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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, Frank Breugelmans, 

Lus Cuyvers, Ria De Metsenaere, Ludo Geenen, Walter 

Lauriks, 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 sympathie voelt voor de 

Wijkwerking Mariaurg vzw en 

de publicatie van de buurtkrant 

tof vindt, mag altijd lid worden 

van de ‘Vrienden van het Nieuw 

Kwartier’. 

Door uw bijdrage van minimum 5 

euro over te schrijven op rekening 

BE90 9790 8045 4532 van 

Wijkwerking Mariaburg vzw helpt 

u de drukkosten te betalen van 

deze wereldwijd gewaardeerde 

buurtkrant.

 (LVB)

Cadeautip

Viering 30 jaar Wijkwerking met 125 nummers buurtkrant
2015 is een bijzonder feestjaar voor Sint-Mariaburg. 30 jaar geleden werd in 
de wijk op het grondgebied Ekeren-Brasschaat de ‘Wijkwerking Mariaburg 
vzw’ gesticht. Eind 1984 richtte een groep idealisten de Wijkwerking op. 
Veelal jonge gezinnen waren het die meenden dat gezellig samenleven 
moest mogelijk blijven op de grens van Polder en Kempen. Zonder enige 
partijpolitieke binding, in een sfeer van openheid naar alle religieuze en 
filosofische overtuigingen toe, werden allerlei initiatieven opgestart. 
Enorm veel activiteiten werden ingericht. Op de Erfgoeddag van zondag 
26 april krijgt u er in het wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38 
een beeld van. Verder in dit nummer meer info daarover.
In 1986 vond het bestuur het ook nodig de ideeën van de Wijkwerking 
wereldkundig te maken door de publicatie van een eigen krant, de Gazet 
van het Nieuw Kwartier. In oktober van dat jaar verscheen het eerste 
nummer. Nu hebt u nummer 125 in handen, of leest u het misschien digitaal 
op onze website. Meer dan 4000 exemplaren worden door vrijwilligers 
in de bussen van Mariaburg-Brasschaat, Sint-Mariaburg-Ekeren en De 
Sterre-Kapellen gestopt.  Ook oud-Mariaburgers die naar Brasschaat, 
Ekeren en Kapellen zijn geëmigreerd worden per fiets telkens van hun 
nummer voorzien. Honderden lezers krijgen hun nummer per post in alle 
mogelijke uithoeken van het land tot in Zwitserland, Duitsland en de 
Verenigde Staten toe. Puur vrijwilligerswerk van auteurs en fotografen, 
inpakkers, bussers en verzenders. Wie doet dat na? Alle gelijkaardige ‘gazetten’ verschijnen met ruime subsidiëring van gemeente- 
en andere besturen. In Sint-Mariaburg doet een ploegje enthousiastelingen dat al die jaren met alleen financiële steun van lokale 
adverteerders en vrije giften van ‘Vrienden van het Nieuw Kwartier’. 
Namens de redactie veel lees- en kijkgenot en hopelijk tot ziens op één van de vele feestmomenten in de loop van dit jaar!
(lvb)

Hoogtepunt uit de dertigjarige geschiedenis van de WWM: in mei 
1998 ontvingen Marc Denissen en Luc Beyers namens de vzw de 
Akerprijs van Ekeren uit handen van districtsvoorzitter Kristof 
Thomas.
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Aperitiefconcert was schot in de roos

Zondag 8 februari werd de viering van ‘WWM 30’met een aperitiefconcert 

ingezet. Het koor Sin’al Fine, ondersteund door het muziekensemble 

Tamburini, bracht muziek en zang – van componisten en tekstschrijvers 

tussen 1400 en 1600 - van een zeer hoogstand niveau.

Zij hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke interesse en met 

respect voor elkaars kunnen. De uitvoering in ons Wijkcentrum was daar een 

bewijs van. Een overvolle zaal was hiervan getuige. Vermits Wijkwerking 

Sint-Mariaburg werkt op het grondgebied van twee gemeenten, zowel 

Ekeren als Brasschaat, mochten we van de beide besturen een afvaardiging 

verwelkomen. Voor Ekeren waren dat districtsvoorzitter Koen Palinckx en 

schepen Ludo Van Reusel; voor Brasschaat waarnemend burgemeester 

Koen Verberck samen met de schepenen Dirk De Kort, Niels De Kort en 

Adinda Van Gerven. 

Het langdurig applaus op het einde van het concert was zeker een blijk van 

grote waardering en het lange napraten nadien bracht een zeer gezellige 

en gemoedelijke sfeer in het Wijkcentrum.

(wl)

‘Vrolijke Hugonoten’ is de naam van een 

seniorenzanggroep die elke maandagnamiddag 

repeteert in DC Antverpia. Onder leiding van 

Hugo Eelen zingen zij de noten, vandaar de 

naam.

Hun repertoire bestaat hoofdzakelijk uit zeer 

gekende meezingers, maar bevat ook minder 

gekende songs en eigen composities. 

In het kader van 30-jaar Wijkwerking Mariaburg  

zullen ze optreden in het Wijkcentrum, Van De 

Weyngaertplein 38, op zondagnamiddag 14 

juni. Iedereen is van harte welkom om 14 uur 

(deuren 13.30 uur). Inkom is gratis, inschrijven 

is niet nodig.

Moeten zeker komen: “Zij die deze groep nog 

niet kennen; zij die graag hun hartje nog eens 

zingend willen opladen met liedjes uit de oude 

doos; zij die gewoon houden van een lekkere 

zangerige gezellige namiddag.”

De organisatie loopt in samenwerking met DC 

Antverpia. Voor mensen die minder mobiel zijn 

wordt het minibusje ter beschikking gesteld. 

Het is dan wel nodig naam en adres door te 

geven via ‘wijkcentrum@mariaburg.be’ of  

rechtstreeks op het DC via ‘nora.augustijns@

ocmwbrasschaat.be’ of tijdens de werkdagen 

van 9 tot 17 uur bij Nora of Lindsey. 

Einde is voorzien rond 16.30 uur. Voor het 

smeren van de stemmen  is Wijkwerking 

Mariaburg vzw verantwoordelijk.

(wl)

MUZIEK
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Viering 30-jaar Wijkwerking in jubileumjaar 2015
prachtige gestart

Vrolijke Hugonoten  strijken neer in 
Wijkcentrum Mariaburg

Bob, Frank en 
Zussen

Zaterdagavond 28 februari sloot de 

cultuurmaand in het Wijkcentrum af  met een 

grandioos optreden van de groep Bob, Frank 

en Zussen. Zij brachten een bomvolle zaal – 90 

man – in een opperbeste sfeer met hun muziek. 

(wl)

Kerk heeft unieke akoestiek
Iedereen beseft dat door de verregaande secularisatie het in stand 

houden en financieren van de vele katholieke kerkgebouwen een immens 

probleem wordt. De neogotische parochiekerk van Sint-Mariaburg wordt 

bij heel wat uitvaarten gelukkig nog volledig bezet en ook de verzorgde 

vieringen op zondag trekken overtuigde gelovigen aan. Al is de vergrijzing 

van de maatschappij hier wel duidelijk merkbaar.

Maar vooral de concerten die er veelvuldig plaats vinden, zorgen voor een 

massaal aantal bezoekers. Dat gold zeker voor het bijzonder hoogstaand 

kerstconcert van Pro Voce met countertenor Peter Ickx en sopraan Helga 

Van Campenhout. Maar ook voor het concert van de zusjes Vinken op 24 

januari, organisatie van CC Ekeren, waren alle plaatsen uitverkocht. 

 (lvb)
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De erfenis van 30 jaar wijkwerking

Ekeren: 
Ontroerend goed 
of erfelijk belast?

