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WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer:

IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek onze venieuwde website:
 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, Lus Cuyvers, Walter Deijnckens, 
Marc Denissen,  Marleen Domen, Ludo Geenen, Walter 
Lauriks, 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

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat

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

Dit lentenummer, het 137ste 
-  32e jaargang, kwam eens te 
meer tot stand door de inzet 
van een ploeg vrijwilligers. 
Dank zij de financiële steun 
van onze adverteerders 
kunnen we de publicatie 
van onze buurtkrant blijven 
garanderen.
In ons vorig nummer vergaten 
we een oproep te doen om 
ons een nieuwjaarsgeschenk 
te geven: lid worden van de 
‘Vrienden van het Nieuw 
Kwartier’ door overschrijving 
van 5 euro (of meer) op het 
bankrekeningnummer van 
de Wijkwerking vzw.
Het mag ook een paaseitje 
zijn. Wie sympathiseert 
met onze lokale krant: 
concretiseer dat door een 
overschrijving als ‘Vriend van 
het Nieuw Kwartier’.
Hartelijk dank!

Voor het ronddragen van 
onze buurtkrant zoeken we 
nog vrijwilligers. Wie vier 
keer per jaar in zijn buurt 
wat krantjes wil bussen, 
mag zich melden bij onze 
distributieverantwoordelijke 
Lus Cuyvers, tel. 03/665 00 01 
of email:  cuyverslucien@gmail.
com

Eindelijk is het RUP Mariaburg goedgekeurd
Op de gemeenteraad van 26 februari 2018 heeft het bestuur van de stad Antwerpen eindelijk het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Mariaburg, district Ekeren, goedgekeurd. De opmaak van 
het RUP Mariaburg dateert van 21 december 2006. Als doelstellingen van het RUP werden toen 
geformuleerd:
Het historisch waardevolle karakter van de wijk vrijwaren en beschermen en het typische 
woonkarakter behouden.
Garanties uitwerken voor zowel openbaar als privaat groen opdat de bouwmogelijkheden worden 
afgestemd op het waardevolle groene karakter van het plangebied.
De Donkse beek en de Kaartse beek opwaarderen en de ruimte bieden om het kleinschalig 
waternetwerk te verbeteren; alsook het signaalgebied van de Kaartse beek zoals goedgekeurd 
door de Vlaamse regering bevestigen.
De inrichtingsmogelijkheden sturen waarbij na ontwerpend onderzoek 3 binnengebieden in 
aanmerkingen komen voor inbreidingsprojecten.
Aan de Kapelsesteenweg de klein handelszaken en residentiële functies een duidelijke plaats 
geven om zo de verlinting van de Kapelsesteenweg tegen te gaan.
Verblijfsrecreatie mogelijk maken ter hoogte van het lokaal van de jeugdbeweging.

De Wijkwerking Mariaburg ijvert  al jaren om het cultureel erfgoed van de wijk te beschermen. De 
samenhang tussen het stratenpatroon, de groene accenten en de typologie van de architectuur 
maakt van deze wijk een aangename woonomgeving.  “Door de goedkeuring van het RUP 
bevestigen de stad en het district het waardevol karakter van de wijk, met haar authentieke 
woningen en het vele groen in de straten. Met dit RUP krijgen we de instrumenten in handen om 
te vermijden dat er in de toekomst nog gebouwen verschijnen die niet passen in het straatbeeld”, 
getuigde districtsvoorzitter Koen Palinckx.
 “Het RUP wil het historisch karakter van de wijk Mariaburg en een deel van de Donk behouden, en 
toekomstige  bouwmogelijkheden afstemmen op het aanwezige groen”, lichtte schepen Rob Van 
de Velde toe. “Wijzigingen in het straatbeeld of nieuwe bebouwing mogen niet afwijken van de 
omliggende panden.” 
(lvb)

Vrienden van het 
Nieuw Kwartier

Bussers gezocht

Een honderdtal sympathisanten 
woonden op 21 januari de 
Nieuwjaarsreceptie van de 

Wijkwerking bij.
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Op woensdagmiddag 9 mei vindt van 14 tot 16 uur in DC Antverpia een postzegelruilbeurs plaats. Gratis inkom. Iedereen welkom.

Na de succesrijke filatelietentoonstelling op 10 juni vorig jaar, met uitgave van een luxevel waarop tien beschermde gebouwen van Sint-Mariaburg 
afgebeeld staan, organiseert Wijkwerking Mariaburg tijdens de Mariaburgse Feesten van 30 september een nieuwe filatelie tentoonstelling in het 
Wijkcentrum.
Om het einde van Wereldoorlog I in 1918 te herdenken, zullen unieke poststukken geëxposeerd worden uit de collectie van Walter Deijnckens, die 
verband houden met Sint-Mariaburg in de Grote Oorlog.

Bij die gelegenheid zorgt de Wijkwerking voor de uitgave van een nieuw luxevel met tien postzegels, waarop Mariaburgse en Ekerse gesneuvelden 
van WO I afgebeeld staan. Dit vel is tegen 20 euro te koop. 
Voor 1 juli te bestellen bij Wijkwerking Mariaburg vzw door overschrijving van 20 euro per vel op rekening nr. BE90 9790 8045 4532 van 
Wijkwerking Mariaburg vzw, 2180 Ekeren met vermelding van uw naam en adres plus het aantal exemplaren van het postzegelvel Mariaburgse 
gesneuvelden WO I.

Tijdens de tentoonstelling op de Mariaburgse Feesten kan men de bestelde exemplaren afhalen. (WD)

Ruilbeurs en nieuwe uitgave
bij tentoonstelling WO I 

Een uurtje voor jezelf
Wie zich eens goed wil laten verwennen, weg van de dagelijkse stress,

kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie
o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage)/

Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken
Voetmassage / Meditatie in kleine groepjes

Bij vragen of twijfels: neem contact op
CHRISTINA HANSSENS

Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg
Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51

pieters.hanssens@telenet.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot 

 

Vrijdag: 
8.30u - 17.00u

Zaterdag: 
8.30u - 14.00u

Maandag 
gesloten

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

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
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Charles Soffers speelde tijdens de 
Opendeurweek op 13 juni een ‘solo slim’.
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We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65

info@vincevastgoed.be

Het Heemkundig Documenta-
tiecentrum van de Wijkwerking  
Mariaburg vzw, Van de Weyngaert-
plein 38, 2180 Ekeren, organiseert 
op zondag 22 april in het kader van 
‘Erfgoeddag 2018’ een tentoonstel-
ling en twee geleide wandelingen 
in verband met  de zes beschermde 
villa’s die in 2015 door de Vlaamse 
Regering voorlopig het statuut van 
beschermd monument toegekend 
kregen. Er wordt dus gekozen voor 
concreet lokaal Erfgoed.

Twee wandelingen
In de voormiddag om 10.30 uur 
en in de namiddag om 14 uur 
zullen de begeleiders aan de 
deelnemende wandelaars uitleg 
verschaffen over villa Louise (Bist 
125), villa Bellenhof (Bist 25), villa 
Carlo (Fortuinstraat 15-17), villa 
Les Rochers (Bist 54), villa Kerckx 
(Bist 66) en Villa Albert met 
personeelswoningen en historische 
parktuin (Edward Caertsstraat 39 - 
Weerstandersstraat 60-62). 
Bij die gelegenheid zal men ook 
kunnen constateren welke enorme 
inspanningen geleverd zijn om 

de monumentale Villa Raphaëlle, 

in de Bist tegenover Villa 

Bellenhof, te restaureren. Daar 

komt een advocatenkantoor. Een 

gelukkige bestemming voor deze 

schitterende villa, begin vorige 

eeuw buitenverblijf van de rijke 

familie Ruyssevelt.

Voor de wandelingen is het 

aanbevolen vooraf in te schrijven 

via email: wijkcentrum@mariaburg.

be

Opendeur
Gans de dag kan het publiek tussen 

10 en 18 uur in het wijkcentrum 

gratis de tentoonstelling bezoeken 

en panelen bekijken met foto’s, 

plans en uitleg over de beschermde 

monumenten. 

Inkom gratis. Toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. Gelegenheid 

om bij een hapje en een drankje 

kennis te maken met het rijk 

archiefmateriaal dat in het 

Documentatiecentrum beschikbaar 

is. (lvb)

Beschermde villa’s in omgeving Bist

Tel 18 flash back
In Ekeren interpreteert men het thema ‘Kiezen voor Erfgoed’ op een bijzonder originele wijze. In dit Antwerps district situeert zich één van de oudste 

jeugdhuizen van Vlaanderen. “Tel 18’ is nog steeds springlevend.

Gedurende de voorbije 55 jaar had het jeugdhuis gemiddeld 200 à 300 leden.

Leden van de eerste generatie zijn nu actieve senioren, enkelen zijn lid van NEOS Ekeren. Velen onder hen bereiken binnenkort de seniorenstatus.

