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Velen kennen Luc Briessinck als de man met het baardje, die naast 
het voormalig postkantoor in de Bist de villa Louise van een prachtige 
inkompoort voorzag. Meer en meer inwoners van de wijk weten 
ook dat hij met zijn jeep vol schoolmateriaal naar Afrika bolt om in 
Safi (Marokko) en Boghe (Mauretanië) schoolkinderen aan schrijfgerei, 
boeken en schriften te helpen en zo aan daadwerkelijke ontwikkelings-
samenwerking te doen. 
Van 28 januari tot 15 maart bolde hij 12.854 km om de vracht dozen  
ter plekke te brengen. “Ik ben de vele particulieren en de gulle  
middenstanders van Sint-Mariaburg heel dankbaar dat ze mij  
financieel en materieel gesteund hebben om al dat schoolgerei te 
verzamelen. Ook scholen uit Ekeren, Brasschaat, ’s-Gravenwezel, 
Merksem en Antwerpen schonken boeken en didactisch materiaal 
dat zij niet meer gebruiken. De kinderen in Afrika zijn er enorm blij 
mee. Het zijn werkelijk lieve mensen, heel gastvrij ook. Ik kijk ernaar 
uit om hen over twee jaar weer te bezoeken.”
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VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO

In het schooltje van Safi danken leerkrachten en kinderen  
Sint-Mariaburg met deze tekst op het bord.

Luc Briessinck haalt de dozen 
van het dak van de jeep om ze 

aan de directeur van de school te 
overhandigen.

Voor het eerst organiseerden de CD&V-afdelingen van Brasschaat, 
Ekeren en Kapellen gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie. Als locatie 
daarvoor kozen ze het prachtig gerestaureerde Antverpiagebouw aan 
de Sint-Antoniuslei. 
Eregast was niemand minder dan de Amerikaanse ambassadeur  
Howard Gutman. Deze joviale man, die de bedoeling heeft zoveel  
mogelijk Belgische steden en gemeenten te bezoeken, had alvast voor 
een gepaste outfit gezorgd: hij verscheen met een blauw-witte das 
(Mariaburgse kleuren) om half vier onder escorte van de Brasschaatse 
politie aan het Antverpiagebouw. 
Deskundig begeleid door Marc Elseviers en burgemeester Dirk De 
Kort bewonderde de ambassadeur het fraaie gebouw met het knap 
gerestaureerde interieur, dat een belangrijke rol speelt in het sociaal-
cultureel leven van Noord-Antwerpen. (lvb)

In warenhuis Delhaize verkochten vrijwillige medewerkers van  
Damiaanactie eind januari de bekende viltstiften. Met de opbrengst 
kunnen leprapatiënten en tbc-lijders in de Derde Wereld genezen  
worden. Damiaanactie regio Kapellen steunt heel bijzonder het project 
‘Hôpital de la Rive’ in Kinshasa. (lvb)

De Amerikaanse ambassadeur
Howard Gutman bewonderde
het mooie Antverpiagebouw

Damiaanactie helpt lepra  
en tbc de wereld uit

Sint-Mariaburg steunt scholen  
in Marokko en Mauretanië

WERELDWIJD BEKEND

In de winter van 2000-2001 reisde Luc voor het eerst met Karin naar Mali 
en bezocht er in Falaje een schooltje van de Zusters van Sint-Vincentius 
a Paulo. Die zaten daar al 65 jaar. Er waren ook zusters uit Ekeren-Donk 
bij. Luc die zelf een onderwijscarrière achter de rug heeft, zag met welke 
grote noden de Afrikaanse schooltjes af te rekenen hadden. Hij raakte 
door het virus van ontwikkelingshulp besmet en  sedertdien reist hij om 
de twee jaar naar de woestijnlanden om er assistentie te verlenen.
“De helft van ons ingezameld materiaal steekt in dozen met de letter S.  
Dat is voor de lagere school van Safi, waar drie leerkrachten in vrij  
primitieve omstandigheden maar met veel overtuiging en inzet les geven 
aan een 200-300 kinderen. De andere helft van de dozen is getekend met 
een B. Zij worden afgeleverd in het college van Boghe, een secundaire 
school die ook door Unicef gesteund wordt. “Toen ik er de eerste keer 
kwam, telde het college 900 leerlingen. Nu wel 1200 kinderen. In 2007 
heb ik er een fotokopieermachine naartoe gebracht. Ik had bij mijn 60e 
verjaardag 75 mensen uitgenodigd voor een barbecue in onze tuin. Ik had 
gevraagd geen cadeaus mee te brengen, maar iets in een doos te stoppen 
voor de schoolkinderen in Afrika. Dat bracht 785 euro op en daarmee kon 
ik een fotokopieermachine aanschaffen, die nog altijd goed dienst doet.”

Onderweg beleefde Luc spannende avonturen waarover hij uitvoerig, 
pittig kan vertellen. De vele foto’s die hij tijdens de rit geschoten heeft, 
maken het nog aangenamer om naar zijn relaas te luisteren. De terugreis 
verliep dit jaar uitzonderlijk moeilijk. Van aan de grens Mauretanië- 
Marokko kreeg hij met hevige zandstormen af te rekenen. Eens over-
gestoken naar Spanje kwam hij in echt noodweer terecht. In Torremolinos 
waren stukken van de kust weggespoeld. Ook in Noord-Spanje en Zuid-
Frankrijk woedde barslecht weer met de nodige files tot gevolg. Hij was 
dan ook bl ij op 15 maart behouden terug te keren aan de Bist.

“Voor al die gelukkig lachende kinderen, alsook voor de tevreden direc-
ties en leerkrachten, die je bij hen thuis aan tafel uitnodigen en hun beste 
plaats als slaapvertrek aanbieden,  wil ik graag over twee jaar terug naar 
ginder bollen. Hopelijk weer met een vracht materiaal van de Mariaburgse 
particulieren, middenstanders en van de scholen uit de omgeving.” (lvb)   
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Alice Gevers
(12.12.1920 – 28.01.2010)

De weduwe van Eduard Poelmans overleed op gezegende leeftijd 
in het A.Z. Jan Palfijn te Merksem. Haar man had destijds een  
transportbedrijf en het echtpaar Poelmans woonde met de kinderen  
Betty, Maria, Hubert, Diane, Anita en Brigitte in de Van de  
Weyngaertlei. Nadat Alice in 1981 weduwe was geworden, verbleef 
ze op een appartement in de Bist. Zij was trouw lid van OKRA en 
woonde de activiteiten van Ziekenzorg bij. 