Brasschaat in Antverpia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

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

‘Erf’ is de titel van de nationale Erfgoeddag op 
zondag 26 april. 
Van 10 tot 18 uur zet de WWM de deuren van het 
Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38 
open. Bedoeling is het publiek te confronteren 
met de erfenis van 30 jaar wijkwerking in Sint-
Mariaburg.
Door middel van foto’s, affiches, plans en ander 
beeldmateriaal zal de rijke geschiedenis van de 
voorbije 30 jaar in de wijk geëvoceerd worden. 
Het Heemkundig Documentatiecentrum 
haalt voor die dag unieke stukken boven en 
stelt deze tentoon in de gezellige ruimte 
van het wijkcentrum.  Permanent zal een 
powerpointpresentatie herinneringen aan 30 
jaar dorpsleven tussen 1985 en 2015 oproepen.
Er is de voorbije 30 jaar immens veel gebeurd 

door tussenkomst van de Wijkwerking. 
Denken we maar aan het behoud van het 
Antverpiagebouw, het verplaatsen van 
de obelisk en het redden van vier oude 
straatnaamborden. Veelvuldig adviseerde de 
WWM de lokale overheden in verband met 
verkeer en mobiliteit. Jaarlijks brachten de 
Mariaburgse Feesten duizenden samen op het 
kerkplein. Onvergetelijk was de tentoonstelling 
‘Metamorfose’ in de schuur van Matthijsen 
n.a.v. het honderdjarig bestaan van de wijk. 
Recent werd in 2011 de viering van 100 jaar 
parochiekerk grotendeels door de WWM 
uitgewerkt. Beide vieringen zijn tevens door een 
prachtig boek vereeuwigd. Tal van concerten, 
tentoonstellingen, wandelingen boeiden 
vele inwoners. En sedert het gebruik van het 

Wijkcentrum werkt de WWM dynamischer dan 
ooit. 
De erfgoeddag is een unieke gelegenheid voor 
de inwoners om mekaar terug te zien en bij pot 
en pint van gedachten te wisselen. Voor nieuwe 
inwoners een unieke kans om kennis te maken 
met het Heemkundig Documentatiecentrum 
en het geweldige aanbod aan beschikbare 
informatie over de geschiedenis van de wijk. 
De WWM werkt voor de organisatie van 
deze Erfgoeddag nauw samen met de 
cultuurdiensten van de gemeente Brasschaat 
en het district Ekeren. Die hebben eveneens 
een interessant aanbod, zodat het zeker de 
moeite loont op zondag 26 april  langs de 
diverse locaties te fietsen of te wandelen.

In 252cc, Veltwijcklaan 252 (Hof de Bist) loopt 
op zondag 26 april (10-18 uur), dinsdag 28, 
woensdag 29 en donderdag 30 april van 11 tot 
17 uur een expo onder deze titel. De toelichting 
hierbij: Wat ons werd nagelaten laat ons zien 
wie we zijn en wat we misschien ooit zullen 
worden.
Heb jij nog dat superlekkere recept van 
grootmoeder? Heb je nog sierstukken, 
gebruiksvoorwerpen of foto’s die je terugsturen 
in de tijd – for better or for worse?
De klok die niet meer tikt omdat de tijd toen 
stil bleef staan. Een vergeelde foto, het ukje 
vooraan onbewust van een grote toekomst. 
Een vaas van onschatbare waarde omdat je 
weet van wie het boeket kwam.
Geef een seintje aan: cultuurantenne.ekeren@
stad.antwerpen.be en breng het mee naar de 
expo.

Cultuurcentrum Brasschaat neemt de 

organisatie van de Erfgoeddag op zich en 

bouwt een tentoonstelling op in Antverpia, 

Sint-Antoniuslei 95-97 rond objecten die an 

sich misschien niet van belang lijken, maar 

die elk hun eigen verhaal behuizen. Een oude 

poppencollectie, enkele schilderijen van de 

collectie Hendrik Luyten en Jan Frans Simons, 

partituren van Henri Coene, maar even goed 

oude gebruiksvoorwerpen als de blaasbalg 

uit de werkplaatsen van Antverpia. Als rode 

draad tussen deze objecten wordt meer uitleg 

gegeven over erfgoed: wat is onroerend, 

roerend, immaterieel erfgoed? Waarom is het 

belangrijk voor ons? Tal van nevenactiviteiten 

brengen dit erfgoed tot leven: een concert 

met muziek van Henri Coene, een poppenspel 

van cultureel ambassadeur Ward Smets, 

workshops… 

Van 10 tot 17 uur gratis inkom. 

(lvb)
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Zes Mariaburgse villa’s voorlopig beschermd
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Al wie langs het Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38 passeert, heeft de voorbije weken de zes posters kunnen bewonderen van Mariaburgse 
villa’s die voorlopig als monument beschermd zijn.
Op maandag 12 januari ontvingen we van het kabinet van Minister-President van de Vlaamse regering Geert Bourgeois de persmededeling  dat de 
voorlopige bescherming is goedgekeurd van acht monumenten in  Ekeren. Naast het monument van de gesneuvelden aan de Veltwijcklaan en de 
modernistische villa Leon De Ridder aan de Hof van Delftlaan in het Laar (Ekeren-Donk), betreft het zes prachtige villa’s in de buurt van de Bist.
Districtsvoorzitter Koen Palinckx, als historicus sterk geïnteresseerd in deze materie, getuigde spontaan dat deze goedkeuring bijzonder veel deugd 
doet: “Dank zij de inventaris die we als district drie jaar geleden hebben laten maken door Toon Cappuyens en Steven Van den Borne en dank zij het 
geloof en de inspanningen van Jo Braecken  en Elise Hooft van het agentschap voor onroerend erfgoed zijn we tot deze beschermingen gekomen.”
De zes privéwoningen die voorlopig als monument beschermd worden zijn:
Villa Louise, Bist 125
Deze villa in eclectische stijl werd rond 1900 gebouwd als vakantiewoning voor Jan Baptiste Venkeler-Tersago, een 
aannemer-stouwer uit Antwerpen. De ontwerper van de villa is niet bekend. Jan Baptiste Venkeler ontvluchtte het drukke 
stadsleven en kwam naar Sint-Mariaburg waar Antoon Van den Weyngaert van Volksverzekeringsmaatschappij Antverpia 
in de Bist, de centrale toegangsweg vanaf het treinstation Ekeren,  residentiële vakantiewoningen liet optrekken. Tijdens 
het interbellum werd Villa Louise permanent bewoond door Max Everaert, die  aan de achterzijde uitbreidingswerken liet 
uitvoeren. Deze verbouwing werd in 1922 getekend door de Antwerpse bouwmeester Jos De Lange. De rest van de 20ste 
eeuw werd niets aan de woning gewijzigd waar de familie Nestor Houtekier (schepen van Ekeren) woonde. Sinds 1975 tracht 
eigenaar Luc Briessinck de originele elementen van de woning zo goed mogelijk in ere te houden. Hij heeft nog een mooie 
poort aan de straatzijde aangebracht.

Villa ’t Bellenhof, Bist 52
Villa ’t Bellenhof werd gebouwd in 1898 in opdracht van de Antwerpse koperslager Albert 
Bellens. Deze villa in cottagestijl heeft een grote achterliggende tuin met waardevolle 
tuinarchitectuur. De oorspronkelijke aanleg, gedomineerd door honderdjarige bomen en een gloriette of tuinprieel op 
een heuvel boven een vijver, is een zeldzaam en goed bewaard voorbeeld van de pittoreske tuinaanleg die men in Sint-
Mariaburg nastreefde.
Een plan, bewaard in het stadsarchief voor een uitbreiding van de villa in 1910, werd getekend door architect John Van 

Beurden. Op basis hiervan wordt de villa door sommigen aan deze architect toegeschreven. Voor een uitbreiding aan het  eigen woon- en werkcomplex 
in de Mechelsesteenweg nam Albert Bellens in 1904 architect Eduard Craeye onder de arm. Het is mogelijk dat deze architect ook instond voor het 
ontwerp van de villa’s in Sint-Mariaburg, hoewel dit niet meteen strookt met het algemene beeld van Craeyes oeuvre.

Villa Carlo, Fortuinstraat 15-17
Deze dubbelwoning in de Fortuinstraat kan met grote zekerheid aan John Van Beurden toegeschreven worden. 
Deze gekoppelde vakantiewoningen in grote tuin grenzen met de achterzijde van de percelen aan de tuin van de 
vakantiewoning van Kerckx in Bist 66. De bouw van de twee huizen wordt in het kadaster geregistreerd in 1908, in 
opdracht van J.B. Kerckx. Koopaktes bewaard door de huidige bewoners van Villa Carlo leren dat de twee gezinnen 
Kerckx-Van Beurden hier hun vakanties doorbrachten, dichtbij de pater familias. We kunnen er van uitgaan dat John 
Van Beurden de plannen tekende voor zijn eigen vakantieverblijf. Een vierde pand dat bij het vakantieverblijf van Kerckx 
hoorde, was de werkmanswoning met paardenstal in de Fortuinstraat 27.