Op deze erfgoeddag blikt NEOS EKEREN in samenwerking met 252cc terug op het wel en wee van een jeugdhuis. De tentoonstelling blikt terug in de 

prehistorie van de mei 68 beweging, en eindigt in het digitale tijdperk. De Ekerse erfgoeddag reflecteert de universele noden en problemen van de 

jongeren gedurende de laatste 60 jaar, en toont aan dat eigenlijk alles hetzelfde blijft.

Nog altijd wordt er gedanst, carnaval gevierd, gefeest én gestreden tegen onbegrip bij overheden. De inrichters breken een lans voor kleinschaligheid, 

de basis van een gezond sociaal weefsel in de maatschappij en sociale geëngageerdheid. Door het evenement brengen

zij de Ekerse jeugd samen met de senioren en laten ze de bezoeker kennis maken met het parcours van een jarig Jeugdhuis.

(med)
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Mariaburgse glasramen in boek 
Gussenhoven & Van Wijck

Antwerpen, door het oog van de stadgidsen
beschrijft onze zes beschermde monumenten

Marita De Sterck werkt aan nieuw boek

Muziek in het wijkcentrum

Het Heemkundig Documentatiecentrum heeft recent een prachtig boek aangeschaft “GUSSENHOVEN & VAN WIJCK atelier van decoratieve kunst te 
Antwerpen: een beschrijving”. Hubert Van Eyck en Felix Verhagen stelden dit boek van 235 bladzijden met een massa kleurrijke illustraties samen. 
Het bevat tal van interessante foto’s van glasramen uit het Antverpiagebouw, de villa Cantecleir aan de Leo Vermandellei 11, Rustoord Salve, de Malou 
kapel te Balen-Neet en de Sint-Theresiakerk van Ekeren-Bunt, niet toevallig allemaal locaties die verband houden met Verzekeringsmaatschappij 
Antverpia en Bank van Sint-Mariaburg.
In het Antverpiagebouw kan men naast het prachtige glas-in-lood raam van de Antwerpse O.-L.-V.-katedraal nog panelen met vogelmotief en 
plantenmotieven bewonderen. (lvb)

Op Erfgoeddag (22 april) wandelen we langs de zes beschermde 
Mariaburgse monumenten. Wie daarover meer wil weten, kan alvast het 
prachtig uitgegeven deel 4 in de reeks ‘Antwerpen, door het oog van de 
stadsgidsen - Noordoost Antwerpen’ raadplegen.
Daarin komen de districten Borgerhout, Deurne, Ekeren, Luchtbal en 
Merksem aan bod. Schitterende illustraties en knappe teksten leren 
meer over ‘Van Nieuw Kwartier tot Sint-Mariaburg’  en ‘Zes beschermde 

monumenten in Sint-Mariaburg’.

De samenstellers danken het Heemkundig Documentatiecentrum en de 

Gazet van het Nieuw Kwartier als bronnen voor deze hoofdstukken.

Het prachtig uitgegeven boek telt 228 bladzijden en  kost 29,95 euro. 

Verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel. Meer info: www.koekenstad.

be (lvb)

“Ik zit diep verzonken in een roman die op 
de Kalmthoutse hei speelt,” vertelt onze 
Mariaburgse auteur Marita De Sterck . Haar 
laatste boek ‘Wreed schoon, volkssprookjes 
op reis’ (Uitgeverij Polis). blijft ook in de 
belangstelling. Tot 22 april kan men in de 
vernieuwde bibliotheek van Ekeren terecht om 

de expo over het boek te bekijken. 
In ‘Wreed schoon’ verzamelde de auteur-
antropologe een bont palet niet-verkinderlijkte 
volkssprookjes uit 40 culturen. Jonas Thys 
zorgde voor confronterende beelden. Op de 
expo verken je zes thema’s in woord en beeld 
en hoor je 18 verhalen, in diverse talen verteld. 

De expo is te bezichtigen tijdens de openingsuren 
van de bib van dinsdag tot donderdag tussen 10 
en 20 uur, en op vrijdag en zaterdag van 10 tot 
17 uur.
Voor volwassenen en 12+.   
https://www.252cc.be/wreedschoonlezing
(lvb)

Een dubbelconcert sloot 2017 af in het wijkcentrum aan het Van de 
Weyngaertplein 38. 
Zaterdagavond 4 november bracht Jill Heyninck een concert om “U” 
tegen te zeggen. Deze nederlandstalige singer-songwriter, die zichzelf 
begeleidt op gitaar, werd ondersteund door haar partner Chris De Winter.  
Een volle zaal genoot van de ontroerende  luisterliedjes.
Zondagnamiddag 3 december brachten Hans en zus Hannelore Primusz 
een nieuw optreden met als thema “Chantons La Matineé – Chansons 
a volonté “. Gekende songs klonken met een opener als ode aan Edith 
Piaf  en als “J’aime La Vie; Tous les Garçons; … “. De topper – op aanvraag 
van schoonvader Paul - was “ Het Dorp “ van Wim Sonneveld. Iedereen 

kreeg er kippenvel van.. Een potpourrisamenzang als slot bracht een 
euforisch moment. De uitvoering was niet evident, zeker wetende dat 
dit een primeurnamiddag was, met een speciaal samengesteld repertoire 
en een allereerste uitvoering! De staande ovatie bleef niet uit! Een volle 
zaal van 96 toeschouwers – met zelfs bezoek uit Wallonië -  beleefde 
een prachtige, gezellige, wonderbare matinée. Extra dank gaat naar 
voorzitster Kristin Van In en de leden van Dans -en Turnkring Antverpia 
VZW voor alle aangeboden hulp en samenwerking. 
Noteer reeds dat zondagnamiddag 21 oktober groep Bob, Frank en Zussen 
terug aangekondigd is en dat Hans terugkomt op 2 december met het 
thema: “Café Chantant” !  (WL)

ANTVERPIA
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
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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’.

Alfons de Schutterstraat 17 Enkel op afspraak
2180 Ekeren 0476/85.49.96
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Kunstkring CAERDE bracht ‘Kunst in de kerk’

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.”

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013

KMO

6

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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Waar ooit de prachtige villa 
‘Casa Cara’ van de familie Van 
der Brempt stond, opende op 
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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 
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aanbod en de service. Directeur 
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renovatie gekregen, de laatste 
dateert van 2009. Toen is de 
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aan onze kassa’s met 4 
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Selfpay-kassa’s er extra bij. 
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Op zaterdag 16 december werd de Grot 
op Rustoord-Kaart terug opengesteld na 
renovatie.
Ter gelegenheid hiervan werden allerlei 
zaken georganiseerd door Fam-event, 
tijdens het
“Warm Weekend” op de Kaart: 
workshops, winterse vertellingen, Acro-
gym, optreden  Mandoline-orkest, enz. 
”Caerde” stond mee op de affiche met een 
tentoonstelling in de kerk van de Heilige 
Familie, Rustoordlei 81, Brasschaat-Kaart. 
Van 14.30 tot 22 uur te bezoeken.
Deelnemende kunstenaars waren: 
Alfons Bijvoets (beeldhouwerk), Rita 
Calander (keramiek, fotografie), Michel 
De Smet (potlood tekeningen), Mia 
Van Hoofstat (schilderijen), Mon Van 
den Broeck (beeldhouwwerk), Nancy 
Van de Parre (keramiek en fotografie), 

Leo Van Hullebusch (schilderijen, 
pasteltekeningen). 
De opstelling kon pas gebeuren vanaf 10u 
’s morgens. Dus alle hens aan dek.
Om 14.30 uur kwamen de eerste 
bezoekers al binnen, terwijl nog enkele 
spots op de werken gericht werden. De 
volkstoeloop bleef aanhouden. Een groep 
Duitse bezoekers uit de zustergemeente 
van Brasschaat brachten een bezoek. 
De huidige pastoor Koen Janssens 
was blijkbaar zeer opgetogen over de 
tentoonstelling, ook zijn voorganger E.H. 
Eelen is langs gekomen en deze was zeer 
positief.
Er was de ganse tijd een toeloop van 
bezoekers, 170 tegen sluitingstijd.
Voor Caerde was het een leuk project en 
voor herhaling vatbaar. (mvdb)

Christine Clinckx TRIPTYCH Mariaburgers op 
verplaatsingIn de context van ‘Antwerpen barok 2018’ 

nodigde Eva Steynen drie kunstenaressen 
Marie Julia Bollansée, Els Vanden 
Meersch en Christine Clinckx uit om een 
persoonlijke, eigentijdse reflectie te 
maken op schilderijen uit de barokperiode, 
de tijd van Rubens wiens werken in de 
kathedraal en de Carolus Borromeus-kerk 
te bewonderen vallen. 
De Mariaburgse Christine Clinckx 
verwerkte op een bijzonder originele wijze 
drie werken van Carravagio: Salomé met 
het hoofd van Johannes de Doper, David 

met het hoofd van Goliath en Judith die 
Holofernes onthoofde.  Christine maakte 
röntgenfoto’s van deze drie werken zodat 
ze kleurloos werden en herleid tot hun 
grafische essentie. Dan mixte ze al de 
kleuren van elk van de drie schilderijen 
in een afzonderlijk glas en goot ze in 
één beweging op het blanke canvas. Zo 
herschiep ze een abstracte synthese van 
Carravagio’s palet.
Tijdens Borger Nocturne werden deze 
werken tentoon gesteld onder de titel 
TRIPTYCH. (lvb)

Begin maart stelde Jan Daneels, lid 
van Kunstkring Caerde, fotografische 
dagtekeningen tentoon in Cultuurstation 
Tracé vzw onder de titel “De poëzie van 
het pozaische”.  
Peter Kempenaers en Leo Van Hullebusch 
namen op 14 maart deel aan het 
Cultuurcafé ‘Zuiderse passie’ van de 
Cultuurraad Brasschaat. Beide gedreven 
Caerde-kunstenaars verzorgden samen 
met ‘Suspiro del Sur’ deze kunstavond.
(lvb)
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leeggoedautomaat. We hebben 
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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 
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dag hier in de supermarkt zijn 
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Open: Di-Vrij. 6u tot 18u
 Zat. 7u tot 16u
 Zon- en Maandag gesloten

Ook leden van het gemeentebestuur waren 
present in de kerk van de Heilige Familie.

