)

Echt iets voor 
senioren om fit 
te blijven

Nieuw, traditie 
en een DJ voor 
Valentijn

Van Galgenhoeve naar aanleunwoningen

DC naar de Groote Oorlog

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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MENSEN

13

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

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 
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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

A
LL

E 
D

A
G

EN
 W

A
T 

IN
 D

C 
A

N
TV

ER
P

IADe ‘OPENBARE COMPUTER RUIMTE (OCR)’ 
staat ter beschikking en er is ook WIFI in de 
cafetaria. Zonder beperkingen kan er gebruik 
gemaakt worden van het internet. Alles is 
gratis.  Hulp kan altijd aangeboden worden door 
aanwezige specialisten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

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

De Galgenhoeve nabij de Kaartsebeek, die al in documenten van 1677 vermeld werd, is in 1899 
afgebroken. Hier werd de eerste eeuwelinge van Sint-Mariaburg, Moederke Van den Eynden, 
geboren in 1845. Op de Galgevelden werden misdadigers van de Heerlijkheid Ekeren opgeknoopt. 
De gronden waren eigendom van de Antwerpse Godshuizen en Antoon Van den Weyngaert kon 
ze kopen toen het project om er een instelling voor zwakzinnigen op te richten, niet doorging. Zo 
werd in 1900 op de grondvesten van de oude hoeve het ‘Chateau Du Galg’, het kasteel van Antoon 
Van den Weyngaert, opgetrokken. 
In november 2012 heeft de aannemer op brutale wijze heel het gebouw met de grond gelijk 
gemaakt, niettegenstaande negatief advies van stedenbouw. Gelukkig zijn restanten van het 
torentje als enige link overeind gebleven. Het nieuwe project voorzag aanleunwoningen. Woningen 
gebouwd naast of in de nabijheid van een zorginstelling en bestemd voor ouderen die zo lang 
mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Deze locatie kan beroep doen op ondersteuning van de 
accommodatie DC Antverpia.
Eén van de eerste bewoners was Marie-Louise De Weerdt, in de volksmond Marie-Lou.  Geboren 
op 2 juni 1923 is zij met 91 jaar nog in stralende gezondheid. Ze verliet enkele maanden  na 
het overlijden van haar echtgenoot Leon Vernaeve op 6 juli de woning, die ze sinds 1952 op de 
Kapelsesteenweg 466 naast bouwmaterialen Nuyens betrok. De laatste maanden kende ze veel 

miserie (zelfs plafond ingestort). Nu is het prima wonen 
in haar aanleunwoning sinds 18 oktober. 
Reeds van bij de opening van DC Antverpia, in 2006 
waren Marie-Lou en Leon dagelijkse deelnemers voor de 
middagmalen. Vele jaren kwamen ze met eigen wagen. 
Nadien deden ze beroep op de minibus. Het was altijd 
zalig voor Leon om nog eerst als aperitief zijn sigaretje te 
roken vooraleer te middagmalen, al was dit altijd tegen 
de zin in van Marie-Lou. Maar hij kon daar geweldig van 
genieten, zeker als het zonnetje scheen. (WL)

Werd eerder al een bezoek aan de 
Westhoek gebracht, dan trokken 
wandelaars van DC Antverpia op 
12 november dichter bij huis, naar 
het Mastenbos te Kapellen, waar 
het Bunker- en loopgravenpad 
reële sporen van WO I toont.
De daar gelegen loopgraven 
en bunkers zijn door de Duitse 
bezetters (en Kapelse verplicht 
te werk gestelden) aangelegd en 
zijn één van de best bewaarde 
verdedigingslinies uit WO1 die 
nog te bekijken zijn in België. 
(LC)

Wandelaars van DC Antverpia beleefden een boeiende 
namiddag in het Mastenbos.