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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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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ERFGOEDHet district Ekeren plant een infovergadering over de voor bescherming
goedgekeurde monumenten in de grote zaal van cc252 (Hof de Bist) op 
woensdag 29 april om 20 uur. Iedereen welkom.
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  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

Villa Les Rochers, Bist 54
Opdrachtgever voor de cottagevilla rechts naast ’t Bellenhof was Frans Claessens-Bellens, een Antwerps 
handelsbediende, wellicht getrouwd met een dochter van Bellens. De villa is in 1902 gebouwd. De naam van de villa, 
“Les Rochers”, verwijst naar het overvloedige gebruik van rotsblokken die vanuit de Ardennen per spoor naar Ekeren 
werden vervoerd. 
In 1907 verkocht Claessens de villa aan Albert Van de Wiel, een klerk uit Antwerpen.. In 1916 liet Van de Wiel een 
grote nieuwe bergplaats bouwen achterin de tuin, met een smalle privéweg uitgevend op de Fortuinstraat. De meeste 
vakantieverblijven in Sint-Mariaburg werden gaandeweg in gebruik genomen als permanente woningen, gepaard 
gaande met uitbreidingen en moderniseringen. Villa Les Rochers werd in de jaren 1950 twee keer uitgebreid door 
eigenaar Eduard Hermans (Krediet Arfin). Door het vakmanschap van architect Gerard Saenen, zelf wonend in de 
Caterslei en zeer vertrouwd met de plaatselijke architectuur, vormt het nieuwe gedeelte een perfecte eenheid met 
de bestaande villa. Stijl en verhoudingen zijn goed gekozen en respecteren het oorspronkelijke gebouw. De huidige 
eigenaars, Stef en Touch Top, hebben de woning met de grootste zorg gemoderniseerd en gerestaureerd, daarbij alle 
details qua exterieur, interieur en tuin in ere houdend.

Villa Kerckx, Bist 66
Deze villa in cottagestijl werd in twee fases gebouwd als vakantiewoning voor Jan Baptist Kerckx-Coppens, beeldhouwer 
in Antwerpen. Het huidige uitzicht van het huis kwam tot stand in 1910, waarbij de woning sterk werd uitgebreid naar 
ontwerp van bouwmeester John Van Beurden, schoonzoon van Kerckx. 
Jan Baptist Kerckx (1853-1915) was een Antwerps beeldhouwer, ornamentist en leraar aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten. Hij woonde op de Mechelsesteenweg in Antwerpen en liet in 1899 een buitenverblijf bouwen in 
Sint-Mariaburg. Kerckx kocht de gronden van het Ekerse “Bureel van Weldadigheid”, dat een blok gronden aan de Bist 

bezat.
Het echtpaar Kerckx-Coppens had drie kinderen. Hun zoon Karel-Jan Kerckx was sieraadbeeldhouwer en had begin 20ste eeuw zijn atelier in 
Zurenborg. Zijn twee dochters Maria Sylvia en Joanna Mathilda huwden met de gebroeders Van Beurden, die eveneens deel uitmaakten van een 
kunstenaarsfamilie. Maria huwde met “artistschilder” (Gerard) Alfons Van Beurden, Joanna huwde met zijn broer Jan Frans Corneel Van Beurden, een 
bouwmeester die vooral met de voornaam John gekend is. John Van Beurden, actief als architect vanaf 1904 in Antwerpen, werd de vaste architect 
van Kerckx.

Villa Albert met personeelswoningen en historische parktuin, Edward Caertsstraat 39 – Weerstandersstraat 60-62
Villa Albert is een kasteelvilla in cottagestijl, in 1894 gebouwd als buitenverblijf voor Constant Erkes-Bertin. De villa werd 
genoemd naar de jongste zoon van het gezin.
Het grote trapeziumvormige domein  lag tussen spoorweg (in 1854  getrokken), de Weerstandersstraat, Schriek en de Edward 
Caertsstraat. Het  had naar elke straat één toegangspad. Op de noordelijke perceelsgrens stonden hoevegebouwen uit 1881-
1882, die als remises deel gingen uitmaken van het kasteeldomein. De kasteelvilla werd centraal op het perceel gebouwd. 
Een hardstenen blok in het metselwerk van de noordgevel leert dat de villa op 25 augustus 1894 is afgewerkt. Hoewel er geen 
bouwplannen zijn teruggevonden, kan het ontwerp toegewezen worden aan Ferdinand Hompus, op basis van stijlkenmerken 
en omwille van de keuze voor de architecten vader en zoon Hompus bij eerdere verbouwingen van de eigendommen van Erkes 
in de stad. 
In de grote beboomde tuin waren twee waterpartijen verwerkt. Een deel van de oude hoevegebouwen werd in 1903 gesloopt, 
waarbij enkel het meest noordelijke, lang gestrekte volume overblijft. De drie dienstgebouwen die in 1908 werden geregistreerd, bestaan nog. 
Constantinus Andreas Alphonse Erkes was geboren in Antwerpen op 28 januari 1847 als zoon van bouwkundige Petrus Eduardus Erkes en Regina Van 
Rijn. Bouwmeester Petrus Erkes overleed rond 1850, waardoor hij niet de ontwerper van de kasteelvilla kan zijn. Constant Erkes was gehuwd met de 
Brusselse Alice Bertin. Samen hadden ze twee zonen, Pierre Gustave en Albert Adolphe. Jongste zoon Albert werd geboren in 1893 op het moment dat 
het buitenverblijf in Sint-Mariaburg in aanbouw was. Erkes had in 1891 de gronden gekocht en de villa was afgewerkt in 1894. Het gezin Erkes-Bertin 
woonde in de Rodestraat 21/27 te Antwerpen. Constant Erkes was succesvol “koopman” in petroleum, scheikundige producten en veevoeder. Hij was 
bevriend met Antoon Van den Weyngaert. Erkes zette zich actief in voor de ontwikkeling van de nieuwe parochie in deze wijk. Zijn buitenverblijf was 
ten westen van de oorspronkelijke kerk van Sint-Mariaburg gelegen. Erkes schonk als lid van het eerste bestuurscollege van de kerkfabriek enkele 
vaandels voor de processie. Hij overleed in 1913 op zijn landgoed in Ekeren. Hij werd begraven op het Sint-Fredeganduskerkhof in Deurne. Na zijn dood 
bleef zijn weduwe op het domein wonen. Bij haar overlijden in 1921 liet erfgenaam Albert Erkes het domein, dat op dat moment “Beukenhout” heet, 
verkavelen. Vanaf dan werden de gronden aan de Edward Caertsstraat en de Weerstandersstraat bouwpercelen voor eengezinswoningen. Het kasteel 
werd samen met de dienstwoningen, remises, serres en stallingen gekocht door Ludovicus Simons.



In het Heemkundig Documentatiecentrum aan het Van de Weyngaertplein 
38 bewaren we de oude nummers van de ‘Gazet van Sint-Mariaburg’. 
Begin 1940 – 75 jaar geleden – viel er wel bijzonder nieuws te lezen!
Op 19 januari overleed Floris Verbraeken, de architect van Antoon Van 
de Weyngaert, die alle belangrijke gebouwen alsook het stratenplan van 
Sint-Mariaburg ontwierp. De kerk, het Antverpiagebouw, de kastelen van 
Antoon Van den Weyngaert, Georges Van den Bussche, Zotte Rik (Henri 
Van den Weyngaert), tal van woningen in Antverpiastraat, Willy Staeslei, 
Leopoldlei, Leo Vermandellei, alsook in Antwerpen (Zuid, Zurenborg, 
Meirbrug) zijn door hem getekend. Na 1914 stopte hij als architect en 
legde zich volledig toe op de schilderkunst. 
Begin februari ontstond brand in koffiehuis Tabora (hoek Vredelei-
Kapelsesteenweg). De brand ontstond door een gasontploffing. Toen het 
vrijwillig brandweercorps ter plaatse kwam, sloegen de vlammen uit het 
rieten dak. De schade was aanzienlijk en van de bovenverdieping bleef 
weinig over.
Op 2 april 1940 werd de 400 jaar oude beuk geveld, recht over drukkerij 
Van Wesenbeeck op de hoek van Frans Standaertlei en Veldstraat (Alfons 
De Schutterstraat). 
(lvb)

Vrijdag 20 februari vormden leerkrachten en leerlingen van GIBO Annadreef een prachtige carnavalstoet. Iedereen 
was om ter origineelst verkleed. Een huifkar, voortgetrokken door twee stoere Brabantse trekpaarden, opende 
de stoet. Daarachter stapten alle klassen van kleuter- en lagere school met hun juffen en meesters. Honderden 
ouders en grootouders bewonderden dit prachtig schouwspel. Aan het einde van de lange stoet verschenen de 
twee lokale reuzen Anna en Jacobus,  die hun vast verblijf hebben in de Annadreefschool.
De Reuskens van Borgerhout, de Antwerpse reus Antigoon, zelfs de Schotense Mie Bol en Den Blekke halen 
regelmatig het nieuws, maar weinig inwoners beseffen dat ook  Sint-Mariaburg twee reuzen rijk is. Er wordt 
actie ondernomen om de reuzen uit alle Vlaamse gemeenten als immaterieel cultureel erfgoed te laten erkennen 
door het Vlaams Ministerie van Cultuur. De Mariaburgse reuzen mogen beslist mee op de lijst.