Massale publieke belangstelling in het 
stemmig kerkinterieur



De parkeerplaats voor ‘Het Krantenkopje’ op de Kapelsesteenweg 615 werd zaterdag 30 december ingenomen door ‘De Buffetwagon’. Leo Van Bocxlaer 
(57) en zijn echtgenote Vera Reynards (56)  trakteerden hun trouwe klanten op hapjes en drankjes. Alle bezoekers kregen gratis Het Laatste Nieuws, 
twee krantencheques plus nog diverse attractieve gadgets.  Ze mochten ook een woordpuzzel invullen met als oplossing: “Bedankt voor de geweldige  
jaren samen”. Vijfentwintig jaar geleden, op 30 december, namen Leo en Vera de krantenwinkel over van Louis en Liza Van Gasse. Er dat mocht dan ook 
gevierd worden!
“De tijd dat een dagbladhandelaar zich enkel focuste op tabak, pers 
en lotto is voorbij”, zegt Leo. “Ons assortiment is fel uitgebreid.” Bij 
Het Krantenkopje kan je onder meer ook terecht voor romans, strips, 
wenskaarten, en diverse kansspelen. Een belangrijke pijler is het Postpunt 
van Bpost. Of het nu gaat over het afleveren van een postpakket, het 
versturen van brieven of aangetekende zendingen, of het aankopen van 
postzegels, het kan allemaal bij Leo en Vera. “Na lang zagen en zeveren 
heb ik eindelijk groen licht gekregen dat de mensen op www.bpost.be/
mijnvoorkeuren ons postpunt ook kunnen aanduiden als punt om hun 
pakjes en aangetekende zendingen te komen halen als ze niet thuis zijn. 
Dan moeten ze tenslotte niet meer naar Ekeren-Donk of de Kaart of 
Ekeren-centrum om dit te gaan halen. Eindelijk terug een volwaardig 
postpunt in Mariaburg!” Begin maart was het eindelijk zo ver. 
Als extra service biedt ‘t Krantenkopje de mogelijkheid familie of 
vrienden in het buitenland te verrassen met hun favoriete tijdschrift: Leo 
zorgt ervoor dat het tijdschrift op de  dag van verschijnen ter plaatse is. 
Bij Leo en Vera rinkelt om kwart voor vijf ’s morgens de wekker. De kranten en tijdschriften worden gesorteerd en om kwart voor zes staat de eerste klant 
al in de winkel. Vera werkt nog deeltijds als opvoedster. Voor en na haar dagtaak helpt ze in de zaak. Het is nooit stil in ‘t Krantenkopje. Een écht sociaal 
trefpunt. Het contact met de klant zouden Leo en Vera niet willen missen. http://www.hetkrantenkopje.be
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Leo en Vera klonken op hun zilveren jubileum voor de Buffetwagon.

Heel wat veranderingen Assistentieflats Katerheide
Op de benedenverdieping van nr 583 is naast het reeds langer geopend 
kinderdagverblijf Babycorner PISTACHE het rechtse pand ingenomen 
door fraaie kantoren van  Dominicus Beheer Kredieten en Verzekeringen/
De Leermeesters verzekeringen.
Op nr. 557 is ‘Forum Jobs’ gevestigd, trefpunt voor jobs met perspectief.

Vandaar is Studio d’Anvers, 
Trends in raamdecoratie, met 
een opvallend reclamepaneel 
op de zijgevel, verhuisd naar 
nr. 553.
Bart Wouters Fine Arts 
sluit de kunstgalerij op de 
Kapelsesteenweg 382 en 
verhuist naar de Bredabaan 
157-159 in Brasschaat. Vanaf 1 
juli komt er in de plaats ‘Easy 
Fit Premium Clubs’.

In de zomereditie 2017 van onze krant kon u al kennis maken met het 
project KATERHEIDE gelegen Kapelsesteenweg 561 in het hart van 
Mariaburg en op wandelafstand van het wijkcentrum en Antverpia.  
Katerheide is een kleinschalig project van 10 assistentieflats.  De eerste 
bewoners hebben sinds kort hun intrek genomen.
Indien gewenst worden de bewoners ondersteund met zorg op maat, in 
samenwerking met het verplegingsteam Jan Van Gils, met meer dan 30

jaar ervaring in de zorgsector.  
Zijn team helpt  zowel bij de 
dagdagelijkse verzorging, 
als tijdens crisis- en 
overbruggingszorg.
De woonassistent zorgt 
voor een warm welkom en 
peilt tijdens een individueel 
gesprek naar je wensen en 
noden.   Voor huurinfo kan u 
terecht bij Yo Buyens.
0479 66 10 88 of info@salveto.
be  en www.salveto.be
(MED)

De villa van dokter Bortels komt ook 
terug in het logo van de Business 
Clinic. 

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



De fietsostrades, die langs de spoorlijn tussen Essen en Mechelen 
voorzien zijn, lopen vertraging op. Meer en meer mensen willen er gebruik 
van maken om snel en vlot van hun woning naar hun werk of school te 
fietsen. Zo kunnen ze bijdragen tot het herstel van het verkeersinfarct. 
En ook bijdragen aan een gezonder milieu. Helaas, ontbreken nog een 
aantal stukken in het geplande traject.  In Sint-Mariaburg/Ekeren is 
een buurtbewoner een procedure begonnen over een nog aan te leggen 
stukje van 1,5 kilometer. De provincie Antwerpen kreeg een nieuwe 
stedenbouwkundige vergunning voor de F14 fietsostrade Antwerpen-
Essen. Het gaat over een afstand van 1,5 kilometer tussen Vloeiende 
in Kapellen en Schriek in Mariaburg/Ekeren. Op de laatste dag van de 
wettelijke termijn zette een buurtbewoner een procedure in gang, waarin 
de schorsing en vernietiging van deze vergunning wordt gevraagd.
“Tot de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen een uitspraak 
doet, kunnen wij de werken niet laten beginnen”, zegt Luk Lemmens (N-
VA), gedeputeerde van Mobiliteit. “Ik vind dat jammer voor de honderden 
fietsers die moeten blijven wachten op een kwalitatieve fietsverbinding 
tussen Ekeren en Kapellen. Ik vind het onbegrijpelijk dat één persoon 
een project van een groot publiek belang zo lang kan tegenhouden, 
zeker als je ziet dat het draagvlak voor deze verbinding ontzettend 
groot is.” De Vlaamse overheid, als vergunningverlenende overheid, en 
de buurtbewoner verdedigen later dit jaar hun zaak voor de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. De provincie dient een verzoekschrift in 
als tussenkomende partij. Inmiddels wordt alweer veel tijd verloren en 
moeten de fietsers vanuit Kapellen via de Vloeiende en de Puihoek een 
flink eind rondrijden om terug aan de Schriek op de fietsostrade naar de 
Luchtbal  te geraken... (lvb)

Met enige vertraging zijn de werken gestart om een fietstunnel aan te 
leggen tussen de Statiestraat en de Bist, waarna de overweg ter hoogte 
van de Weerstandersstraat door Infrabel zal afgeschaft worden.
Infrabel, het district Ekeren en Rio-Link bouwen een tunnel voor 
voetgangers en fietsers ter hoogte van het station Ekeren. Aan de kant 
van Sint-Mariaburg moeten fietsers in de toekomst maximum vier 
minuten omrijden.
De tunnel komt in de Statiestraat aan het einde van de perrons van 
Station Ekeren, langsheen de spoorgoederenlijn 27A aan de zuidelijke 
zijde van de berm.
Er worden trappen voorzien die uitkomen in de tunnel, een alternatieve 
toegang naar de perrons en de stationsparking. Een centrale open 
koker tussen de Statiestraat en spoorlijn 12 zorgt voor licht en lucht 
in de tunnel. De tunnel krijgt antivandalisme verlichting en een aparte 
strook voor fietsers en voetgangers. De tunnel loopt in een rechte lijn. 
De aanloophelling van de tunnel heeft een zeer flauwe hellingsgraad, 
geschikt voor rolstoelgebruikers. Het fietspad in aanloop naar de 
helling krijgt verlichting en daar waar mogelijk komen nieuwe bomen of 
groenaanleg. Aan het einde van de perrons komen extra fietsenstallingen 
en aan het begin en einde van de aanloophelling van de fietstunnel 
plaatst het district zitbanken.
In de Statiestraat komt ter hoogte van de fietstunnel een verkeersplateau. 
Op die manier kunnen voetgangers en fietsers hier veilig en zichtbaar de 
oversteekbeweging maken. (lvb)