Maria Verboven
(05.12.1923 – 20.12.2009)

De echtgenote van Jos Govers woonde vanaf 1955 met haar gezin 
op de hoek van de Kapelsesteenweg en de Oudstrijderslei in de 
modernistische bungalow. Maria was een dochter van aannemer 
Verboven uit de wijk Zilverenhoek die in Sint-Mariaburg heel 
wat huizen bouwde. Op 19 april 2008 mochten Jos en Maria hun  
diamanten huwelijksjubileum vieren samen met zonen Rudy en 
Alan, de schoondochters en drie kleinkinderen. Maria was de laatste  
jaren niet meer zo goed te been, maar bleef  toch geïnteresseerd 
in het leven om haar heen en vooral in de prachtige tuin rond de  
bungalow. Ze overleed  te Antwerpen in het Sint-Elisabethziekenhuis.

Renée De Peuter
(18.03.1920 – 22.12.2009)

De apotheek Seiffermann-De Peuter voorzag decennia lang aan de 
Kapelsesteenweg de Mariaburgse zieken van de nodige medicijnen. 
Mevrouw Seiffermann, geboren als Renée De Peuter, was apothe-
keres en haar echtgenoot Jan assisteerde in de mooie zaak naast Het 
Schaapke. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1968 woonde 
weduwe Seiffermann – Ridder in de orde van Leopold II, Charter 
Presidente Zonta Internationale Club Antwerpen - in Kalmthout, van 
waar ze contact hield met haar kinderen Erik, Patrick en Kristin en 
hun gezinnen. Ze bleef steeds geïnteresseerd in Sint-Mariaburg.

Wim Goffin
(24.12.1948 - 01.02.2010)

Zijn jeugdjaren bracht Wim door in de ouderlijke woning 
aan de Karel De Wintstraat. Later vestigde hij zich in de Floris  
Verbraekenlei. Als jonge kerel zullen vele generatiegenoten hem 
nog herinneren als actieve sporter bij Turnkring Antverpia en 
Volleybalclub Volmar. Tot aan zijn brugpensioen werkte hij in 
de Antwerpse haven. Wim hechtte veel belang aan vrienden en 
sociaal contact.  Op latere leeftijd begon hij steeds meer van de 
natuur te genieten. In het voorjaar 2009 liep het verkeerd met 
zijn gezondheid en niettegenstaande de beste zorgen moest 
Wim zijn familie en Mariaburg veel te vroeg verlaten. Bloemen 
noch kransen wenste hij op zijn begrafenis, een kleine bijdrage 
ten voordele van Coda Hospice te Wuustwezel, waar hij zijn  
laatste weken doorbracht, leek hem zinvoller.

Staf Van Camp
(11.02.1929 – 24.02.2010)

De echtgenoot van Wiza Flebus was, zoals zijn vader, jarenlang 
postbode in Sint-Mariaburg. Zo vervulde hij een sociale rol in 
de maatschappij. Iedereen kende hem als een vriendelijke en  
behulpzame man. Hij woonde met zijn echtgenote en de dochters 
Hermine en Erna in de Nijverheidslei. Hij overleed in Coda Hospice 
te Wuustwezel.

Joseph Gombeer
(25.014.1931 – 07.03.2010)

De echtgenoot van Julienne Put-Janssens woonde in de Rochuslei 2. 
Ze hebben één dochter Marleen. Hij was Adjudant-Chef op rust 
en vereerd met het militair ereteken 1ste en 2de klas, de gouden  
medaille in de orde van Leopold II, de gouden palmen in de Kroon-
orde en het kruis van ridder in de orde van Leopold II. Hij overleed in 
Klina te Brasschaat. 

Ludo Mees
(28.09.1945 – 13.03.2010)

DDe echtgenoot van Magda Breugelmans overleed thuis na een 
lange moeizame strijd. Hij was werknemer op rust van Aramark. 
Als geboren en getogen Mariaburger woonde Ludo  vele jaren in de 
Nijverheidslei. Nadien verhuisde hij naar  de Schepersveldlei. Hij had 
twee dochters Katty en Cindy en vier kleinkinderen. 

Lea Calcoen
(11.05.1919 – 30.03.2010)

De weduwe van Gerard Bouteligier woonde decennialang met haar 
gezin in de Oudstrijderslei. Met een groot moederhart gaf deze 
prachtige vrouw een degelijke opvoeding aan haar zonen Rik, Leo, 
Luc en Koen, die allen een actieve rol speelden in het Mariaburgs 
sport- en gemeenschapsleven. Lea was één van de acht kinderen 
uit het grote gezin Calcoen. Haar broer Nest was vele jaren voorzitter 
van Mariaburg Voetbalclub. Hij woonde met zijn echtgenote en twee 
zonen vlakbij op de Kapelsesteenweg, waar nu tandartsenpraktijk 
Wellens gevestigd is. Jongere zus Amanda (80) woont aan de Henrilei 
en is een graag geziene figuur in Dienstencentrum Antverpia. Er zijn 
ook nog twee broers in leven, van wie Achille  tot voor kort in het huis 
aan de Oudstrijderslei bij zijn dochter inwoonde. Haar levensavond 
bracht Lea Calcoen door in de Bijster te Essen, waar ze een hoge 
leeftijd bereikte. 

Julia Bruyninckx
(28.02.1931 – 11.02.2010)

De weduwe van Eduard Verbeeck was medeoprichtster van Sanitair 
Verbeeck bvba. Tot kort voor haar overlijden in kliniek Joostens te 
Zoersel bleef ze de zaak aan de Kapelsesteenweg 585 open houden. 
Nadat haar echtgenoot in 1995 was overleden, zette zoon Ivan de 
loodgieterij voort. Bij  moeder konden de klanten in de winkel terecht 
om onderdelen voor badkamer of keuken te kiezen. Zij hield veel van 
haar zonen Ivan en Stephan en haar zes kleinkinderen.

Jeanne Voet
(03.02.1921 – 15.02.2010)

De weduwe van Pierre Van Bever was de oudste dochter uit het 
bekende gezin van vrachtvoerder Henri Voet-Vissers, sinds mensen-
heugenis gevestigd op de hoek van  Schriek en Karel De Wintstraat. 
Jeanne zelf had in de jaren 50-60 van vorige eeuw een florissante 
winkel op de Kapelsesteenweg “Huis Liliane”, waar iedereen terecht 
kon om een mooie sjaal of een trui of ander kledingstuk te kopen. 
Sedert 1988 was ze weduwe en woonde nog vele jaren op een 
appartement in het Vijverhof te Kapellen. Vandaar kon ze contact 
houden met haar zussen Maria en Alice en haar broer Ludo, die allen 
nog in de omgeving wonen. Haar laatste levensdagen bracht ze door 
in RVT Heilig Hart te Grimbergen, waar haar dochters Liliane en Rina 
met hun gezinnen in intieme kring afscheid van haar namen.