Anna en Jacobus
Anna en Jacobus zijn in de jaren ’80 van vorige eeuw vervaardigd ter gelegenheid van de fusie tussen de 
gemeentelijke jongensschool Annadreef en de vrije meisjesschool Jacobuslei. De twee reuzen zijn uitgewerkt 
onder leiding van beeldend kunstenaar Rob Bruyninckx uit Kapellen: “Ik was destijds leraar aan de Tekenacademie Sint-Michiel en directeur Bellens 
had in de verschillende wijken van Brasschaat jeugdafdelingen opgericht. Ik had woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag telkens een twintigtal 
leerlingen in de Annadreefschool. Mijn echtgenote Lieve gaf les in het 
tweede leerjaar van deze school. Zo groeide de idee om eigen reuzen te 
creëren, die meteen de eenmaking van beide scholen symboliseerden. 
Met hulp van de leerlingen maakten we de koppen uit papier maché. Twee 
ouderparen hielpen bij het vervaardigen van de rompen en de kledij. Dat 
was een hele opgave.”
De reuzen gingen enkele malen uit bij gelegenheid van schoolfeesten en 
ook in 1988 waren ze aanwezig op de tweede Mariaburgse Feesten. Het 
inrichtend comité vzw De Weyngaert heeft sedertdien Anna en Jacobus 
meermaals laten optreden tijdens de feestelijkheden.
Een waardevol stukje erfgoed.
(lvb)
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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

Een huifkar, getrokken door 
stoere Brabanders, opende de 
carnavalstoet.

Reuzen Anna en Jacobus sloten de 
stoet.



Met pijn in het hart zagen alle Mariaburgers de voorbije weken de 
populairste dorpsherberg van de wijk steeds verder verdwijnen. Op 
een spandoek kreeg men de indruk dat het café behouden zou worden 
tussen nieuwe appartementen. Tot advertenties in de kranten duidelijk 
maakten dat in het nieuwe project op de hoek van Kapelsesteenweg 

en Leo Vermandellei geen spoor meer overblijft van wat ooit de Prins 
Albert was. Puur boerenbedrog. Na de ‘farce’ van het zogenaamd 
behoud kasteel van Antoon Van den Weyngaert eens te meer een 
bewijs welke onfrisse praktijken dagelijkse kost zijn in het milieu van 
de bouwpromotoren.
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Teloorgang van de Prins Albert

Zo herinneren velen onder ons zich de Prins 
Albert, waar zich tot in de jaren ’60-70 een 
groot deel van het dorpsleven afspeelde.

Nog enkele brokstukken herinnerden aan de 
vele activiteiten die er ooit plaats vonden.

Door de gevel geel te schilderen verknoeide 
de uitbater van een Indisch restaurant het 
exterieur van de Prins Albert.

Tot er niets meer overbleef.

Met bruut geweld werd het versleten gebouw 
afgetakeld.

Alleen een spandoek dat de indruk wekte 
alsof het herbergsilhouet behouden bleef 
tussen de nieuwe appartementen.

Maar krantenadvertenties verdreven alle illusies dat er iets zou herinneren 
aan dat brokje Mariaburgs gemeenschapsleven. De buren zijn eens temeer 
de gedupeerden! Welk een verkeersoverlast zullen deze appartementen 
teweeg brengen!

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
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Dinsdagavond 3 februari verscheen onze dorpsgenote Amanda de Stael-

en in het tv-programma ‘Iedereen beroemd’ op Eén. Als liefdevolle groot-

moeder verraste ze haar kleinzoon Jonathan, die als student op kot was 

in Amsterdam, met zijn lievelingsgerecht, een pot heerlijke spagetti.

Amanda lijkt echter actiever dan ooit, want zopas zagen we haar weer 

aan het werk op een You tube-filmpje dat een video van Electrabel  

weergeeft: ‘Het tocht hier – isolatie’.

(lvb)

Vrijdag 27 februari was het voor WWM-voorzitter Marc 

Denissen zijn laatste rit:  met de THALYS 9352 vertrok 

hij om 13.17 u in Amsterdam-Centraal. Om 13.31 u was 

er een tussenstop in Schiphol en om 13.54 u ééntje in 

Rotterdam-Centraal. Vandaar bestuurde hij de sneltrein 

naar Antwerpen-Centraal waar om 14.30 uur klokvast 

werd gestopt  op spoor 23. Meteen het eindpunt van 

Marcs carrière bij de NMBS. Als gepensioneerde kan hij 

nu fulltime vrijwilligerswerk beoefenen, het besturen 

van de 30-jarige WWM. (wl)

Het jeugdboek ‘Tinne, tamboer van Napoleon’, dat Ugo Janssens samen met Marc De Bel 

heeft geschreven, wordt nu ook bij de boekenclub ECI te koop aangeboden. Eens te meer 

een beststeller van onze Mariaburgse auteur!

(lvb)

Een ongelooflijk bezige bij is onze Mariaburgse auteur Marita De Sterck! Nog maar enkele 
maanden is haar prachtig boek ‘Valavond’ uit over de bewogen jaren 1935-45 in Mariaburg, 
of ze heeft alweer een nieuw boek klaar: ‘Vuil vel’. 
Op woensdag 24 februari werd in het auditorium van het Letterenhuis dit werk 
voorgesteld. Frank Focketeyn las voor uit het boek. Uit oude handschriften, archieven en 
vergeten collecties selecteerde Marita veertig gedurfde Vlaamse volkssprookjes, waarin 
agressie en erotiek een grote rol spelen. Veertig lino’s van zoon Jonas Thys dagen in hun 
ongecensureerde verschijningsvorm iedereen uit.  (lvb)

Zaterdag 30 mei 2015
ZONNEFEEST

De ouders, leerkrachten en directie van VBSM nodigen iedereen hartelijk 
uit op hun  zonnefeest, dat zal doorgaan op zaterdag 30 mei 2015.
Zowel voor jong als oud belooft het weer een onvergetelijke dag te 
worden !

Naar goede gewoonte zullen de kinderen hun hartje kunnen ophalen aan de kraampjes en 
het springkasteel.
Uiteraard staan de optredens van de kleuters en onze leerlingen op het programma, en zal 
ook de bekende play-back-show niet ontbreken.
Voor grote en kleine honger kan u dan weer terecht in het restaurant “Cantina del sol”  of 
aan het frituur of de snackskraam. Wie ’s avonds nog zin heeft om een dansje te plaatsen 
kan terecht in onze bodega. Het volledige programma vindt u binnen enkele weken in het 
programmaboekje, dat we dankzij de steun van onze adverteerders kunnen verspreiden in 
alle brievenbussen van St.-Mariaburg.

Amanda de Staelen in ‘Iedereen beroemd’

Voorzitters laatste rit Ugo Janssens bij ECI

Marita De Sterck met nieuw werk
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.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013

MENSEN

10

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.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013

MENSEN

10

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.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013