Nadat zowel de gemeente Brasschaat als de gemeente Kapellen 
hun best gedaan hebben om het voet- en fietspad van de Sterre naar 
de Zwemdoklei fel te verbeteren, zijn nu ook gele aanplakbrieven 
uitgehangen waarop staat dat het Vlaams Gewest de brug over de 
Kaartsebeek zal verbreden en verhogen. Als dat werk uitgevoerd is, 
kunnen de vele fietsende schoolkinderen en de wandelende senioren 
veilig van Kapellen naar Mariaburg-Brasschaat en omgekeerd. 
Tevens wordt het kunstgrasveld van Koninklijke Mariaburg Voetbal 
Klub, dat na 15 jaar totaal versleten is, na afloop van het huidig seizoen 
vervangen.  Er zal dit voorjaar wel danig gewerkt worden vlak bij de 
Kaartse Beek! 
(lvb)
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Nieuwe brug

Ongelooflijk verhaal Fietstunnel in aanleg

tuinhout - poorten - afsluitingen - tafels 
op maat - parket speeltoestellen - boom-

hutten - verkoop en/of plaatsing 
maatwerk - wij aanvaarden ecocheques

schepersveldlei 3-Mariaburg
0495 240 355

dehoutschuur@proximus.be  
www.houtschuur.be

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

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

goed Nederlands, hoe komt 
dat?’:

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

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

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

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

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

Mevrouw Genard (94) 
herinnert zich: “Ik leerde van 
madame Deleuze wat Frans 
en zij van mij wat Vlaams. We 
hadden veel contact, want 
onze tuinen liepen eigenlijk in 
elkaar en de kinderen speelden 
dan ook veel samen. Mevrouw 
Deleuze reed met een deux 
chevaux.” Zij toont foto’s 
waarop de zonen Deleuze 
samen met Dirk Genard en 
kinderen van de familie Veys 
afgebeeld staan.
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Busreis en kleuterklas
Hierbij twee oude foto’s uit het archief van het Heemkundig 
Documentatiecentrum. Op de kleuterklas van de Jacobuslei uit de jaren 
‘50 herkennen we  juffrouw Maria Keulemans. Misschien kent iemand 
wel één van de 30 kinderen. Namen zijn welkom op het redactieadres.

De autobus staat geparkeerd in de Veldstraat (thans Alfons De 
Schutterstraat) met op de achtergrond de Frans Standaertlei. Bij het 
reisgezelschap herkennen we o.m. Madeleine Van Baast (achteraan 
vierde van rechts), mevrouw De Langhe-Goeminne (achteraan vijfde van 
rechts), ernaast Irma Huybrechts Wis Meyvis (schuins voor de militair), 
de echtgenote van Gerard Janssens (achteraan achtste van links). Weet 
iemand welke reis het was, wanneer en met welk gezelschap?

Boskapellei 41
Jan Van Os meldde ons dat de foto met motor en sidecar voor zijn woning (Boskapellei 41) het echtpaar Fluess-Mestdag zou zijn. De heer Fluess was 

geboren in Mechelen op 21 oktober 1879. Hij was blijkbaar de eerste eigenaar van de woning.
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Lentepoets, Burendag en speelstraten in Ekeren…

Feestmateriaal wordt gretig 
uitgeleend in Brasschaat

Nieuwjaarsdrink Rochuslei

DE KERMIS LEEFT,  
LEVE DE KERMIS!

Een speelstraat organiseren, meedoen 
aan de Lentepoets en de Burendag. 
Stadsmakers geeft ondersteuning voor al 
deze fijne projecten.
Een speelstraat voor de kinderen
Organiseer een speelstraat met 
spelmateriaal en subsidie van 
Stadsmakers. Een korte speelstraat 
(voor één of twee dagen) kan elke 
schoolvakantie of verlengd weekend. 
Aanvraag minstens  6 weken vooraf. Een 
lange speelstraat (drie tot tien dagen) in 
de zomervakantie? Dien uw aanvraag in 

voor 22 april voor de maand juli, voor 21 
mei voor augustus. 
Samen poetsen is plezanter.
Doe mee aan de Lentepoets op zaterdag 
21 april. Inschrijven kan tot 11 maart.
Wil u uw straat proper maken? En wil 
u tegelijkertijd uw buren beter leren 
kennen? Doe dan samen met hen mee 
aan de Lentepoets. U poetst dan samen 
de straat, maakt plezier en praat gezellig 
bij. Als beloning krijgt u een bloembak met 
bloemen. U kan lunchboxen bestellen. 
Zo kan u na het poetsen samen met uw 

buren genieten van een hapje en drankje.
Burendag: leer uw buren beter kennen
Tijdens de Burendag zet u een stoel 
buiten en doet u gezellig een praatje met 
de buren. U krijgt tot 50 euro om hen 
een hapje en drankje aan te bieden. Een 
eenvoudig, maar leuk idee om uw buren 
beter te leren kennen. Zet alvast vrijdag 
25 mei 2018 in uw agenda, inschrijven kan 
vanaf 11 maart.
www.stadsmakers.be
0800 25 8 25
stadsmakers@stad.antwerpen.be

Brasschaat telt vele verenigingen, wijk- of straatcomités. Voor 
het organiseren van evenementen kunnen de verenigingen 
beroep doen op de feestploeg. “De laatste jaren wordt er steeds 
meer materiaal uitgeleend aan onze verenigingen. Vorig jaar 
waren er 509 ontleningen” zegt schepen van Feestelijkheden 
Niels de Kort (CD&V).
Brasschaat telt vele verenigingen, wijk- of straatcomités die 
samen met het gemeentebestuur werk maken van een Bruisend 
Brasschaat. De sportclub, het koor of de jeugdvereniging, de 
seniorenorganisatie, mensen die zich inzetten voor het milieu, 
het gezin of ieders welzijn: zovele honderden Brasschatenaren 
engageren zich voor de gezelligheid en het informele karakter van 
een plaatselijke vereniging.
“Het gemeentebestuur hecht zeer veel belang aan het 
engagement en die positieve ingesteldheid. Zonder onze 
vrijwilligers zou onze samenleving er heel anders uitzien, minder 
warm, minder krachtig, minder solidair, minder zorgzaam. Waar 
we kunnen ondersteunen we dan ook onze verenigingen. Voor het 
organiseren van evenementen kunnen de verenigingen beroep 
doen op de uitleendienst” zegt schepen van Feestelijkheden Niels 
de Kort (CD&V). 
Via de uitleendienst kunnen verenigingen een heleboel materiaal 
uitlenen gaande van tafels en stoelen tot verkeerskegels, 
podiumelementen of vuilnisbakken. Er is ook een heel gamma 
aan speel- en audiovisueel materiaal. De voorwaarden voor het 
uitlenen van materiaal zijn beperkt. De vereniging moet een 
evenementenformulier indien. Voor sommige materialen betaal 
je een borg of een huurbedrag. De feestploeg brengt het materiaal 
tot aan de plaats van de activiteit.
De laatste jaren wordt er steeds meer beroep gedaan op de 
feestploeg. In de periode van 2009 tot 2014 was er een vrij 
constant aantal aanvragen. De cijfers schommelden tussen de 
244 en de 258 ontleningen per jaar. In 2015 steeg dit naar 321 
en in 2016 steeg het aantal ontleningen tot 336. In 2017 zijn er 
in totaal 509 ontleningen gebeurd waarvan 295 rechtstreeks zijn 
toe te schrijven aan aanvragen van verenigingen. 214 ontleningen 
werden uitgevoerd via een opdracht van het schepencollege of 
omwille van de veiligheid.
“Sinds 2017 zijn we met een nieuw systeem voor registratie 
gestart waardoor de cijfers niet echt te vergelijken zijn. We 
kunnen wel met duidelijkheid stellen dat de feestploeg steeds 
meer aanvragen krijgt,” aldus schepen Niels de Kort (CD&V).