erfst, Allerheiligen, Allerzielen, tijd om even na te 
denken bij de velen die ons het voorbije jaar helaas

hebben verlaten.
Dit jaar samen met Julienne naar de kerkhoven van de 
Driehoekstraat en van het Rustoord geweest om er - 
profiterend van het uitzonderlijke mooie najaarszonneke – 
ons te gaan bezinnen bij de graven van de respectievelijke 
families.
Het zal er volgend jaar wennen worden om geen chrysanten 
van Fons Peeters meer te kunnen kopen en dit na 60 jaren 
ononderbroken aanwezigheid.
En kuierend tussen de graven zegt Julienne ineens: “Barbara, 
het is toch mooi hé dat Christoff nu een gezongen versie 
heeft van het ‘Onze Vader’,  zou dat niet iets zijn om hier ‘en 
sourdine’ te spelen op dagen zoals deze?”
En zo filosoferen wij maar verder tot het onderwerp tv-kijken 
ter sprake komt.
Julienne die alle kwissen met grote interesse volgt,vraagt: 
“Hedded gezien hoe Cath Luyten in de slimste mens Bart 
Depauw naar huis heeft gespeeld?”
Om te bewijzen dat ook ik ‘mijn wereld ken’, vraag ik: “Weet 
ge nog wat Cath antwoordde op de vraag: wat doen de 
mensen meest onder de douch “?
Giechelend fluistert Julienne het antwoord in mijn rechteroor, 
zeer discreet want we zijn toch op een kerkhof.
Wat we beiden als zeer onrechtvaardig ervaren, is dat Freya 
en Willem-Alexander als eerste koppel naar huis moesten op 
Dansdate op VTM op vrijdagavond.
Zo ziet ge maar wat het effect van een mediafiguur als Astrid 
Nuyens is die nu al twee keren haar broer ‘de wandelende tak’ 
naar de volgende ronde heeft gesleurd.
Toch ontroerend hoe Freya en Willem-Alexander die nochtans 
elk een verschillende politieke en tegengestelde ideologie 
verkondigen ernaast prima en liefdevol overeenkomen.
Wie daar meer problemen mee hebben, zijn de burgemeesters 
van Brussel en Antwerpen. Wat onze vriend Mayeur allemaal 
uitkraamde om zichzelf wit te wassen en om de Zwarte 
Piet naar Bart De Wever toe te spelen, tart gewoonweg 
alle verbeelding. Misschien ligt de SP nederlaag van mei 
laatstleden nog op zijn achtbare Brusselse maag ?
“Hoe gaat dat nu marcheren als wij in Midden Brabant zullen 
wonen?” vraagt Julienne.
“Dat is vrij simpel”, is mijn repliek, “de ene kant van de 
steenweg is Midden Brabant en onze kant wordt beMIDDELd 
Brabant...”
En zoals mijn grootmoeder altijd zei: We kennen ons geluk 
pas als het voorbij is.
Tot volgende keer,
Barbara

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Danny De Proft (54) heeft voor de zesde keer deelgenomen aan de 
Dodentocht van Bornem. Het was de tweede keer dat hij de tocht 
uitliep en de eerste keer dat hij een goed doel aan zijn inspanning 
koppelde. Hij stapte 1.295,50 euro bij elkaar die hij overhandigde aan het 
Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen. 
Heel even heeft Danny De Proft getwijfeld tussen enkele goede doelen 
die zijn sympathie wegdragen, maar dat Marcel en Simone, de bezielers 
achter het Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen in zijn straat 
wonen, heeft de doorslag gegeven om voor het VOC te kiezen. Het VOC 
kan de centen goed gebruiken. ‘We zouden graag een extra vollière voor 
de opvang van eekhoorns bouwen. Dit bedrag vormt daar een mooie 
aanzet voor’, aldus Marcel Peeters. (LC)

H

ALLERLEI

Op zondag 1 maart organiseert de missiewerking een rommelmarkt in de 
zaal Elcks Thuys aan het Van den Weyngaertplein 13 te Sint Mariaburg-
Ekeren. Info via Rita Noordman, Kapelsesteenweg 633,  2180 Ekeren,  
Tel. 03/664.96.79. (MED)

MISSIEWERKING

Nieuw Argentakantoor

Danny De Proft stapte
voor VOC 1.295,5 euro
bijeen op Dodentocht

Sint-Mariaburg in 
Midden Brabant ?
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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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Het lelijkste stuk van de Kapelsesteenweg (tussen Molenweg en Sint-
Antoniuslei) ondergaat stilaan een metamorfose en wordt binnen 
afzienbare tijd hopelijk terug zo mooi als het was anno 1900. Niet alleen 
het café van Brouwer Verbist en nadien zijn schoonzoon ‘de Meyvis’ 
schittert terug onder zijn oorspronkelijke naam De Tramhalte, maar ook 
naast Bakker Colson is het leegstaande pand volledig gerenoveerd en in 
gebruik genomen als Argenta-kantoor. Tevens kan men er geld uit de 
muur halen, een nuttige service.  (LVB)