MENSEN

10

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

Marc Denissen, van treinbestuurder tot WWM-
voorzitter…
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De laatste jaren is de aanleg van een gecontroleerd bovengronds overstromingsgebied langsheen 
de Kaartsebeek stroomopwaarts de Jagersdreef en Fabriekstraat regelmatig in de actualiteit 
geweest.
Het was een mogelijke maatregel die het Antwerps provinciebestuur wou nemen naar aanleiding 
van het hevige noodweer in 1998 met zeer veel waterellende. De enorme regenval in de regio deed 
toen de Kaartsebeek op vele plaatsen overstromen en veroorzaakte heel wat  wateroverlast bij 
de omliggende bewoners.  Half Mariaburg stond blank, kelders liepen onder en in wijk de Sterre 
stond het water in sommige huizen tot 30 cm hoog!
Om dergelijke rampen in de toekomst te vermijden ging het Provinciebestuur, beheerder van 
de onbevaarbare waterlopen, op zoek naar structurele oplossingen en dacht deze gevonden te 
hebben in de aanleg van een groot bovengronds retentiebekken achter de psychiatrische kliniek 
ELIM aan de Jagersdreef. Een bufferzone met een bovengrondse wateropslag capaciteit van +/- 32.000 m³ zou aldaar gerealiseerd worden.
Dit project omvatte de aanleg van dijken tot 1,2 m hoog in de vallei van de Kaartsebeek naast de Brusselse bossen op de linkeroever en achter het 
domein van de Meander boerderij aan de Holleweg op de rechteroever. (zie tekening - historiek dossier) 
Een sluis op de beek met beperkte waterafvoer (knijp), zou dan de watervloed stroomafwaarts regelen en de verder gelegen wijken richting 
Kapelsesteenweg van overstromingen vrijwaren. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP ) dat hiervoor bij de Vlaamse overheid werd ingediend, stuitte echter op heel wat verzet bij de 
plaatselijke omwoners, vooral aan Hoogboomse zijde (Kapellen). Dezen meenden dat de vroegere overstromingen eerder te wijten waren aan het 
slecht onderhoud van de waterloop in het verleden en het buiten de oevers treden van het verder gelegen Antitankkanaal door foute communicatie 
met omliggende gemeenten.  Men vreesde ook dat de aanleg van een dergelijk mega waterbufferingsgebied een stijging van het grondwaterpeil 
zou teweegbrengen wat voor een permanente vernatting in de nabij gelegen wijken zou zorgen.  De verminking van het unieke uitzicht en landschap 
met onteigening van bos- en landbouwgronden, mogelijke aanleg van fiets- en wandelpad over dijken (rustverstoring) vielen eveneens niet in goede 
aarde.
Slibafzetting, wildgroei van kruid en enkele onoordeelkundig aangebrachte vernauwingen in de beek werden ondertussen reeds door het 
provinciebestuur (gedeeltelijk) aangepakt en dat zal verder opgevolgd worden.  Rekening houdend met de verschillende betrokkenen en op basis van 
bijkomend onderzoek, o.a. een opstuwingsexperiment vorige zomer op de Kaartsebeek, waaruit bleek dat inderdaad op korte tijd het grondwaterpeil 
op externe plaatsen snel steeg, wordt nu door de Provincie van de vroegere intenties afgestapt.
Op de infovergadering van 13 januari  in Hoogboom gaf men te kennen een nieuwe visie over het waterbeheer van de Kaartsebeek na te streven. In 
plaats van één groot bovengronds retentiebekken te voorzien ter hoogte van de Fabriekstraat en Jagersdreef - Holleweg stapt men nu over op een 
vijftal kleinschaligere projecten om de mogelijke wateroverlast in de toekomst te vermijden en dit gespreid over een veel ruimer beddinggebied van 
de beek.
De kleinere maatregelen omvatten ondermeer het schuin afgraven van oeverwallen tot 5 à 10 m naast de beek op stroken waar dit mogelijk is en 
zouden voor meer waterbuffercapaciteit moeten zorgen.  Het herwaarderen van de grachtenstelsels in de vallei rondom de beek - velen zijn nu dicht 
geslibt - wordt ook een prioriteit om extra buffercapaciteit te creëren.
Ook enkele ondoordacht aangebrachte oeververstevigingen en inbuizingen zullen worden herbekeken en eventueel  worden aangepast. 
Verder gaat men mogelijkheden onderzoeken om stroomopwaarts de verder gelegen domeinen zoals Oude Gracht in Hoogboom en Eikelenberg in 
Brasschaat-Kaart, mee te betrekken in tijdelijke waterberging tijdens noodomstandigheden door aanleg van  poelen of vijvers. 
Tevens zal de invloed van het Antitankkanaal op de Kaartsebeek  verder onderzocht worden, door de hoge waterstand op het kanaal sijpelt er veel 
water door in naastliggende gronden en komt het zonevreemd water zo in Kaartsebeek terecht. 

Door de nieuwe visie van het provinciebestuur wordt 
er rekening gehouden met de plaatselijke problemen 
van hoge grondwaterstand en de neveneffecten 
voor de buurtbewoners rondom de Kaartsebeek.  
Hopelijk zal deze nieuwe visie en aanpak, mede met 
een goed onderhoud en regelmatige slibruiming 
van de beek, de buurt in de toekomst besparen van 
grote waterellende.
(lc/rdm)

DAN TOCH GEEN  RETENTIEBEKKEN

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
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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. 
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Jean Baptiste (Jan) 

Faes

° 18/7/1924

† 11/12/2014

Maria Stroobants

° 5/10/1922  

† 29/11/2014

Jan Raeymakers

° 15/4/1942  

† 5/12/2014

De echtgenoot van Denise Dutoy was een zeer actieve en graag geziene 
figuur in het Mariaburgs parochieleven en o.m. lid van Ziekenzorg. Hij 
overleed op 90-jarige leeftijd in AZ Klina. Jan had als vrijwilliger in de 
tweede wereldoorlog gestreden. Hij was ere-reserve officier kapitein-
commandant, officier in de Kroonorde en ridder in de Leopoldsorde. 
Beroepshalve was hij oud-commercieel medewerker van Simca en 
Peugeot België. Hij woonde met Denise in de Fortuinstraat 26. De 
uitvaartplechtigheid vond plaats in de parochiekerk op donderdag 18 
december te 11 uur.

BM’ s verlieten ons...

Ludovica ‘Wiske’ 

Van Huynegem

° 18/4/1925  

† 21/11/2014

Moeke Cassauwers is thuis in de familiekring zachtjes ingeslapen. Samen 
met haar echtgenoot Marcel en haar groot gezin speelde ze jarenlang een 
zeer actieve rol in de Mariaburgse gemeenschap. Zij was lid van Okra, vele 
jaren medewerkster aan het kinderheil, hielp in het Kunstcentrum Hof de 
Bist en behoorde geruime tijd als bestuurslid tot de KAV. Bovendien leefde 
ze intens mee met haar man en kinderen, die bij de fanfare Antverpia, 
de scouts en de voetbal sterk geëngageerd waren,. Na het overlijden 
van haar echtgenoot bracht ze haar levensavond in de Molenweg door 
in het gezelschap van Felix Verbruggen. Het gezin Cassauwers woonde 
in het voormalige Café Antverpia met een unieke muurschildering in de 
voorplaats.
Moeder Cassauwers was bijzonder geliefd door haar kinderen, 
kleinkinderen en intussen ook al 24 achterkleinkinderen. Samen met vele 
familieleden, buren, vrienden en kennissen namen dezen afscheid van 
Wiske in de parochiekerk op vrijdag 28 november te 11 uur.

De weduwe van Eugeen Suykerbuyk overleed op hoge leeftijd in AZ Klina 
te Brasschaat. Zij woonde vele jaren met haar echtgenoot en dochter 
Diane in de Nijverheidslei. De laatste jaren verbleef ze in Residentie 
Beukenhof, waar zij een goede verzorging genoot. Maria was lid van 
Ziekenzorg in de parochie. Haar dochter en schoonzoon Freddy De Kerf, 
de kleinkinderen en achterkleinkinderen namen afscheid van haar in de 
parochiekerk op vrijdag 5 december.

Na een moedige strijd tegen de ziekte van deze tijd is Jan, de derde zoon 
uit gezin Raeymakers-Van Bouwel, in Boedapest overleden. Zondag 25 
januari werd in de kerk van Sint-Mariaburg een mooie gebedsviering 
gehouden om deze alom bekende en geliefde Mariaburger te gedenken. 
Na zijn lagereschooltijd in Sint-Lievens te Antwerpen, waar vader Jos 
onderwijzer was, ging hij met zijn broers op internaat bij de paters 
Monfortanen in Rotselaar. Hij beëindigde zijn secundair onderwijs in 1960 
op het Sint-Michielscollege te Brasschaat en volgde nadien in Schoten een 
opleiding bachelor scheikunde. In zijn vrije tijd zette hij zich enthousiast in 
voor scouting en jeugdclub Jeli. Hij huwde met Warda Hendrickx, dochter 
van postmeester Hendrickx uit de Bist. Zij kregen twee kinderen, Leentje 
en Hans. Warda overleed veel te jong op 11 oktober 1981. Jan werkte 
intussen bij Monsanto en bleef als goede vader voor de opvoeding van 
zijn kinderen zorgen. 
Vele Mariaburgers zullen zich Jan herinneren uit de periode dat hij 
Lieve Peeters hielp in de winkel Appellation Controlée op de hoek van 
Kapelsesteenweg en Frans Standaertlei. Vrolijk en altijd klaar voor een 
grapje animeerde hij de zaak in wijnen en rookartikelen. Nadien vertrok 
hij naar Hongarijë, het land dat hij vaak bezocht met zijn schoonmoeder 
die er geboren was. Op 25 juli 2011 huwde hij daar met Ilsci. Vaak kwam 
hij nog op bezoek bij zijn familie en vrienden in Sint-Mariaburg, bij zijn 
dochter Leentje en haar gezin in het Gentse en bij zoon Hans en zijn gezin 
in Heusden-Zolder. Toen hij ziek werd, en de behandeling aanvankelijk met 
gunstig gevolg verliep, nam hij nog het initiatief om vorig jaar in de kerk 
en in ons wijkcentrum een gezellig feest ‘Ars Familia’ te organiseren.
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Réal Verplancke

° 29/7/1936

† 1/1/2015

De echtgenoot van mevrouw Noélla Pattou werd geboren te Boezinge, 
vlakbij Ieper in West-Vlaanderen. Hij overleed in AZ Klina op 1 januari 
2015.
Na het beëindigen van zijn studies kwam Réal naar onze contreien 
afgezakt.
De Antwerpse haven en maritieme sector trok hem heel erg aan. Hij was 
Natiebaas Nieuwwerk Natie NV en werknemer van Müller-Thompson 
NV.
Na enige jaren in Antwerpen-stad gewoond te hebben verhuisde hij 
met zijn echtgenote naar de Marcel De Backerstraat 39 in Ekeren - 
St. Mariaburg. Réal was lid van Okra Mariaburg en tevens een trouwe 
bezoeker van Dienstencentrum Antverpia, waar hij de laatste jaren 
dagelijks zijn pintje kwam drinken.