BM’s verlieten ons... Met René Meyvis verliest de wijk een grote figuur

MENSEN

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

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

kalk- en zandtechnieken

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg tel: 03/664.27.04

René sukkelde toen al met de gezondheid. Spijts de beste 
zorgen van Wiske, familieleden en verzorgend personeel 
van WZC Vesalius afdeling Zonnebloem overleed hij op 15 
april, gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving. 
De parochiekerk was op zaterdag 24 april te klein om alle 
familieden, vrienden en kennissen op te vangen. 
René was immers een bekende dorpsfiguur, zijn ouders 
baatten destijds café De Tramhalt uit. Zijn grootvader was 
Brouwer Verbist en zo was hij de neef van Rik de Smedt. 
Beiden speelden een grote rol in de parochie. René was in 
zijn jeugd kajotterleider en nadien één van de topacteurs 
van Dienet Vroo. Als sterke man droeg hij elk jaar in de  
processies een zwaar vaandel. René wou eigenlijk  
onderwijzer worden, maar diende zijn studies aan de  
normaalschool te stoppen door het uitbreken van WO II.  
Hij werd dan chef markeerder in de Antwerpse haven. 
Veertig jaar werkte hij voor Kennedy Hunter Scaldis Baltic. 
Hij werd met verschillende burgerlijke eretekens onder-
scheiden.  De grootste onderscheiding verdient hij zeker als 
huisvader die samen met echtgenote Wiske zeven zonen 
een voortreffelijke opvoeding gaf. Spijtig genoeg verloren 
ze hun dochtertje Ria, toen het negen maanden was. 
Zijn heengaan betekent een groot verlies voor de wijk.

René Meyvis 
(04.04.1925 – 15.04.2010)

Samen met echtgenote Wiske Janssens mocht René 
Meyvis op 8 mei 2008 hun diamanten huwelijksjubileum 
vieren. Met hun zeven trotse zonen Leo, Eric, Luc, Marc, 
Dirk, Wim en Karl plus hun echtgenotes , kinderen en 
kleinkinderen werden ze daarvoor op het Brasschaats 
gemeentehuis ontvangen. 
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CULTUUR

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

ANDRA

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

kapsalon

www.andra.lwed.net

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

A
K

UITZONDELIJKE ACTIE:
luchthavenvervoer

heen en terug
 50 euro/max 4 personen

Geldig voor een reservatie vanaf 2500 €, 
geboekt van 1/3/2010 – 1/5/2010

Agent voor:  
cruises, Anders dan Anders, Escape,  

Thomas Cook, Jetair, Best Tours  
en nog veel meer.

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

Met vriendelijk groeten,

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

Admiral Freebee nr 1
The Honey & The Knife, de nieuwste cd van onze Mariaburgse rock- en 
blueszanger Tom Van Laere alias Admiral Freebee was pas uit, of hij 
stond onmiddellijk op nummer 1 van de hitparade. Woorden van lof in 
alle mogelijke publicaties en vakpers, reportages  en interviews op de  
tv-stations,  bewijzen welk enorm muzikaal talent deze jongeman is. 
Zijn jeugdjaren in de gezonde omgeving van de Hondjesberg waren een 
ideale voedingsbodem voor zijn sterke teksten, die hem tot één van de 
hoofdfiguren van het moderne muzieklandschap maken. 
“Mijn verhaal staat op de cd”, aldus de singer-songwriter die hard  
gewerkt heeft om op eigen bodem deze plaat te produceren.  
“Melancholie en humor vloeien perfect in mekaar” lazen we in De  
Zondag. En in GVA Magazine meldde Stef Vanwoensel: “Als Admiral  
Freebee verzoent de boomlange Antwerpenaar al vier albums lang een 
heel eigen gevoel voor humor, zijn Europese erfenis en een mythisch 
Amerika”. Prachtige foto’s van Bert Hulselmans uit De Sterre gaven dit 
artikel nog meer allure. LVB

De Krokustentoonstelling van Tracé in Ekeren verraste de bezoekers met keramiek van Toni van den  
Dungen en schilderijen van Ivan Janssens. In het mooie decor van het oude station kwam het werk van 
Ivan over het thema “dans” bijzonder goed tot zijn recht.
De voormalige secretaris van de Wijkwerking Mariaburg blijft inmiddels bijzonder bedrijvig,  
want ook in het kerkje van Attenhoven, centrum voor muziek en beeldende kunst in Hoevenen,  
neemt hij op 24-25 april en 1-2 mei  aan een groepstentoonstelling beeldende kunst deel  
onder de titel “Goesting”. Naast Ivan staan ook Christ’l Lamot, Erik Somers, Riet De Backer, Leona De 
Roos, Lutgart Jaeken en Mady Francken op de deelnemerslijst. (LVB)

Leo Bervoets
(1892-1978)