Op zaterdag 3 februari was het feest in de Rochuslei. Vierentachtig 
mensen daagden op voor een eerste nieuwjaarsdrink. Vanaf 
half vijf konden de kinderen smullen van lekkere pannenkoeken 
en warme chocomelk. Verschillende spelletjes zorgden voor de 
nodige animatie.
Daarna was het aan de volwassenen die zelf een drankje en hapje 
meebrachten. Verschillende straatbewoners hadden echt hun 
best gedaan en presenteerden feestelijke gerechtjes.
Hoewel het weer niet direct mee zat, werd deze gezellige 
bijeenkomst toch een groot succes, mee op vraag van de 
deelnemers, voor herhaling vatbaar.
(jvb)

De middenstandsvereniging van Sint-Mariaburg heeft besloten 
om de kermis nieuw leven in te blazen. Dit mooi, jaarlijks 
terugkerend, prachtig, gezellig evenement mag niet verloren 
gaan en wij willen dus, in samenwerking met de wijkwerking, dit 
nieuw leven inblazen!
We organiseren op zondag 20 mei 2018 een BBQ aan democratische 
prijzen in de Sint-Antoniuslei.
Voor de kinderen zullen er oude volksspelen op het programma 
staan. 
We maken er terug een vrolijk volksfeest van!
Verdere info en uitleg zal je terug kunnen vinden op de affiches en 
flyers die in de deelnemende winkels zullen liggen. 
Tot 20 mei? Wij zullen er zijn en jullie hopelijk ook!
 De Mariaburgs Middenstands Vereniging 
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Hugo Van 

Landeghem

° 19/10/1933    

† 26/12/2017

De familie Van Landeghem werd eind vorig jaar bijzonder zwaar beproefd. 

Nadat begin december moeder Godelieve en zoon bakker Walter Van 

Landeghem overleden waren, stierf op tweede kerstdag vader Hugo Van 

Landeghem in het WZC Zonnewende te Kapellen. Hij was al geruime tijd 

getroffen door de ziekte van Alzheimer. De uitvaartplechtigheid vond 

plaats op 6 januari in de parochiekerk van Sint-Mariaburg.

Lucienne De Noël
° 8/3/1926  

† 12/1/2018 

Net voor de jaarwisseling, niemand weet exact wanneer, stierf kunstenaar 
Wilfried Keustermans in zijn woning aan de Lage Kaart. Hij werd 73 jaar. 
De buurvrouw bemerkte op 31 december dat het licht bleef branden. 
Wilfried was waarschijnlijk al tien dagen dood toen hij gevonden werd. Hij 
was een begenadigd kunstenaar die in verschillende disciplines uitblonk. 
Van opleiding was hij eigenlijk pasteibakker en werd zelfs leerkracht aan 
het PIVA. Hij volgde ook een opleiding aan de Academie in Antwerpen. 
Een merkwaardige figuur, ‘een speciale’ omschreven zijn vrienden hem. 
Hij behaalde duikbrevetten in Israël, gaf skiles in de Alpen en reisde half 
de wereld rond. 
De voorbije jaren konden we werk van hem bewonderen op tentoonstelling 
van Caerde, Kappa en kunstkring ‘t Blad. Een honderdtal vrienden 
en kennissen namen van hem afscheid toen op 8 januari zijn as werd 
uitgestrooid op de weide van Rustoord. Zo blijft hij in ons geheugen 
gegrift: op zijn koersfiets naar café de Tramhalte of een sigaretje rokend 
met kameraden voor zijn stamcafé.

De weduwe van François Van Wesenbeeck overleed in WZC Zonnewende 
te Kapellen. Vele jaren woonde ze met haar echtgenoot en zoon Wilfried 
op de Kapelsesteenweg naast schoenmaker Pierre Cox. Zij volgde met 
veel interesse het leven in de wijk.
Nadien verhuisde ze naar WZC Zonnewende, waar ze een rustige 
oude dag beleefde. Zij genoot van het gezelschap van haar zoon 
Wilfried en echtgenote Jé Meynendonckx, van hun kinderen en de  
achterkleinkinderen. 
Zij was de tante van Raoul De Noël die in 2006 van Sint-Maruiaburg naar 
Santiago de Compostela stapte en terug. De uitvaartliturgie van Lucienne 
vond plaats in de parochiekerk van Sint-Jacobus de Meerdere te Kapellen, 
een trefpunt voor pelgrims die uit het Noorden naar Compostela trokken.

Zoals reeds in ons vorig nummer aangekondigd stierven op 15 december 
2017 twee Mariaburgse ondernemers, twee gezworen kameraden zelfs, 
die een tijdlang ook naaste buren waren.
Henri Maes (geboren 15 december 1934) overleed op zijn 83e verjaardag 
in het Revalidatiecentrum De Dennen te Malle. Hij was vele jaren 
banketbakker op de Kapelsesteenweg. Samen met echtgenote Mariette 
Scheirs had hij een wijd en zijd bekende patisserie. Zij maakten veel 
Mariaburgers gelukkig met hun lekkere taarten en heerlijke gebakjes. 
De zonen Walter en Frank en hun echtgenotes, de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen namen met stil verdriet afscheid van Henri in de kerk 
van de Heilige Familie te Brasschaat-Rustoord.

Alex Verwerft (geboren 20 april 1956) was decennia lang ‘den dorpskapper’. 
Zijn jeugd bracht hij door in de Frans Standaertlei. Na zijn opleiding trad 
Alex in de voetsporen van de legendarische Mariabugse mannenkappers 
als Stan Franck, Hugo ‘Charme’ Van Tricht, Roger ‘Singing Barber’  De 
Koning... Alex was een sportieve man, talentrijk tennisser en vooral fel 
supporter van ‘den Antwerp’.  Bij hem was ‘naar de kapper gaan’ een 
sociaal gebeuren, waarbij het allerlaatste dorpsnieuws met een grote 
dosis humor kon uitgewisseld worden. 
Familie en vrienden namen afscheid van hem in de aula van 
Uitvaartcentrum Geenen te Ekeren.

Gezworen kameraden 
stierven op zelfde dag

Wilfried Keustermans
stierf eenzame dood

BM’ s verlieten ons...
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Marthe Culot
° 22/5/1928  

† 14/1/2018

Lezersbrief uit Nederland

Deze zuster in de Franciskaanse lekenorde en lerares op rust woonde 
tijdens haar jeugd op de hoek van Frans Standaertlei-Nijverheidslei. Zij 
overleed in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. Familie, vrienden en 
kennissen namen afscheid van haar tijdens de eucharistieviering in de 
Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Op haar doodprentje 
schrijft deze diepgelovige vrouw aan haar lieve zieken, kleine kindjes uit 
het Verre Oosten, lieve mensen in nood en goede vrienden en familie: dit 
is geen vaarwel, maar een tot weerzien in Gods Vaderhuis.

Toen ik het bericht in de Gazet las dat Thijs Moons overleden is, kwam de 
herinnering aan de familie Moons boven drijven in mijn geheugen. Omdat 
ik bevriend was met Willy, kende ik Thijs. De eerste keer dat Thijs indruk 
op mij maakte, was toen hij als bassist speelde op een schoolfeest in de 
tuin van Villa Spes. In Villa Spes was tijdens de oorlog de gemeenteschool 
ondergebracht. De school aan de Schriek werd gebruikt door het Duitse 
leger. Zoals gezegd was ik bevriend met Willy  die met zijn familie, een 
kroostrijk gezin, aan de Schriek woonde, rechts tussen de Leopoldslei en 
de Nijverheidslei, iets voorbij de werkplaats van de timmerman Keske 
Keepers,  nabij het doodlopende straatje waar de familie Stevens op de 
hoek woonde.
Vader Moons had een handel in tweedehands spullen die hij over de 
hele Kempen verkocht. Hij huurde dan ergens een zaaltje en ging er 
naar toe met zijn kamion gevuld met gebruikte artikelen, van meubels 
tot schilderijen. Soms mochten we meerijden. Onvergetelijke dagen! 
We vertrokken vroeg, hielpen mee om de vrachtwagen op de plaats van 
bestemming, uit te laden waarna de verkoop begon. Willy en ik hadden 
dan tijd om de stille Kempendorpjes, die nu stadjes geworden zijn, te 
verkennen.
Bij het huis was ook een groot erf waar vader Moons kippen, een paard 
en een varken hield.
Wat dat paard daar deed, was me onduidelijk. Het stond in een donkere 
stal. Eens was het paard door zijn benen gezakt en werd door diverse 