Godelieve Maes

° 21/9/1932 

† 28/12/2014

Maria Vercammen

° 2/9/1927 

† 3/1/2015

De weduwe van Willy De Jongh overleed eind vorig jaar in RVT Christine te 

Ekeren-Donk, waar ze attentvolle zorgen kreeg. Zij was een graag geziene 

figuur in de wijk en trouwe lezeres van onze krant. Haar dochters Erna 

en Gerda en hun echtgenoten Patrick Van Remoortel en Erik Cassimon, 

alsook de zes kleinkinderen en hun partners namen afscheid van haar in 

de Sint-Jozefskerk te Hoogboom op vrijdag 9 januari.

De weduwe van Hendrik Asselbergh (heemkundige van Sint-Mariaburg) 
was een geboren Mariaburgse, die behoorde tot de schildersfamilie 
Vercammen. Haar broer Gilbert leeft nog. In de Rochuslei woonde ze 
jarenlang met haar gezin, dat twee zonen telde: Marc en Carl, gehuwd 
met Christel Smets. Zij hielp haar echtgenoot trouw bij zijn heemkundig 
werk, o.m. de publicatie van twee standaardwerken ‘Over Sint-
Mariaburg gesproken’ (samen met Rik De Smedt) en ‘Over onze straten 
gesproken’ alsook bij de tentoonstellingen ’75 jaar Sint-Mariaburg, van 
ontspanningsoord tot woonwijk’ en ’75 jaar kerk’. De laatste jaren verbleef 
ze in ZNA Joostens afdeling Linde  te Zoersel, waar ze begin januari op 
hoge leeftijd overleed. Haar kinderen en de kleinkinderen Sofie en Joris 
zorgden voor een heel mooie uitvaartplechtigheid in de parochiekerk op 
zaterdag 10 januari.

Sander Joos

° 31/5/1924

† 12/12/2014

Anderhalf jaar nadat zijn echtgenote Maria Tops overleden was, is ook 

Alexander Joos ingeslapen in AZ Klina te Brasschaat. Geboortig van 

Austruweel was hij in 1944 medestichter van jongenschiro Ekeren. Na 

zijn huwelijk woonde het gezin dat drie dochters telde, vele jaren in 

de Van de Weyngaertlei. Hij was een populaire onderwijzer in Joma te 

Merksem. In de parochie was hij catechist en 40 jaar lector. Sander stond 

bekend als een bijzonder vriendelijk man, die enorm veel hield van zijn 

dochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen. ‘Ik wens begraven te 

worden in mijn parochiekerk en dat mijn as uitgestrooid wordt dicht bij 

mijn allerliefste moeke met wie ik meer dan 62 jaar gelukkig samen was’ 

stond op zijn doodsprentje.

  

 

Gehuwd in kasteel Veltwijck?

Naar aanleiding van ‘450 Jaar Veltwijck’ worden foto’s 
verzameld van koppels die getrouwd zijn in het districtshuis 
(oud-gemeentehuis) van Ekeren. In september wordt er aan 

de hand van de verzamelde foto’s een digitale tentoonstelling 
uitgewerkt in kasteel Veltwijck en kasteel Hof de Bist.  

Van zodra je je foto doorstuurt, ontvang je meer informatie 
over de expositie. Voor alle deelnemers (indieners) wordt er 
een verrassing voorzien. Wil je je echtgenoot of echtgenote 

eens goed verrassen of wil je jouw speciale dag een  
extra dimensie geven? Stuur je foto vóór 1/6 naar  

saskia.buermans@stad.antwerpen.be
tel. 03 338 29 49.
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Thérèse Gallis

° 11/9/1926

† 17/1/2015

Bruno Bosmans

° 2/7/1955 

† 9/1/2015

De weduwe van Robert Gulickx woonde destijds in de Nijverheidslei. Zij 

was lid van Okra en Ziekenzorg. Zij is zachtjes ingeslapen in WZC Welvaart 

te Hoogboom, waar ze door liefdevolle zorgen omringd haar levensavond 

doorbracht. Zij was liefdevolle moeder van een groot gezin. De dochters 

Lena en Bieke overleden al vroeger. Maar Frieda, Fred, Dirk en Marc met 

hun partners, de kleinkinderen en achterkleinkinderen getuigden tijdens 

de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk: moeders sterven niet, ze 

leven voort in hen die ze hebben liefgehad.

Met verbijstering vernam iedereen het veel te vroeg heengaan van 

Bruno, zoon van wijlen Henri en Annette Bosmans-Wyers, die met hun 

kroostrijk gezin decennia lang aan de Maria Theresialei woonden en een 

onvergetelijke rol speelden in het Mariaburgs gemeenschapsleven.  Dokter 

Hugo Bosmans diende de dood van zijn jongere broer te constateren. De 

broers en zussen, vele familieleden, vrienden, buren en kennissen namen 

afscheid van hem in de parochiekerk op zaterdag 17 januari.

Luise Bauroth

° 31/1/1918

† 3/1/2015

Wilfried De Keyser

° 6/6/1947

† 4/1/2015

De weduwe van Lodewijk Post, tijdens de Eerste Wereldoorlog geboren 

in het Duitse Griesheim, ontsliep zacht in AZ Klina te Brasschaat. Zij was 

lid van Ziekenzorg Mariaburg en een graag geziene figuur in de buurt 

van de Antoinettalei. Haar levensavond bracht ze door in WZC Vesalius.  

Dochters Irene en Carla, kleinkinderen en achterkleinkinderen alsook 

buren, vrienden en kennissen namen afscheid van haar in de parochiekerk 

op zaterdag 10 januari.

De echtgenoot van Anne-Marie Delarue heeft met al zijn levenslust 

en wilskracht de strijd tegen de ziekte van de tijd niet kunnen winnen. 

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen mochten fijne jaren beleven met 

deze liefdevolle figuur, die als inwoner van de Floris Verbraekenlei een 

bekende Mariaburger was. Bij de laatste voorstelling van Ugo Janssens’ 

boek was hij nog present op het Antwerps stadhuis en genoot duidelijk 

van het weerzien met vele dorpsgenoten. Hij overleed thuis in Stabroek 

en de afscheidsplechtigheid vond in familiekring plaats.

Cultuurcafé  Caerde 

Op 5 maart organiseerde Caerde van 20 tot 23 u een cul-
tuurcafé in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38.  
Bedoeling was om met andere verenigingen contakten te 
leggen.
Enkele leden van de kunstkring hadden werk ten-
toongesteld. Er was fotografie (Jan Daneels), keramiek 
(Nancy Van de Parre, Arlette Bories), schilderkunst (Mia 
Haazen, Maria Peeters, Arlette Bories), glaskunst (Jan 
Van Gucht), beeldhouwkunst (Peter Kempenaers, Mon 
Van den Broeck).
Tijdens de avond was er een muzikaal moment toen er 
op een glazenmuziekinstrument werd gespeeld door Jan 
Van Gucht.  Mia Haazen las ook enkele van haar gedich-
ten voor.
De opkomst was niet groot, maar voor de aanwezigen 
werd het toch een gezellige avond.
(rvdb)

Caerde en de WAK
Kunstkring Caerde stelt tijdens de “Week van de Amateurskunsten” tentoon in de 
Sint-Jozefkapel, Augustijnslei 76 te Brasschaat. De tentoonstelling is open op 30 april 
2015 van 11u tot 22u. Vrijdag 1 mei, zaterdag 2 mei en zondag 3 mei van 11u tot 17u

Deelnemers zijn: Alfons 
Bijvoets, Arlette Bories, 
Hilde Bruynseels, Jan 
Daneels, Hugo De bie, 
Sylvia De Greef, Mia Haa-
zen, Peter Kempenaers, 
Maria Peeters, Mon Van 
den Broeck, Nancy Van 
de Parre, Leo Van Hulle-
busch. Inkom is gratis.  
(rvdb)
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Fons Vansweevelt

° 9/9/1934 

† 23/2/2015

De echtgenoot van Germain Raeymaekers woonde met zijn kinderen 

Peter, Marleen en Dirk in de Nijverheidslei. Hij was Ere-Adjunct Directeur 

van de Douane en Accijnzen, een populaire en graag geziene figuur in het 

Mariaburgs gemeenschapsleven. Zijn levensavond bracht hij door in RVT 

Vesalius, afdeling Zonnebloem, te Brasschaat. ‘Langzaam ben je van 

ons weggegleden, elke dag een beetje meer’ schreven zijn nakomelingen 

op de doodsbrief. De uitvaartplechtigheid vond plaats in de overvolle 

parochiekerk op zaterdag 28 februari.