vanaf 16 april t/m 4 juli 2010
Zaterdag, Zondag  14h-18h  

ook na afspraak

To the Bone in Ekeren
Stijn Van Bouwel staat als ‘rhytm coach backing vocals’ vermeld 
op de kaft van Admiral Freebees nieuwste cd. Samen met oudere 
broer Bram en diverse drummers staan ze bekend als to the BONE. 
Aan hun waanzinnig rollende drumbeats, strakke baslijnen en vlam-
mende gitaarriffs herkennen de meeste rockfanaten het powertrio. 
Opgegroeid met de energie van The Stooges, de magie van The 
Who en het experiment van Sonic Youth staat to the BONE voor  
rechttoe-rechtaan rock ’n roll. Hun muziek is rauw (aldus vers) én blijft  
verrassen. 
Live duelleert de groep erop los en word je als toeschouwer spontaan 
meegesleurd in een verslavende roes. Tijdens de finale van Frapant 
werd to the BONE met de overwinning beloond en ook als voor- 
programma van Jon Spencer (Lintfabriek), The Bellrays (Arenberg) en  
Admiral Freebee (Hof Ter Lo) ging de groep letterlijk tot op het bot! 
Wie op donderdag 17 juni om 20.30 uur niet naar de foyer van de 
Roma in Borgerhout kan, heeft de mogelijkheid om op 7 mei To the 
Bone in actie te zien tijdens de Ekerse Parkfeesten in het Hagelkruis-
park te Ekeren.
Voor de tweede keer organiseren het district en het cultuurcentrum 
in samenwerking met tal van verenigingen en partners een feest-
weekend voor alle Ekerenaren. Op verschillende locaties in het park 
staan tal van culturele activiteiten voor jong en oud op het programma. 
Op vrijdagavond start het driedaags cultuurfestival met de lokale 
helden van to the Bone en de Belgische rocktrots The Kids. Deze  
levende legendes hebben al  meer dan dertig jaar een ijzersterke live 
reputatie en doen elk publiek uit de bol gaan.
Zaterdagmiddag zorgen enkele Ekerse muziek- en koorverenigingen 
en de studenten van de pop- en jazzafdeling van de muziek- 
academie voor live muziek. ’s Avonds nodigt het district alle  
Ekerenaars uit op haar voorjaarsreceptie en wordt het genieten van 
een spetterend optreden van niemand minder dan Paul Michiels, 
die zijn allergrootste hits zal spelen. Na deze opwarmer van formaat 
staat Discobar Discordia garant voor een uitzinnig dansfeest met 
muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.
Zondag brengen Jeuk en Hoetchacha muziektheater en circus voor 
de allerkleinsten. Daarnaast is er een breed aanbod aan knutsel-, 
spel- en sportactiviteiten voor het hele gezin. Jonge muzieklief-
hebbers kunnen de zomerse festivalsfeer komen opsnuiven op het 
podium van Circatt, waar jong en lokaal talent de hoofdrol speelt.
In de Roma brengen Stijn Van Bouwel (zang, gitaar, maracas), Bram  
Van Bouwel (bas, zang), Bart Palmers (gitaar, hammond, mooger-
fooger) en Floris Van Heertum (accordeon, piano, percussie) op  
17 juni “Quiet sessions”. De broers Van Bouwel graven terug in hun 
verleden en brengen een akoestische mix van eigen nummers,  
gecombineerd met covers van Sebadoh, Ween, Sonic Youth… songs 
die variëren van intieme ballades tot opzwepende americana. (LVB)
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staf schoeters 
kunstgalerij

Ivan Janssens 
exposeert

Kunstgalerij Staf Schoeters
Kapelsesteenweg 374   2930 Brasschaat (Mariaburg)

info Tel 03/235.93.86   GSM 0477/435.751   Fax 03/315.13.27
www.everyoneweb.com/stafschoeters
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Echtgenoot Michel Thijs en haar kinderen Samuël, Jonas en Naomi waren bijzonder trots toen 
Marita De Sterck in het auditorium Permeke haar nieuw boek presenteerde  met 60 volksverha-
len uit de hele wereld die van meisjes vrouwen maken. Uitgeverij Meulenhoff/Manteau maakte  
er meteen twee boeken van: een uitgave voor volwassenen onder de titel Bloei, en één voor  
jongeren onder de titel Stoute meisjes van overal.
Bloei kost 22,5 euro, Stoute meisjes van overal 19,95 euro. Beide uitgaven tellen 248 blz.
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen leidde het boek heel boeiend in. Nadien brachten 
auteur Marita de Sterck en actrice Ianka Fleerackers in woord en beeld: Een wereldreis in verhalen. 
Als antropoloog en jeugdauteur verzamelde Marita De Sterck (° Antwerpen 1955) 25 jaar volks-
verhalen, zowel uit West-Europa als uit Afrika, Amerika, Azië en Oceanië. Groeirituelen en inwij-
dingsverhalen hebben haar altijd gefascineerde. Op haar vele reizen verzamelde ze een schat aan 
verhalen waarin vrouwelijkheid centraal staat. De meeste ervan verschijnen in de nieuwe boeken 
voor het eerst in een Nederlandse vertaling.
Marita De Sterck is een van onze succesrijkste jeugdauteurs. Ze heeft al een veertigtal titels gepu-
bliceerd en werd meermaals bekroond met haar jeugdromans en prentenboeken.  Zij is dit jaar 
genomineerd voor De Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs met haar boek “De hondeneters”. In 2000 
werd Splinters bekroond door de Jeugdjury Vlaanderen, in 2001 Wild vlees met de Gouden Zoen. 
Op kot werd in 2004 bekroond door Jeugdjury Vlaanderen. In 2005 kreeg Met huid en haar de 
Zilveren Zoen en in 2006 de Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Kwaad bloed werd met 
de Boekenleeuw 2007 bedacht.  
Marita die met haar gezin aan de Kapelsesteenweg (tussen Frilinglei en Antoinettalei) leeft,  
doceert aan de Bibliotheekschool in Gent, houdt overal lezingen en stelde in de Brasschaatse  
bibliotheek prachtige foto’s van haar reizen tentoon. Zij droomt ervan een roman te schrijven 
over onze wijk: “Sint-Mariaburg heeft een bijzonder boeiende geschiedenis”, vertelde ze in een  
interview. “Daar wil ik ooit nog eens een roman over schrijven”. (lvb)

CULTUUR
Het Zijfabriek in ILLEGITIMUS
Jan Van de Wouwer publiceerde met hulp van zijn zoon Patrick een merkwaardig boek ILLEGITIMUS, mijn 
overgrootvader? In deze fraai geïllustreerde uitgave genealogische sprokkelingen doorheen de families Le 
Grelle, Lens(sens), Moretus en Van de Wouwer komt ook de Zijdefabriek ter sprake. Op blz. 99 vinden we een 
kleurenreproductie van een schilderij, in 1896 gemaakt van “Het Zijfabriek” te Hoogboom. Tevens staat er een 
tekening en foto in van chalet-villa Buitenzorg, op het grondgebied van de Zijdefabriek.

Het stevig ingebonden boek van 224 blz. is uitgegeven door Uitgeverij Maison d’Edition – Publicing House 
Homes* International NV, Froissart straat 119 B5, 1040 Brussel en tegen 32 euro te koop bij Patrick Van de 
Wouwer 0472/31 33 68. LVB

In vroegere nummers schreven we uitvoerig over onze ex-dorpsgenoot Ugo Janssens, 
die met zijn veelgebruikte Historische gids voor België en zijn geschiedkundige werken 
De oude Belgen (achtste druk, 30.000 exemplaren verkocht, vertaald in het Frans) en De 
heidenen ruime weerklank kreeg  in de media. Na een loopbaan in de pers en functies in 
management en marketing, begon hij in de Ardennen aan een leven als auteur. Onlangs 
kwam bij Witsand Uitgevers zijn eerste roman van de pers: De vrouw met de luifelhoed. 
Dit mooi uitgegeven boek van 296 pagina’s werd op het Antwerps stadhuis, in de trouw-
zaal van het schoon verdiep aan pers en publiek voorgesteld.