mannen met behulp van een kettingtakel weer recht gezet.
Voor het varken had vader Moons gedurende de oorlog kennelijk niet 
al teveel voer. Om de honger van dit beestje te stillen kreeg het soms 
bier voorgeschoteld. Dit bier haalden Willy en ik bij het duivenlokaal van 
Meyvis aan de Steenweg. We gingen daartoe, ieder gewapend met een 
emmer, naar de berging van de lege flesjes. In de flesjes zaten ‘kletskes’, 
restjes bier die in de flesjes achter gebleven waren. Door de flesjes om 
te keren in onze emmers verzamelden we de restantjes. Als we geluk 
hadden, dan konden we onze emmers bijna geheel vullen. Met de inhoud 
gingen we dan terug naar huis waarna vader Moons dit aan het varken 
voerde. Onderweg passeerden we bakker Mariman waar we de oude 
heer Mariman hoorden hoesten. Deze was in de eerste wereldoorlog als 
soldaat gepakt door het gas en lag vaak boven voor een geopend raam. 
Het varken was verzot op het bier maar was soms eerder zat dan het bier 
op was en viel in slaap. Op dat moment kwamen de kippen mee genieten 
van het bier. Ze konden er niet tegen en gingen beentje over als ze weg 
liepen.
In de winkel stond een ladekast waar Willy me op een zeker moment in 
liet kijken. Deze zat vol met sigaretten. De verkoop was kennelijk een 
geheime nevenverdienste van vader Moons. Een paar dagen later toonde 
Willy me enkele sigaretten en vroeg mij of ik mee ging om een sigaretje 
te smoren.
Om niet gezien te worden gingen we naar het Schepersveld, toen 
graanland, waar nooit iemand kwam. Maar toch…we hadden onze 
sigaretjes nog niet ontstoken of er kwam een man aan fietsen. Die 
riep ons bij zich en vroeg of onze vader en moeder hiervan wisten. 
Beschroomd antwoordden we “nee meneer” Hij pakte onze sigaretten 
en lucifers af en vroeg waar we woonden. Verder hebben we niets meer 
gehoord, maar toch…de sigaretten verdwenen uit de kast van mijnheer 
Moons. Kort daarna kocht mijn vader een aquarel* bij Moons waarna hij 
lang  sigaretten gerookt heeft en geen eigen gerolde van Semois tabak. 
Hij wist waar hij sigaretten kon kopen!
Later kocht mijnheer Moons het Bagatelle hotel op de hoek van de 
Annadreef en de Jacobuslei. Een van oorsprong chique hotel uit 1899. 
Het was verkrot geraakt na misbruikt te zijn door Belgische, Duitse en 
Amerikaanse soldaten. Een ideaal gebouw om in te spelen. Als we al te 
wild gingen doen, werden we door moeder Moons tot de orde geroepen. 
Ze moet wel een harde stem gehad hebben want deze galmde door het 
hele gebouw.
In 1968 werd de Bagatelle gesloopt. Ik meen dat de familie Moons toen 
teruggekeerd is naar de Schriek. Het laatste huis vanaf de hoek met de 
Edward Caertsstraat?
Ik had Sint-Mariaburg toen al jaren achter me gelaten.
Een paar jaar geleden heb ik Thijs met zijn vrouw nog ontmoet in het DC 
Antverpia. 
Hij was nog steeds dezelfde rustige man als vroeger, de oudste (?) broer 
van het gezin van mijn vriend Willy.
 
Jan Minderhout. 
 
* Dit aquarel is nog in ons bezit. Het heeft nu een waarde van 1000 euro.

De echtgenote van Marc De Groof overleed in WZC Welvaart, afdeling De 
Beemden, te Hoogboom. Zij was dochter van de bekende Mariaburgse 
familie Van den Heuvel (elektriciteit). Voor ze ziek werd, woonde ze 
met haar echtgenoot vooraan in de Molenweg. Haar echtgenoot Marc 
was jarenlang als gemeentebediende en bibliothecaris een vertrouwde 
figuur in het dorp. Beetje bij beetje moesten Marc, de vier kinderen en 
hun partners, de kleinkinderen en het achterkleinzoontje hun geliefde 
echtgenote, mamie, grootmoeder loslaten. Op het einde konden ze niet 
meer met haar praten. Die stilte deed zeer.  Tijdens de gebedsdienst in 
WZC Welvaart werd met gevoelens van dankbaarheid afscheid van haar 
genomen.

Mariette  
Van den Heuvel
° 31/7/1936  

† 8/2/2018 

Jan Minderhout, enkele jaren geleden in het WWM-buurthuis samen 
met zijn vroegere buurmeisjes, de zusjes Bax



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

ONDERWIJS

12 JAARGANG  32 • Nr: 137 • Maart 2018

Carnavalstoet Gibo Mariaburg

48 kinderen van eerste leerjaar in  
Heemkundig Documentatiecentrum

De barre koude hield de leerlingen van GIBO 
Annadreef de vrijdag voor de Krokusvakantie niet 
binnen. Alle kleuters en de leerlingen van het 
eerste tot en met zesde leerjaar stapten vrolijk 
onder begeleiding van hun meesters en juffen in 
stoet door Annadreef, Molenweg, Zwemdoklei, 
Gezondheidslei, Sint-Antoniuslei en Jacobuslei. 
Vele ouders en grootouders bewonderden de 
verklede bende. Dit jaar stond alles in het teken 
van de Sport. (lvb)

Meester Dirk en Juf Nathalie kwamen met hun kinderen van het eerste leerjaar GIBO Mariaburg (Annadreef) 
of bezoek in het Wijkcentrum aan het kerkplein. 48 meisjes en jongens luisterden aandachtig naar Walter 
Lauriks die met een powerpoint presentatie liet zien hoe Sint-Mariaburg er honderd jaar geleden uitzag.
In het verleden kwamen ook al leerlingen van Steinerschool De Wingerd op bezoek en maakte Ludo Van 
Bouwel met hen, alsook met kinderen van het tweede leerjaar Annadreefschool, een wandeling door 
de straten van de omgeving. Ooit wandelde hij met leerlingen van het vierde leerjaar VBSM al door de 
omgeving om met oude foto’s te laten zien hoe de wijk er vroeger uitzag. De Kattekensberg, de velodroom, 
het boskapelletje, de hotels en cafés, de prachtige villa’s: voor de kinderen van nu een totaal onbekende 
wereld! (lvb)

Algemene elektriciteitswerken

Elseviers Marc

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

- Elektrische keuring van woningen voor verkoop.

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

Veertig jaar Zonnefeest

Steinerschool 
De Wingerd 

Ongelooflijk maar waar: op 2 en 3 juni is de VBSM al aan het veertigste 
Zonnefeest toe!
De kleuter- en lagere school die een alsmaar modernere outfit krijgt, viert 
al vier decennia met ouders en grootouders hoe fijn het is les te krijgen 
aan het kerkplein. Het veertigste Zonnefeest belooft een bijzonder 
heuglijk gebeuren te worden.
Wijkwerking Mariaburg vzw steunt altijd alle lokale initiatieven en heeft 
toegezegd om dit jaar in het Wijkcentrum een unieke tentoonstelling op 
te bouwen in verband met de school. 
In het Heemkundig Documentatiecentrum worden vele klasfoto’s 
van voor WO II bewaard alsook affiches en programmaboekjes van de 
Zonnefeesten. De bedoeling is deze op 2 en 3 juni te exposeren, maar ook 
iedereen die thuis nog oude klasfoto’s heeft, mag meewerken. We willen 
deze graag inscannen om ze bewaren voor het nageslacht. Ook foto’s van 
klasreizen, bijzondere gebeurtenissen op school, enz.  zijn welkom. Elke 
dinsdagmorgen is het Documentatiecentrum open van 10 tot 11.30 uur, 
maar men kan ook telefonisch contact opnemen via 03/605 73 61 of gsm 
0476/592278 of via email: wijkcentrum@mariaburg.be

Op 30 maart liepen de kinderen van de steinerschool  De Wingerd met 
hun Palmpasen-stok, levensboom, door de straten van Mariaburg. Op 
verschillende plaatsen in de wijk zorgden de leerlingen van de 5de en 
6de klas voor muzikale omkadering.  Op zondag 22 april organiseert de 
oudervereniging  van 10 tot 16 uur een tweedehandsbeurs ten voordele 
van de school. 
Infoavond Steinerpedagogie
Al meer dan 30 jaar is Mariaburg de thuisbasis van een bloeiende 
basisschool. De Wingerd geeft na de basisschool toegang tot het 
secundair zowel in het reguliere als in het steineronderwijs. Om de 
werkwijze van de school te verduidelijken, organiseert De Wingerd een 
infoavond op 25 april om 20.00u. Adres: Zwemdoklei 3, 2930 Brasschaat. 
Website: www.steinerschooldewingerd.be
Lenteconcert
Op vrijdagavond 4 mei organiseert de 5de en 6de klas van Steinerschool 
De Wingerd een lenteconcert in de feestzaal van de school. Ze trakteren 
alle aanwezigen op een concert met liederen van over de hele wereld. 
Deze avond is ten voordele van de schoolreis van de 6de klas. 
Schoolfeest opening vernieuwde kleutertuin
Op zondag 3 juni organiseert de school haar jaarlijks schoolfeest. Dit 
jaar pakt de school uit met de opening van de vernieuwde kleutertuin. 
Leden van de groengroep, onderdeel van de oudervereniging, hebben 
zich dit schooljaar ingezet voor een vergroening en verfraaiing van de 
speelplaats van de kleuters. Er werd gewerkt rond een ecologische, 
uitdagende en stimulerende omgeving zodat de kinderen zich tijdens de 
buitenactiviteiten ook optimaal kunnen ontwikkelen. De school zet haar 
deuren en speelplaats open voor alle geïnteresseerden. (Med)