Georges Matthee

° 21/11/1932

† 16/2/2015

Clauda Smagghe

° 20/1/1926

† 27/1/2015

Nog geen twee maanden nadat zijn echtgenote Maria Brants overleden 
was, is ook Georges Matthee, de horlogemaker die jarenlang aan de 
Schriek in het domein van Villa Albert woonde, onverwacht overleden. 

Twee jaar nadat haar echtgenoot Walter De Boeck overleden was, heeft 

Clauda de eeuwige rust gevonden. Ze overleed in ZNA Joostens te 

Zoersel, gesterkt door het  sacrament van de zieken. Dochters Gisela en 

Anne, alsook de kleinkinderen en achterkleinkinderen namen afscheid 

van deze lieve vrouw in de parochiekerk op dinsdag 3 februari. Clauda 

zette zich vele jaren in voor Ziekenzorg in de parochie.  Zij was altijd sterk 

geïnteresseerd in de activiteiten van de Wijkwerking en bezorgde ons een 

bijzonder waardevol dossier over haar vader, die tijdens het interbellum 

een belangrijke rol speelde in de Brasschaatse politiek.

Jozef (Jos) Pauwels

° 20/11/1928 

† 6/2/2015

Als inwoner van de Kauwenlaan 1 was Jos één van de eerste inwoners 
van de nieuwe wijk De Sterre. Na een drukke carrière als diensthoofd 
bij Mercantile-Beliard bleef hij zich inzetten voor het leven in de wijk. 
Bijzondere interesse had hij voor de badminton en petanque en als 
stichter van de K.A.V.V.V. zette hij zich ten volle in voor de promotie van 
deze sporttakken. Jos was een trouwe lezer van onze krant en nam – 
zolang zijn gezondheid het hem toeliet –  deel aan onze cultuurhistorische 
wandelingen. De laatste twee jaar ging hij fysiek fel achtruit en spijts de 
beste zorgen van echtgenote Marie-José Van der Elst, met wie hij 63 jaar 
getrouwd was,  overleed hij zachtjes in RVC Zonnewende te Kapellen. 
De vrijzinnig humanistische uitvaartplechtigheid vond plaats in de aula 
Aster van het crematorium Pontes te Wilrijk op donderdag 12 februari.

Zijn vier kinderen, klein- en achterkleinkinderen verliezen met hem een 

onvergetelijke figuur, begaafd technicus en bevlogen muziekliefhebber. 

Met veel plezier kwam hij ons vertellen over zijn herinneringen aan de 

boeiende jaren die hij in de wijk doorbracht.  De uitvaartdienst vond plaats 

in de aula van Uitvaartvilla Noorderkempen te Brasschaat op woensdag 

25 februari.

DRINGEND GEZOCHT!!!

Vrijwilligers om de activiteiten in residentie Lukas 

(serviceflats - Hof Van Delftlaan 46) in Ekeren-Donk 

mee te ondersteunen.

Wij hebben hulp nodig bij: 

- het openhouden van de cafetaria

- het organiseren van een wekelijks turnuurtje

- het organiseren en ondersteunen van activiteiten 

voor de heren (kaartspelen, gezelschapsspelen, …)

- het helpen bij trimestriële bewonersavondjes.

Hebt u een namiddag per week/om de 2 weken/

per maand vrij of een avond per trimester en hebt 

u zin om mee de handen uit de mouwen te steken, 

gelieve dan contact op te nemen op het nummer: 

0498/69.17.30.
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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 

ANTVERPIA
Antverpiapark moet open blijven
De Wijkwerking Mariaburg heeft er voor gezorgd dat het kantoorgebouw van de 
maatschappij Antverpia in 1999 een beschermd monument werd. Daardoor kon het 
gemeentebestuur van Brasschaat in 2000 het Antverpiagebouw en de omgeving 
aankopen aan gunstige voorwaarden. Het gerenoveerde gebouw werd door een zeer mooi 
aangelegde parktuin omringd. Deze open groene hoek in het midden van Mariaburg-
Brasschaat kreeg dan ook verdiend een prijs van het Harmonisch Park en Groenbeheer.

Sedert 2006 fungeert het prachtig gerenoveerd gebouw optimaal als dienstencentrum, 
cultuurcentrum en Academie Noord. De Mariaburgse gemeenschap is bijzonder gelukkig 
met dit schitterend model van zinvol erfgoedbeheer. Het Brasschaats gemeentebestuur 
verdient hiervoor alle lof! Maar recent werden minder positieve geruchten opgevangen 
over Antverpia.

Het College van burgemeester en schepenen van Brasschaat had het plan opvat om het Antverpiagebouw  bij middel van draad en poorten hermetisch 
af te sluiten. Dit omwille van hangjongeren die van vandalisme, drugsgebruik en rustverstoring beschuldigd werden. Het bedrag van 70.000 euro als 

kostenraming deed de ronde.

Jo Van Bouwel, ere-directeur van de Academie Noord en buurtbewoner, kwam over deze zaak 
in het ATV-nieuws aan het woord en werd ook in GVA geïnterviewd. Hij argumenteerde:  “Zes 
zwarte poorten van 2 meter hoog (zo gaat het verhaal) plus een volledige draadafsluiting  
zullen de sociale functie van deze groene ruimte fel beknotten en het zicht van de tuin 
zonder twijfel verknallen. Bovendien vragen we ons af wat het nut is als je weet dat het 
Antverpiagebouw 5 dagen van de week open is van 8.30 tot 22.15 u en de zaterdag van 
8.30 tot 17.15 u. Als er een tentoonstelling is in het weekend, is het gebouw 7 dagen op 7 
toegankelijk en kunnen de poorten alleen ’s nachts worden gesloten.” 

Iedere bezoeker van Antverpia vindt het verwijderen van de gele containers die er staan voor 
de bodemsanering en  al meer dan een jaar geen dienst meer 
doen – een containerpark met allerlei vieze rommel noemt 

reje het in De Polder -  en de omheining aan de kant van De Vroente herstellen een betere besteding.
 
Een gemotiveerd gesprek met de zogenaamde ‘hangjongeren’ kost geen 70.000 euro en haalt mogelijk meer uit. 
Namens de Gazet van het Nieuw Kwartier hadden we een onderhoud met schepen Dirk De Kort. Hij beklemtoonde dat 
de politie meermaals tussen 2 en 5 uur ’s nachts proces verbaal had opgesteld wegens druggebruik en dat men deze 
jongeren door poorten wil weghouden van de Antverpia-site. Namens de wijkwerking hebben we geargumenteerd 
dat een intensiever gebruik van het park – bv met de petanque, outdoor fitness, buurtactiviteiten, openlucht 
tentoonstellingen en kunstmarkten – voor meer sociale controle kan zorgen. Voor de druggebruikers dient een ander 
jeugdbeleid gevoerd. Ze wegjagen van het kerkplein, het kaartenhuisje en nu het Antverpiapark lost de probleem niet 
op.

Het gemeentebestuur van Brasschaat verdient respect voor de alerte manier waarop gereageerd wordt. We hadden 
amper gevraagd om de misplaatste graffiti op metalen bollen op het pleintje naast het Antverpiapark te verwijderen, 
en dat gebeurde. Paul Vermeiren, beleidscoördinator patrimoniumbeheer, meldde ons dat voor 15 maart de gele 
bodemzuiveringsinstallatie zal verwijderd zijn en dat in overleg met aannemer Mourik ook de aanplanting aldaar zal 
gerealiseerd worden.  (lvb)

De gele containers inspireerden tot vandalisme en 
werden op last van het gemeentebestuur recent 
verwijderd.

De dienstingang voor het OCMW zou een nieuwe poort 
krijgen in de stijl van de reeds bestaande hoofdpoort.

De antipoortstemming bij de 
buurtbewoners van Antverpia 
werd ludiek vertolkt met 
deze soldaat van Napoleon, 
vervaardigd door leerlingen 
van Academie Noord .
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In het kader van het dertigjarig bestaan 

van Wijkwerking Mariaburg vzw wordt in 

samenwerking met DC Antverpia een familiale 

wandelzoektocht georganiseerd. Een 30-tal 

vragen en een 10-tal fotozoekertjes in de 

omgeving van  DC Antverpia kan iedereen die 

een klein beetje een speurneus heeft, zeker 

aan.   

Starten kan tijdens de opendeurdagenweek 

vanaf maandag 18 mei in  DC Antverpia. 

Antwoorden moeten ten laatste binnen zijn 

in de daarvoor voorziene box op maandag 31 

augustus. 

Om  de  Wijkwerking Mariaburg VZW een 

klein beetje te ondersteunen, wordt per 

deelnemingsformulier een bijdrage van 5 euro 

gevraagd. 