Burgemeester Patrick Janssens (geen familie) leidde de auteur in. Ugo zelf vertelde dan 
dat deze historische roman het eerste deel is van een trilogie Het oculatum. Hij werkt 
momenteel het manuscript voor deel II af. De vrouw met de luifelhoed speelt zich af 
tegen de achtergrond van een woelige tijd. In 1815 wordt de Franse keizer Napoleon  
Bonaparte definitief verslagen. In 1830 scheurt België zich af van het Koninkrijk der  
Nederlanden. Het is een tijd waarin alles verandert: de adel moet definitief baan ruimen 
voor de bourgeoisie, de wetenschap strijdt met eeuwenoude vormen van magie, de 
vrouw wil uit onder het enorme juk van een maatschappij waarin ze geen rechten heeft. 
De personages uit de roman zijn deels historisch, deels fictief. Ze wonen op het kasteel 
Ter Borcht in Brasschaat, in de Katerheidemolen in Mariaburg, op de avenue Löwendal 
in Parijs. Ze kuieren op de Meir in Antwerpen, galopperen tussen de Galgenhoeve en de 
Kattekensberg of in het park van Farnières. 

“Ze plegen een moord, duelleren, revolteren, ageren tegen het onrecht, bespieden een 
mogelijke vijand, worden vernederd of zijn het slachtoffer van een geweldpleging. Ze 
zijn mensen als u en ik, in een wereld waarin gisteren niet anders was dan vandaag.”, 
aldus Ugo Janssens.

Op de kaft staat een citaat van Minister van Staat Marc Eyskens, die het manuscript las: 
“Meesterlijk! Een boek dat je opent als een fles oude wijn en waarvan de geur je benevelt 
en de inhoud je fascineert.”

Al wie zich interesseert in de geschiedenis van onze regio moet dit boek beslist lezen. Het 
kan ook in ons Heemkundig Documentatiecentrum ingekeken worden. (lvb)

NIEUWE BOEKEN  
OP DE PLANK

Marita De Sterck bundelde
60 volksverhalen over liefde en lef

 Marita De Sterck in september 2009  
op bezoek bij de Walpiri Aboriginals,  
waar ze verhalen noteerde die  
de plaatselijke bevolking vertelde  
en schilderde.  
Het verhaal van de 7 zusters  
en de wellustige man  
staat in haar nieuw boek.

De auteur Ugo Janssens tekent een exemplaar 
voor ons Documentatiecentrum samen met 
de uitgever, burgemeester Janssens en onze 
eindredacteur.
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schoon verdiep met  
De vrouw  
met de luifelhoed   
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KMO

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

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

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

Aan de Kapelsesteenweg 585-1, waar Guy Van Look meer 
dan 40 jaar de klassezaak Artona leidde, is in het voorjaar een 
zaak van exclusieve handgemaakte pralines en ambachetlijk zaak van exclusieve handgemaakte pralines en ambachetlijk zaak van exclusieve handgemaakte
roomijs ‘Italian Gelato’ gekomen. Willy Cupers ontvangt er 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur al wie zijn/
haar “zoete droom” in vervulling wil zien gaan.
In zijn zangerig Limburgs vertelt Willy dat hij destijds aan het
Sint-Michielscollege studeerde, waar dorpsgenoot pater 
Bart Mesotten een eminent lesgever was. Hij volgde 
nadien een opleiding bakker-kok en heeft al een ruime 
ervaring in de horecasector opgedaan. Voor hij naar 
Sint-Mariaburg kwam, had hij in de Kapelse Dorpsstraat een 
winkel onder dezelfde naam “De Zoete Droom”.
“Ik ervaar dat hier een totaal andere mentaliteit heerst dan 
in Kapellen”, aldus een tevreden ambachtsman, die met fier-in Kapellen”, aldus een tevreden ambachtsman, die met fier-in Kapellen”, aldus een tevreden ambachtsman, die met fier
heid de aantrekkelijke chocolade-artikelen toont en – zelfs bij 
winterweer – lekkerbekken met een hoorn schepijs verwent. 
Italian Gelato klinkt niet alleen mooi, maar smaakt bijzonder 
heerlijk. Willy beklemtoont dat ook aan huis geleverd wordt, 
dat men speciale ijstaarten kan laten vervaardigen voor alle 
mogelijke feesten en dat voor mensen die moeten opletten
 voor suiker pralines zonder toegevoegde suiker vervaardigd 
worden. Wie niet naar de zaak kan komen op de openings-
dagen, kan afspreken via gsm 0473/50 44 50. (LVB) 

De Zoete Droom
in plaats van Artona

Gerhard Tilleman ploegt voort
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Gerhard Tilleman in zijn zaak:  
Grootvader langs moederskant  

had al een winkel De Ploeg  
op de Hoevensebaan in Kapellen.

Wat een eenvoudige vraag leek om het interview te 
starten, bleek al gauw een heel verhaal in te houden. 
“Van wanneer bestaat de Ploeg eigenlijk?” vroeg ik aan 
Gerhard Tilleman, de sympathieke eigenaar van de zaak 
in ijzerwaren, decoratief deurbeslag en gereedschappen 
op de Kapelsesteenweg.

De zaak op de Kapelsesteenweg bestaat van in 1924, 
maar grootvader langs moederskant had in 1905 al een 
groothandel in ijzerwaren en huishoudgerief op de 
Hoevensebaan in Kapellen. De moeder van Gerhard die 
veel oudere Mariaburgers nog wel kennen, deed in de zaak 
van haar vader de boekhouding. En ondertussen was er in 
Mariaburg in het pand op de Kapelsesteenweg 384 ook 
al een zaak die bij de groothandel in Kapellen klant was: 
de Ploeg, gerund door Alfons De Smedt, die ook gereed-
schapsdraaier was bij Bell Telephone in Antwerpen. Toen 
bij de erfenis de zaak in Kapellen gesloten werd, namen de 
ouders van Gerhard de zaak in Sint-Mariaburg over. 
Moeder was ondertussen getrouwd met Jan Tilleman 
van de Koninklijke Marechaussee in Breda. Zelfs al was 
Breda niet ver, toch moest hij officieel emigreren en 
uittreden uit de krijgsmacht in Nederland om zich in januari 
1954 in Sint-Mariaburg te vestigen. In 1989 nam Gerhard 
dan van zijn ouders de zaak over die hij verder zette met 

ijzerwaren en deurbeslag als specialiteit. De zaak heeft 
een vast cliënteel, zelfs over de generaties heen. Er zijn 
ook mensen die in hun jeugd hier woonden, dan elders 
gingen wonen, terugkomen en weer bij de Ploeg komen 
kopen. Gerhard kan ook wat vertellen over het sociale 
leven in Sint-Mariaburg in de 70’s en de 80’s. Met een 
comité waar o.a. ook Edward Bedeer lid van was, werden 
variété-avonden en bals georganiseerd in Elcks Thuys. De 
attracties werden gezocht via Henk Van Montfoort en er 
werd ook een maandblaadje uitgegeven. Maar niet alles 
mocht zomaar: toen een attractie met naaktturners werd 
voorgesteld, was het kot te klein en werd het voorstel 
onmiddellijk afgevoerd wegens ‘not done’. Bekende 
namen die toen wel kwamen zijn o.a. Luc Appermont, 
Yvonne Verbeeck en Jan Van Dijck. De middenstands-
vereniging is er nu niet meer en ook de eindejaars-
tombola’s, de kerstmannen en ghühweinkraampjes zijn 
verleden tijd. Gerhard voorziet geen opvolging in de zaak 
want voor jonge overnemers is het al gauw een te dure 
investering met overname van stock, pand en vloer. Het 
pand zelf zijn eigenlijk 2 panden met een servitudeweg in 
het midden en het tweede gedeelte deed ooit nog dienst 
als speelgoedwinkel van Dixie en als droogkuis.