Zondag 18 februari werd op het Kristus-Koningplein in Ekeren door de 
leden van de “Lustige Gans” gestreden om de koningstitel. 24 ruiters 
namen eraan deel. Even voor 18 uur trok de Mariaburgse fijnkostslager 
Luc Peeraer (50) de kop van de gans. Meteen veroverde hij voor de 
tweede maal de titel. Ook in 2014 werd hij immers koning te Ekeren. 
Het was de twaalfde keer dat de Ekerse gansrijders onder ruime 
publieke belangstelling dit typisch polderevenement organiseerden. In 
Berendrecht wordt in maart om de keizerstitel gestreden. Kan Peeraer 
daar de hoogste titel behalen?
Luc is een bedreven ruiter, want in zijn jeugd nam hij geregeld deel 
aan tornooien van de Landelijke Rij Vereniging. Ook nu nog blijft hij ‘s 
woensdags, als de slagerij op de Kapelsesteenweg gesloten is, werken 
met jonge paarden. (lvb)

Renée Eykens, onze olympische atlete uit de Zwaluwlaan, kijkt met 
vertrouwen uit naar het zomerseizoen 2018. Ze heeft het winterseizoen 
indrukwekkend afgesloten met een eerste Belgische titel op de korte 
cross. In Brussel klopte ze op het einde van een bijzonder hoogstaande 
veldloop in een beklijvende eindspurt Elise Vanderelst. 
“In aanloop naar het komend seizoen heb ik in overleg met mijn nieuwe 
trainer meer indoorwerk verricht. Het was van 31 december geleden dat 
ik nog een cross had gelopen in het Nederlandse Soest. De wedstrijd 
voor het kampioenschap in Brussel was dan ook een testcase. Ik ben 
er meteen ingevlogen, maar moest wel tot op de meet alles geven om 
Elise Verelst te kloppen. Het was meteen mijn eerste Belgische titel in 
de korte cross.”
Renée ondervond dat haar weerstand al goed is. Na een stage wil ze deze 
zomer op de piste nog topprestaties leveren. In 2020 wenkt Tokio voor de 
grootste atletiekbelofte uit onze regio.
(lvb)  

Vrijdagavond 8 maart werd atlete Renée Eykens voor de tweede keer 
op rij uitgeroepen tot Sportfiguur van het Jaar.  Het gemeentebestuur 
van Kapellen week voor deze kampioenenviering uit naar de sporthal 
in de Christiaan Pallemansstraat. Het was immers niet duidelijk of ‘t 
Bruggeske nog beschikbaar zou zijn. Dat wordt afgebroken in het kader 
van de dorpshertekening. De sporthal was sfeervol ingericht en de rode 
loper lag klaar voor de laureaten.  Er werden 38 sportploegen en 30 
individuele sporters gehuldigd. De sportraad zette vier scheidsrechters 
in de bloemetjes. “Omdat er tekort zijn en omdat deze mensen niet altijd 
naar waarde geschat worden”, aldus sportraadvoorzitter Erwin Jönsson. 
Acht genomineerden waren er voor de titel van Sportfiguur van het Jaar. 
De tweede plek was voor veldrijder Mathieu Van der Poel en para-atlete 
Gitte Haenen werd derde. 
(lvb)
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Luc Peeraer voor tweede 
maal koning bij  
de “Lustige Gans”

Renée Eykens blijft winnen:
Belgisch kampioen 
korte cross

Ook Sportfiguur van het 
jaar van de gemeente 
Kapellen

s

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04

Moment suprême: Luc Peeraer heeft de kop van de gans gerukt en is 
koning van de Lustige Gans in Ekeren.

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotel

Donderdag gesloten

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

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES

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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ANTVERPIA
Nieuwjaarsreceptie in DC-Antverpia:
Bart Brughmans deelde pluimen uit

Een terugblik op 2017 en een toekomstbeeld voor 2018 schetste OCMW-
voorzitter Bart Brughmans in zijn welkomstwoord tijdens de nieuwjaars-
receptie op dinsdagnamiddag 16 januari.
Einde 2017 steeg de spanning in en rond het DC met de groots opge-
zette militaire oefening. De Kerstmarkt, Sintbezoek, dansnamiddagen 
en sportactiviteiten kregen een welverdiende proficiat. Vrijwilligers die 
maaltijden opdienen, cafetaria verzorgen, chauffeurs minibus, lesgevers 
aller disciplines, leden centrumraad kregen een super dankwoord: “ 
Bezoekers zijn iedereen heel erkentelijk!”
Beachflags en grote zuil aan DC inkom zijn eerste grote stappen naar 
interne bewegwijzering die in het voorjaar 2018 wordt gefinaliseerd.
Lokalen, op enkele na,  kregen schilder- en opknapbeurt en zien er nu al-

lemaal heel netjes uit, met dank daarvoor aan gemeentepersoneel voor 

immense opdracht in immens gebouw.

De OCMW-voorzitter prees iedereen voor het geduld bij de grote admin-

istratieve en financiële aanpassingen met o.a. de in gebruik name van 

verplichte witte kassa en digitaal verwerken van alle verkopen. “Weg 

met het schrijfwerk!” loont reeds na enkele weken. Betalen met bank-

kaart schept sowieso bijkomende voordelen.

Bart Brughmans kon er niet omheen: “Hartelijk dank je wel, veel pluimen 

voor iedereen!”. Met prosit op 2018 en rondgang aan de tafels met een 

“babbeltje, hapje en drankje” werd het nog een gezellige namiddag. 

(WL)

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen

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

6-UREN SERVICE VOOR  

GEBOORTEKAARTEN

Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk

Folders  -  Affiches  -  Flyers

Brochures  -  Digitaal drukwerk

van 1 tot en met … exemplarenKapelsesteenweg 376-380
2930 Brasschaat-Mariaburg

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

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

H E R E N

Het dienstencentrum bleef scoren in 2017
DC Antverpia mag fier zijn op voorbije werkjaar 2017! 
Vrijwilligers serveerden 8172 maaltijden (gemiddeld  35 gebruikers per dag).  277 vormende activiteiten kregen 2411 deelnemers; 135 betalend recre-
atieve mochten 5309 deelnemers tellen; gratis aangeboden activiteiten hadden minstens 8000 deelnemers. De minibus waarmee bezoekers opge-
haald worden voor middagmalen en/of namiddagactiviteiten bolde 1081 ritten. Wassalon – één van de toppers - verkocht 200 machines wassen en 
drogen. De computerruimte telde over het ganse jaar 436 bezoekers.
“ Het was en is gewoon fijn vertoeven in het dienstencentrum Antverpia”, akldus vele bezoekers.
(WL)

Iedereen is de beste vriend van de Sint, maar zeker Marie-Lou De 
Weerdt, één van de eerste deelnemers aan de opgediende maaltijden 
van bij opening DC in 2006.

Voorzitter OCMW Brasschaat Bart Brughmans, met op de achtergrond 
Theo Verbist, deelde aan iedereen pluimen uit.

Noteer alvast volgende  
activiteiten in uw agenda

Dinsdagavond 14 augustus om 19 uur
Mariaburgse kroegentocht - wandeling 
langs verdwenen en nog bestaande 
herbergen

Zondag 21 oktober om 15 uur
Muzikaal optreden Bob, Frank en zussen

Zondag 11 november
Bezoek aan het Fort- en Bunkermuseum 
van Michel Embregts

Zondag 18 november
Groepstentoonstelling Kunstkring Caerde

Zondag 2 december
11 en 15 uur: Café Chantant met Hans 
Primusz (samen met DTKA)
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Dagreis naar Oer-Hollandse Alblasserwaard

Dienstwijzigingen en Burendag 

Sterrenkijken op Antverpiadak

Mon Gruythuysen (85) 
200ste sportkamp

Vrijdag 20 april staat een reis  richting het ‘Oer-Hollandse Alblasserwaard’ 

op het programma van het Dienstencentrum. Dit is een Nederlandse 

landstreek ten zuidoosten van  de provincie Zuid-Holland, ten 

oosten van Rotterdam en ten noordoosten van Dordrecht. Het is een 

polderlandschap, midden in de Randstad met parels van dorpjes, dijken, 

houtkaders en knotwilgen, molens, rietoevers, koeien en veenweiden, 

plassen, eindeloos lange sloten.  Onderweg ontdekt men hoe onze 

voorouders dit eeuwenoude landschap hebben gemaakt tot wat het nu 

is. Na een geweldige ontdekkingstocht geven de terrasjes volledige rust.

Vertrek is voorzien om 10.30 uur aan het dienstencentrum; terugkomst 

rond 20 uur. Prijs van 46 euro bevat: luxe touringcarreis mét gids; ’s 

middags pannetjesmenu met kipcoctail - pannetjes runderstoofvlees in 

La Trappe bier - vispannetje in wijnsaus; groenten, appelmoes, kroketten 

en frietjes; ijs met warme krieken en slagroom. 