Deze formulieren zijn te verkrijgen op volgende 

locaties:

• DC Antverpia, Sint-Antoniuslei 95-97, 2930 

Brasschaat, elke werkdag tussen 9 en 17 u.  

• Wijkcentrum Mariaburg, Van de 

Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren, elke 

dinsdagvoormiddag van 10 tot en met 11.30 u. 

De nabespreking van deze zoektocht is voorzien 

op vrijdagnamiddag 25 september te 13.30 uur 

in DC Antverpia, Sint-Antoniuslei 95-97, 2930 

Brasschaat.

En bij deze gelegenheid voorzien we de 

volgende prijzen:

1e prijs: 12 flessen wijn (6 rode en 6 witte)

2e prijs: 6 flessen wijn (3 rode en 3 witte)

3e prijs: 3 flessen wijn (2 rode en 1 witte)

Veel wandelgenot en zoekplezier. Eén regel 

wordt in acht genomen: “Discussies tijdens de 

nabespreking mag zeker, maar zoals ze zeggen 

heeft de organisatie altijd gelijk!”.

(WL)

Vakantietijd
Zoektochttijd

Iedereen van harte welkom op 
opendeurdagen DC Antverpia

Fitpark meer dan speeltuin 
voor volwassenen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

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

Een dienstencentrum biedt een waslijst activiteiten aan: voor elk wat wils. Bij DC Antverpia is dat 
niet anders.
Zo worden er alle middagen maaltijden geserveerd aan zeer democratische prijzen. Zowel op 
voormiddagen als namiddagen worden allerlei activiteiten voorzien voor groot en klein: ping-pong, 
petanque, turnen, bingo, aquarelschilderen, naaiatelier, enz. 
Om iedereen de kans te geven met dit groot aanbod kennis te maken, worden ieder jaar 
‘Opendeurdagen’ gehouden. Dit jaar in de week van 18 tot en met 22 mei.
Zo goed als alle activiteiten zetten hun deuren open: men kan gewoon komen kijken of mee 
genieten of  meedoen.
Alle dagen staat er wel iets bijzonders op de kalender: smulmomenten, DJ, pannenkoekendag, 
taartendag, gratis graveren van fietsen, extra momenten om het fitpark uit te testen, 
dansnamiddagen, tentoonstelling van werken die in de vele creatieve groepen gemaakt werden. 
Het volledig programma  ligt ter inzage in het dienstencentrum en kan meegenomen worden. Nora 
en Lindsey staan ook ter beschikking om alle vragen te beantwoorden over de dienstverlening. 
 (WL)

In vorige editie werd het  outdoor fitnesspark op de terreinen van DC Antverpia  aangekondigd. Tien 
toestellen, die door hun metalen constructie op een veilige centrale steun staan, zijn dienstig voor 
het behouden van een goede gezondheid. Meer beweging en (langer) actief blijven zijn voor jong 
en oud essentiële opdrachten. Het draagt misschien ook bij tot minder bezoek aan de huisarts, 
komt uw geldbeugel en ook die van de Federale en Vlaamse overheid ten goede. Hoe minder 
ziektekosten moeten terugbetaald worden, hoe beter. Het fitpark biedt een totaal programma 
voor jong en oud en dit met een grote factor ‘plezier’. 
Dinsdag 6 januari werden de toestellen officieel ingehuldigd in aanwezigheid van enthousiaste 

DC-getrouwen en Brasschaats 
OCMW-raadslid Hendrik De 
Mayer (NV-A). De voorbije 
wintermaanden was er 
uiteraard minder activiteit, 
maar voor de komende lente 
-en zomermaanden is er geen 
excuus meer. Iedereen kan zich 
wagen aan de eerste fitness-
oefeningen in open lucht! 
(WL)



o nu en dan kijk ik samen met Julienne naar een of 
ander tv-programma, bij voorkeur iets dat ons beiden

wat boeit.
En zo zaten wij samen te zien naar Annemie Struyf op bezoek 
bij “meneer de graaf” in het uniek en prachtig kasteel van 
Bornem. Toch wel best een indringende reportage volgens 
Julienne, terwijl we nippen aan ons versgemaakt Senseootje 
samen met een petit beurke, gekocht in reclaam in den 
Delhaize want aangezien er een indexsprong komt moeten 
we ergens op bezuinigen...
“Spijtig dat die mens daar ganse weekends alleen zit, zo een 
unieke collectie kunstvoorwerpen en zo een sjieke madam 
dat hij had, ja ja,” zucht Julienne, “wie blijft er nu nog zolang 
samen zoals mijn man zaliger en ikke?”
Geld zullen ze ginder wel genoeg hebben hé, in tegenstelling 
tot bij ons in Brussel in het glazen huis van de Belgische 
voetbalbond waar men ondanks een ‘boerenjaar’
in Brazilië er toch nog in geslaagd is om het boekjaar negatief 
af te sluiten.
“Hoe weet gij dat allemaal?” vraagt Julienne.
“Wacht eens,” antwoord ik fier en ik haal mijnen nieuwen 
appel aaipad uit mijn sacoche.  “Ik zal eens een demonstratie 
geven wat er allemaal van informatie op of in zit. Kijk eens 
hier:  Hazard heeft een nieuw contract getekend bij Chelsea, 
verschiet niet 270.000 euro PER WEEK aub , als ik vlug reken 
moet ik meer dan 10 (tien) jaren werken voor één weekloon 
van één der weliswaar betere voetballers.”
Julienne kan maar niet geloven dat er zo met geld ‘gesmost’ 
wordt, en wat dan te zeggen van de 100.000 euro beenruimte 
die er extra betaald wordt om vier uren in een vliegtuig te 
zitten?
Als ik dan lees dat er tot bijna 100.000 euro aan ‘portretrechten’ 
wordt betaald, royale ontslagpremies, bonussen van allerlei 
aard, tanken met de VISA van den bond, en nog veel meer 
dat we best allemaal niet weten, tja dan is de beste zaak niet 
meer rendabel.
Over portretrechten gesproken, zou Cath Luyten dan ook 
langs de kas passeren voor haar Ibiza Body Paint?
En zoals mijn grootmoeder altijd zei: “Een leven zonder 
dromen is als een tuin zonder bloemen” .
Tot volgende keer.
Barbara
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Na de Mariaburgse Feesten eind september 2014 is in het bureel van het 

Heemkundig Documentatiecenrtum, op de eerste verdieping van het 

Wijkcentrum Mariaburg, een rugzak gevonden Roller Bag 300 gr  met 

een paar ijsschaatsen Decathlon. Ook een pak speculoos van Colruyt zit 

in deze rugzak. De verliezer wordt dringend verzocht dit alles te komen 

ophalen, elke dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11.30 uur of op telefonische 

afspraak met de uitgever van de krant of met een bestuurslid van WWM. 

(lvb)

RUGZAK KOMEN HALEN AUB Zolang de bal en de 
euro maar rollen
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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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Nieuwjaarsdrink Vredelei
Zaterdag 17 januari hielden de bewoners van de Floris Verbraekenlei/
Vredelei voor de 14 maal hun Nieuwjaarsdrink.  Niettegenstaande het 
vochtig en koud weer waren er toch een 50-tal buurtbewoners komen 
opdagen om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Enkele leden van Volkskunstgroep De Uiltjes uit Ekeren fleuren reeds 
enkele jaren deze avond op met gezellige folkloristische liedjes. 
(lc)

Op 7 februari 2015 werd door enkele buurtbewoners  van de Kastanjedreef 
(gedeelte Antwerpse steenweg-Zwaluwlaan) het initiatief genomen om 
als kennismaking een nieuwjaardrink te organiseren in  hun straat. Met 
sponsoring en logistieke steun van het Kapelse gemeentebestuur konden 
tussen 16 en 18 uur ruim 35 enthousiaste deelnemers  genieten van hapjes 

en een drankje. 
Voor de oprit van 
Frank en Cynthia 
Breugelmans-Joos 
stond een tentje 
opgesteld en een 
vuurpot verhoogde 
nog de gezellige 
sfeer. “Elkaar be- 
ter leren kennen  
helpt warme, 
vriendschappelijke 
relaties opbouwen 
en de kille ano-
nimiteit die vele 
buurten kenmerkt 
door-breken” was 

de basisidee van de KaStars. Beslist voor herhaling vatbaar en er wordt 
nu al gepraat over volgend initiatief, misschien deze zomer? (lvb)

Wijkgebeuren “De KaStars”
 (Kastanjedreef-Sterre)

Maandag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur

Dinsdag 09:30-12:30 uur 13:30-16:00 uur

Dinsdag  16:00-19:00 uur enkel op afspraak

Woensdag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur

Donderdag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur enkel op afspraak

Vrijdag 09:30-12:30 uur 13:30-15:00 uur