Voor Gerhard is het van het grootste belang graag te 
doen wat hij doet. Het contact met de klanten is dan ook 
niet alleen de verkoop en de kassa, maar een babbeltje 
en professionele uitleg worden wel geapprecieerd. Als 
zelfstandige die niet in loondienst werkt, kan hij zich dat 
permitteren en vakkennis loont altijd. Om naam te maken 
heeft men toch al gauw 10 tot 15 jaar nodig en de specia-
lisatie in deurbeslag trekt klanten aan. Zelf de collecties 
selecteren en kwaliteit bieden geeft een goed gevoel. De 
jeugdjaren van Gerhard spelen zich af in de jaren ’50 en 
’60 in Mariaburg waar hij in de Annadreef naar de lagere 
school ging. Daarna volgde hij als intern Latijn-Grieks in 
het Sint-Antoniuscollege in Lokeren. Na een opleiding 
boekhouden en 2 keer 6 maanden in Engeland stapte 
hij mee in de zaak van zijn ouders in de periode dat er in 
de streek veel gebouwd werd. De winkel is eigenlijk een 
hobby die hij nog steeds graag doet. Je ziet dat trouwens hobby die hij nog steeds graag doet. Je ziet dat trouwens hobby
aan de etalage die er altijd heel aantrekkelijk uitziet. En 
zolang het leuk blijft en de gezondheid het toelaat, blijft 
Gerhard doorgaan. Hij ploegt voort!
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Dierenvriend Marcel Peeters 
DORPSLEVEN

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

Herentalsebaan 705, 2160 Wommelgem
Tel: 03 485 58 92
Fax: 03 475 90 83

Alle dagen Open van 7.30u tot 19.30u
Zaterdag van 7.30u tot 16uZaterdag van 7.30u tot 16u
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De Mariaburger die voorbije maanden meest de 
media haalde, was ongetwijfeld Marcel Peeters 
van het VOC aan de Floris Verbraekenlei 32. 
Het opvangcentrum voor vogels en wilde 
dieren verricht bijzonder mooi werk en ver-dieren verricht bijzonder mooi werk en ver-dieren verricht bijzonder mooi werk en ver
dient dan ook ieders steun. Iedereen kan een 
‘vleugelsteuntje’ geven door 10 euro over te 
schrijven op rekeningnummer 001-4771262-72 
van VOC Brasschaat met vermelding ‘lidmaat-
schap 2010’.
Marcel vertelde volgend triestig verhaal: Verleden 
jaar in juni werden  twee reetjes binnengebracht, 
omdat hun moeder door een loslopende hond 
werd gedood. Forest en Jenny werden dank zij hard 
labeur – vroeg opstaan en laat gaan slapen - 
grootgebracht in ons opvangcentrum en zouden 
volgende week worden vrijgelaten. 
Enkele dagen voor hun vrijlating in de natuur 
zijn 2 loslopende honden, waarschijnlijk beagels,
onder de draad gekropen en hebben de reetjes 
afgeslacht en er zelfs van gegeten. Het agent-afgeslacht en er zelfs van gegeten. Het agent-afgeslacht en er zelfs van gegeten. Het agent
schap voor natuur en bos stelt een onderzoek 
in naar de omstandigheden, niet de honden 
maar de hardleerse eigenaar die klaarblijkelijk 
de wet aan zijn laars lapt, is de dader. Steeds 
meer klachten bereiken ons van loslopende 
honden met eigenwijze eigenaars die het niet 
nodig vinden hun hond aan te lijnen, ten koste 
van hondenliefhebbers die wel de regels volgen 
en hun hond aangelijnd houden. (lvb)

De Brasschaatse brandweer redde een bosuil 
die in de schoorsteen van een villa aan de Lage 
Kaart was vastgeraakt.  
Na enkele dagen recuperatie  
bij het VOC kon hij terug  
in de natuur worden vrijgelaten.

Marcel en één van de reetjes,  
die nu zijn doodgebeten.

Een door olie vervuilde eend werd door het team van Marcel uit het dok gehaald.

Voorzitter Marc Elseviers verwelkomde  
de WWM-medewerkers

Algemene Jaarvergadering WWM
Op 12 maart hield de Wijkwerking Mariaburg vzw zijn Algemene 
Jaarvergadering in Oud-Antwerpen. Voorzitter Marc Elseviers, 
penningmeester Willy Bauwens, secretaresse Greta Vienne en 
verantwoordelijke uitgever Gazet vh Nieuw Kwartier Ludo Van 
Bouwel werden in hun bestuursfunctie bevestigd. Tevens werd het 
financieel verslag van het kalenderjaar 2009 en de begroting voor 
2010 goedgekeurd. (lvb)  

Tuinadvies Van Coppenolle
Aan de Weerstandersstraat 46 is iedereen op 29 en 30 mei 
welkom om een bezoek te brengen aan de “Open Tuin” bij Gerald Van 
Coppenolle-Vanneste. Van 10 tot 18 uur kunnen alle tuinvragen en –
problemen voorgelegd worden en krijgt men deskundig advies. (lvb)

Grondprijs voor Prins Albert
Woensdag 24 maart begroette notaris Jef Van Roosbroeck in zaal Elcks 
Thuys een grote groep belangstellenden voor de openbare verkoop 
van het pand waar 107 jaar dorpsherberg Prins Albert in gevestigd 
was. Bieden deden slechts twee aanwezigen: van 250.000 euro ging 
het naar 251.000 euro en zo stapsgewijze tot 301.000 euro. De prijs 
van de grond met andere woorden. Laatste bieder was een verteg-
enwoordiger van de Recordbank, die het pand te koop stelde. Er kon 
na deze zitdag gedurende 14 dagen bij een deurwaarder nog een bod 
gedaan worden dat minstens 6.200 euro hoger moest zijn. Het plan dat 
WWM-voorzitter Marc Elseviers 1,5 jaar geleden opperde om van de 
voormalige dorpsherberg en feestzaal een wijkcentrum te maken, zal niet 
gerealiseerd worden.”Ik vrees dat de sloophamer 107 jaar Mariaburgse 
geschiedenis met de grond zal gelijk maken”, aldus Elseviers. (lvb)