’s Avonds wordt na fijne rondrit aangeboden: brood-buffet met wit 

en bruin brood; broodjes, boter, zoetwaren, drie soorten vlees en twee 

soorten kaas; koffie en thee naar believen. 

Inschrijven bij secretariaten DC tijdens de werkuren. Wees er snel bij!

Meer: “ https://www.plaatsengids.nl/alblasserwaard “

(WL)

Het dienstencentrum is – behoudens heirkracht – nog altijd geopend van 
9 tot 17 uur. De financiële verrichtingen sluiten te 16 uur en cafetariakassa 
te 16.45 uur. Het personeel is nog wel aanwezig voor telefoongesprekken 
of mondelinge vragen. Tijdens de middaguurpauze is iemand aanwezig, 
alleen zal telefoonpermanentie niet zo evident zijn, met mogelijk gevolg 
een niet dadelijk beantwoorde telefoon tussen 12 en 13 uur. 
Bij andere OCMW-diensten gemeente Brasschaat (03 650 25 00 -  info@
ocmwbrasschaat.be) wijzigen ook de openingsuren: maandag  8 – 16 uur; 
dinsdag en vridagj van 9 – 13 uur; woensdag van  9 – 16 uur; donderdag  
13 tot 19.30 uur. 
Gemeente Brasschaat kondigt ook nog wat wijzigingen aan: het nieuwe 
administratief centrum wordt  wellicht voor de zomer 2018 geopend; het 
oud gemeentehuis krijgt dan een grote renovatiebeurt. 
In het kader van “buurtwerking” tijdens de grote “Burendag” op 5 mei 
zal het dienstencentrum ook zijn plaats krijgen en kan kennis gemaakt 
worden met al de “buren” en “buurtverenigingen”. 
(WL)

Het laatste weekend van februari trotseerden tientallen geïnteresseerden 
de vrieskou om op het dak van het Antverpiagebouw naar de sterren te 
kijken. Dank zij het zeer heldere weer konden ze in ideale omstandigheden 
door de sterrenkijker naar de hemel turen. Astroantverpia, het 
sterrenkundig genootschap dat in Antverpia zijn vaste stek heeft, 
organiseerde dit boeiend weekend.
(MED)

Mon Gruythuyzen, trouwe lezer van onze gazet en ook vertrouwde figuur 
in DC Antverpia, kreeg een ruim artikel in GVA onder de titel “Zolang 
ik het nog plezant vind, ga ik door”. De 85-jarige Brasschatenaar werd 
in de bloemetjes gezet na zijn 200ste sportkamp tijdens de voorbije 
Krokusvakantie. In 1982 organiseerde ‘de Mon’  het eerste kamp voor de 
vzw Sport Plus. “Tijdens die 200 sportkampen voor kinderen tijdens de 
schoolvakanties zag ik zo’n 20.000 kinderen”, vertelde hij aan Jan Brys.
De Mon is duivel-doet-al die zelf initiatie gaf in verschillende sporten en 
zich nu vooral bezig houdt me het aanvoeren van al het sportmateriaal. 
“Ik vind het nog steeds zeer plezierig. Ik heb altijd graag met kinderen 
en jongeren gewerkt. Als ik stop, zou ik toch maar alleen thuis zijn. Mijn 
vrouw is twaalf jaar geleden overleden.”
Mon blijft ook zelf actief aan sport doen: curve-bowls is zijn favoriete 
sport.
(lvb)

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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eindelijk, daar was ie toch de zon, gelukkig 
maar...” neuriet Julienne terwijl we ons binnen

koesteren in de deugddoende februarizon, knusjes gezellig in 
de aanbouwveranda achter het nieuwe hogerendementsglas. 
“A propos Barbara, niet vergeten mijn premie aan te vragen 
bij Eandis, want dat vervangen van het glas was een aanslag 
op mijn al bij al bescheiden weduwenpensioen.”

“Wie zingt dat liedje?” vraag ik en na enkele seconden zegt 
Julienne :  “Volgens mij is dit van Gerard Cox, een mooie 
quick-step . Jaren terug, tafel en stoelen aan de kant en op de 
melodie van quick-quick-slow draaiden mijne Fons zaliger en 
ik rondjes, wat was toch nog echte onvervalste Mariaburgse 
romantiek of niet soms ?”
“Allez Julienne, ik herhaal mijn vraag van vorig jaar, waarom 
mag ik u niet inschrijven voor Hotel Römantiek? Ga maar 
eens naar dat nieuwe kapsalon en met uw nieuw kleedje aan 
maak je toch wel heel veel kans om getroffen te worden door 
de pijlen van een of andere Cupido.” “Weettewa,” repliceert 
ze vrij vinnig voor haar ouderdom: “We hebben een deal als 
ge zelf meedoet aan  ‘Blind Getrouwd’”  Debat gesloten...
En zo becommentariëren we de vele tv-programma’s die 
er momenteel te zien zijn met al of niet een twijfelachtige 
morele waarde. Toch beter dan Temptation Island waar 
we ons vergaapten aan een preview en waar de stoom uit 
het zwembad onze flatscreen bijna benevelde. Dan maar 
beter op zondagavond naar de één zien, naar Taboe waar 
Philippe Geubels op heel respectvolle delicate wijze diverse 
serieuze ‘menselijke ongemakken’ benadert. En wat gezegd 
van Salamander waar Filip Peeters, de bijna finalist van 
de slimste mens en dus geen gebrek aan grijze cellen, een 
formidabele rol neerzet en waar we vaststellen dat corruptie 
en sjoemelarij nog altijd heel actueel zijn.
“Julienne, hebt u geluisterd naar Frank en Sabine? We gaan 
de koudste week van het jaar tegemoet, zeker en vast de 
Damarkens uit de kast halen.” 
Wie van de kou geen last had, was de langlaufer uit 
Tonga, een eilandengroep in de Stille Oceaan, die met een 
weliswaar goed ingeoliede blote bast de vlag droeg tijdens 
de openingsceremonie van de  Olympische Winterspelen 
in Zuid-Korea. Wie ook minder kou zullen hebben, zijn de 
moslimmeisjes die als het zover zou zijn met een hoofddoek 
naar school zouden mogen komen.
Ineens komt Julienne af met wat blokken hout, uit de tijd dat 
Fons nog aan ‘den dok’ werkte, zo droog als iet, daar zal het 
fijn stof wel uit zijn zeker...
En zoals mijn grootmoeder altijd zei : “Als je begrepen wilt 
worden, zeg dan precies wat je bedoelt.”

Tot volgende keer.

Barbara

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

“En

ALLERLEI

Aan Café du Cycle op de hoek van de Sint-Antoniuslei was de 
belangrijkste halte.  

In 1967, op 26 mei, bolde tram 65 voor het laatst over de Kapelsesteenweg. 
Al vijftig jaar missen we het vertrouwd vervoermiddel dat ons naar de 
stad bracht en terug... Weliswaar zorgde De Lijn vanaf 1 januari 1991 met 
buslijnen 65 en 73 - nu 650 en 730 - voor het openbaar vervoer in Sint-
Mariaburg, maar het was niet meer hetzelfde.
Velen denken met heimwee terug aan de ‘boerentram’ waarmee ze 
tijdens de zomermaanden uit de stad naar de Mariaburgse bossen, 
de Kattekens- en Hondjesberg kwamen. Om daar te genieten van de 
gezonde buitenlucht, een verfrissende pint in één van de tientallen 
herbergen of een ijsje bij Cremerie Nelleke.
Vanaf  5 augustus 1911 werd Sint-Mariaburg bereikbaar per tram. De NMVB 
(Buurtspoorwegen) liet de ‘boerentram’ rijden van de Paardenmarkt in 
Antwerpen naar Brasschaat met aan de Kleine Bareel een aftakking naar 
Hoogbooms-Kruis. Het was een karmijnrode tram met tien zitplaatsen 
in eerste klas en in tweede klas 22 zitplaatsen plus 16 staanplaatsen. In 
1923 werd het traject van de 65 verlengd tot Kapellen-Ijzerenweg en in 
1928 tot Putte-grens.
In onze jeugd reden we met gele voertuigen. Waar is de tijd van de 
wattman en de receveur in hun uniform? Met een rood of blauw potlood 
trok de ontvanger een streep over het papieren ticketje. dat enkele 
centiemen kostte. Aan de wissels ter hoogte van de Louislei en de Floris 
Verbraekenlei diende gewacht tot de tram uit de tegenovergestelde 
richting gepasseerd was, want er lag maar één spoor aan de rechterkant 
(vanuit Antwerpen gezien) van de kasseiweg. De wattman moest

uitstappen om het licht op rood te 
draaien en de receveur bracht de 
wissel in de juiste positie. Allemaal 
handwerk, het computertijdperk 
bestond nog bijlange niet!

De laatste tram ter hoogte van de 
Cycle. Dorpsfiguur ‘den Dictus’, die 
ooit het groot lot van de Nationale 
Loterij won, nam er afscheid van.

Al een halve eeuw 
zonder tram 65

Wintertelevisie
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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

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013 16