Villa Sint-Jozef te koop
Het prachtige woonhuis ‘Sint-Jozef’ aan de Lage Kaart 20, vooral 
bekend omdat de familie De Bois er vele jaren woonde, staat te koop 
voor 368.000 euro. Het werd getekend door Karel Vandercruyssen, 
abt van de abdij van Orval, en uitgevoerd in Ardense steen. Vader 
Bert De Bois en moeder Phylis Bonaerts voedden er hun kinderen 
(oudste zoon Wies Andersen) en een aantal probleemjongeren op. 
Ooit fungeerde het gebouw als café Hobsor, waar stedelingen die naar 
de Kattekens- en Hondjesberg kwamen, een frisse pint konden 
drinken. (lvb)
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Turnkring Antverpia viert gouden jubileum 
met Opendeurdag op 6 juni

SPORT

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

  Openingsuren:
 Ma. 05.45 - 1230u.
 Di. - Vr. 05.45 - 1230 en 
  13.30 - 18.00u
 Za 06.30 - 16.00u

  Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren

Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox @skynet.be

Beenhouwerij - Charcuterie

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

MAES - ELEGEERT

Ronde van Frankrijk 2010: coureurs op de steenweg
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Samen met KMVK (voetbal) en Makeba (basket) behoort turnkring Antverpia tot de grootste 
sportverenigingen van de wijk. Anno 1959 richtte Jos De Rydt de Mariaburgse turnkring 
terug op. Daarmee knoopte hij aan bij de dynamische turnkring die al voor Wereldoorlog II in  
Sint-Mariaburg bestond. Later leidde zijn zoon Tom met enthousiasme de turnkring. Dank zij 
“Antverpia” hebben duizenden jongeren en volwassenen eerst in de turnzaal van de meisjes-
school en later in de stedelijke zaal achter de Schriekschool aan de ontwikkeling van een  
gezonde geest in een gezond lichaam gewerkt. 

De voorbije maanden werden al diverse bijzondere activiteiten ontplooid om het 50-jarig bestaan te 
vieren.  Het sinterklaasfeest van 2 december 2009, de kwis met prachtige prijzen  van 30 januari 
en het koekenfeest  diezelfde dag kenden een groot succes en maakten duidelijk dat er nog iets 
anders gebeurt dan enkel maar turnen bij Antverpia! 

Hoogtepunt van de gouden jubileumviering wordt op zondag 6 juni de Opendeurdag, tijdens 
dewelke alle afdelingen zullen tonen tot wat ze in staat zijn.

Tom De Rydt, jarenlang inspirerend voorzitter van de bloeiende kring, gaf vorig jaar de  
voor-zittershamer door aan Jef Van Look. Penningmeester is Teo Quistwater en secretaris  
Michèle Meerts. Verantwoordelijken voor de groepen zijn Rosa Vissenaekens, Kristine Verheyen, 
Mieke Van Hout en Rita Matthijssen.

Waar is de tijd dat ter gelegenheid van de Sinksenfoor de ‘helden met het stalen ros’ over de kasseistenen van de 
Kapelsesteenweg dokkerden en sprintten om de zege in de “Grote Prijs Raoul Deslausnay”? Van 1947 tot 1963 lokte 
de tweedaagse wielerwedstrijd jaarlijks een massa volk om winnaars als Louis Proost, Jan Zagers, Franske Brandts, 
Nederlander Thijs Rocks en ook de plaatselijke coureur André Verbist te komen toejuichen.

Wie herinnert zich nog dat in 1954 op 8 juli de hele dag in Brasschaat werd gefeest om de aankomst van de Tour de 
France  te beleven? Voor 100, 125 of 150 frank mocht je op de tribune plaats nemen! Nederlander Wout Wagtmans 
won er en mocht de gele trui aantrekken. Het was de eerste Tour die buiten de grenzen van Frankrijk startte, nl. in 
Amsterdam. Verschillende landenploegen logeerden die nacht in het luxueuze Hotel de la Chapelle op het einde van de 
Boskapellei en begin Elisalei.

Iets van de sfeer van weleer kan misschien terug gecreëerd worden als de eerste rit van de Tour de France 2010 van 
Rotterdam naar Brussel op 4 juli vanuit Putte-Kapellen door Sint-Mariaburg passeert en via de Kapelsesteenweg  naar 
Merksem en zo verder naar de aankomst in Brussel leidt.

Een spontaan ontstaan comité werkt al heel concrete plannen over de Mariaburgse doortocht uit, waarover we in ons 
juninummer uitgebreid zullen informeren. De pleintjes nabij de Kapelsesteenweg (aan de molen en begin Sint-Antoniuslei/ 
Vrijwilligerslei) lenen zich uitstekend voor bijzondere evenementen.

Eén zaak staat vast: Sint-Mariaburg moet die dag vol blauw-witte vlaggen hangen. Bij de Wijkwerking te bekomen aan 
25 euro! (lvb)

Voorlopige planning Tour van Frans
Het evenement vindt plaats op het pleintje aan de Vrijwilligerslei en Sint-Antoniuslei. 

PROGRAMMA
Zaterdag 3 juli: 15u Start met Pastis-degustatie en inschrijvingen voor de wedstrijd op rollen. We organiseren een 
wielerwedstrijd op rollen tussen Mariaburg-Ekeren en Mariaburg-Brasschaat. Ook verenigingen, buurten, enz. kunnen 
een wedstrijd aangaan.  Ondertussen is er een springkasteel, kinderschmink, een petanque-wedstrijd, straatanimatie 
en fietsgraveren in aanwezigheid van de “reuzen van St.-Mariaburg” .
Doorlopend Frans café en pommes frites en Dopingtent (inwijding van fietsen).
De wedstrijd duurt tot 22u. Om 20u start een “bal populair” met als DJ Pierre Elitair
Zondag 4 juli: 8u start voorbereidingen. 9u Petit Déjeuner (Frans brood, kaas, enz) tot 11u.
9.30u vervolg rollerkoers tot 12.30u. 14.30u reclamestoet en passage van de renners.
De toog blijft open. Animatie en eetkraampjes. Als straatanimatie komt “Bom Toonen” langs. 18u prijsuitreiking. 19u einde. 
Contact: Marc Elseviers gsm.  0477/944083, e-mail: marc.elseviers@skynet.be

Café ’t Penneke houdt  Antwerpse tradities in ere
Op de hoek van de Carolinalei en de Sint-Antoniuslei kan je sinds het begin van dit jaar weer 
terecht voor een smakelijke pint. Nicole Tielemans en haar vrouw Magda verwelkomen je elke 
dag van de week. 

Hartelijke gezelligheid overvalt je, wanneer je guur en koud weer inruilt voor een kruk aan de 
toog van café ’t Penneke. In het pand huist al minstens 60 jaar een café, maar lang niet altijd 
onder dezelfde naam. Vandaag vinden we Nicole achter de toog, die haar strepen in de horeca al 
verdiende in het Merksems café De  Blauwe Witpen. Naar dit duivenlokaal met 108 jaar tradfitie 
verwijst de huidige naam ’t Penneke.  Samen met haar vrouw Magda, en de (schoon)kinderen 
baat ze het café uit. “Een familiebedrijf”, vat het tooggezelschap ludiek samen. “Elke dag open, 
en nooit personeelsproblemen.”

Nicole is geboren in de Antwerpse Seefhoek, maar woont al vijf jaar in Kapellen met Magda. 
“Ik had mijn vorige zaak verkocht en was het thuis stilzitten wat beu”, vertelt ze. “Mijn dochter, 
die in de Schriek woont, vertelde me dat dit horecapand al meer dan een jaar leeg stond. Het 
ondernemersbloed begon terug te kriebelen en we gaven dit café een nieuwe kans.” Vaste 
stamgast Bolle is daar maar wat blij mee. “Ik kom hier al van vlak na de oorlog, en ik vind dit 
het gezelligste café van heel Sint Mariaburg. Vroeger had je hier in de buurt wel zeventig cafés. 
Nu nog maar drie ...”, blikt hij wat weemoedig terug. “Je ziet, zowel oudere mensen vinden hier 
de gezelligheid, maar evengoed jonge inwoners.” Nicole wijst overtuigd naar een tafeltje met 
twintigers die net een huis in de buurt kochten.

De dames zijn niet blind voor tradities. “Met verloren maandag deelden we worstenbroden 
en appelbollen uit. En op aswoensdag krijg iedereen een pruimentaartje. Dat zijn de echte  
Antwerpse tradities en die willen wij niet verloren laten gaan. Magda voegt toe: “Hier is het 
altijd ambiance, de klanten mogen hier dansen, hun hart luchten ... en op de toog staat altijd 
iets te knabbelen. Dat appreciëren de mensen.” Volgens Nicole is iedereen die zijn pint betaalt 
en geen ‘ambras’ zoekt, meer dan welkom in’t Penneke. “En als je hier een koffie bestelt, krijg je 
er gratis een glaasje advocaat bij!” (BVdV)
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ALLERLEI
DE KRONIEK VAN BARBARA

VASTEN
Zoals het een welopgevoed en gemanierd meisje past, 
was ik op een van de vele barkoude wintermorgens 
sneeuw van het voetpad aan het ruimen voor mijn 
bescheiden optrekje in het lieflijke Sint-Mariaburg. 
Toen mijn achtbare bejaarde buurvrouw Julienne op 
het raam tikte en, jaja, ik was al bezig haar gedeelte 
ongevalvrij te maken. Wat later, bijkletsend met een 
Senseootje, een kerstkadootje van haar zoon, zei ik 
langs mijn neus weg: Julienne, waar zijn je lekkere 
Destrooper wafeltjes?
Ja maar “menneke” replikeerde ze, weet je niet dat we 
in de vasten zijn? Na enige hersengymnastiek viel mijn 
frank, het is je vergeven, zei Julienne, dat gaat zo als we 
geen pastoor meer hebben.
En toen hadden we het over de periode tussen  
aswoensdag en Pasen waar onze voorouders letterlijk 
en figuurlijk de buikriem aanhaalden, ja het was een 
pre-weightwatchers evenement.
Waar is de tijd van het askruisje, nooit vlees op vrijdag, 
alle snoep opsparen tot daags voor Pasen, de klokken 
die vertrokken in de goede week en allerlei lekkers mee-
brachten uit Rome.
Met Pasen werden deze lekkernijen zwevend neergelaten 
vanuit de galmgaten van de nog niet gerestaureerde 
kerktoren.
Vasten zal de bekendste loodgieter van het land  
wel niet doen, merkt Julienne fijntjes op als ze in  
een gekende Vlaamse krant de perikelen van B-H-V  
uitvlooit en de voor- en/of achteruitgang evalueert.  
Maar ja, met dergelijk inkomen als Europees  
parlementslid, zetelend in de raad van bestuur van  
Inbev (tegen de dorst), Dexia (voor onze centen) en  
andere Bel-20 zwaargewichten, wat zou je willen…
Met Pasen gingen we vroeger “naar de biecht” en gaf de 
pastoor de absolutie voor de vele al of niet pekelzonden. 
Daarmee kom ik naadloos op wat mijn grootmoeder 
altijd zei: “Als je troebel water met rust laat, wordt het 
vanzelf helder”. Tot volgende keer,
Barbara 

DIENSTENCENTRUM MET
RUIM AANBOD ACTIVITEITEN
In het Antverpiagebouw gonst het komende weken van de  
activiteiten. Sportcursussen gymnastiek, curve bowls,  
line-dancing, Tai chi, tafeltennis, yoga, pilates, start to bike,  
stijl-dansen en zumba gold zijn gestart na de paasvakantie.
Elke dinsdag- en donderdagnamiddag wordt petanque 
gespeeld. Woensdag 12 mei hebben de filatelisten hun ruildag. 
Maandag 17 mei is er om 14 uur infonamiddag tax-on-web, 
zitdag sociale dienst en smulnamiddag (profiterolletjes).  
Tevens kan men gaan minigolven in het Hemelhofke. 
Woensdag 19 mei om 14 uur vertellen Jan Koeken en René 
Wuyts met foto’s over sprookjesmotieven en sprookjesfiguren.
Donderdag 20 mei komt om 13.30 uur wijkagent Seghers langs. 
Hij brengt de nieuwe wijkagent Franky Van Hassel mee. 
Woensdag 26 mei volgt de muziekquiz. 
Maandag 31 mei bezoek aan de begraafplaats van de Alfredlei 
o.l.v. Anne-Mie Havermans.Donderdag 10 juni wordt een  
culturele busreis naar Zeland gepland. Vertrek om 8.30 uur. 
Vrijdag 11 juni wordt u van 9 tot 15 uur geholpen bij het  
invullen van uw belastingbrief. 
Op woensdag 23 juni wordt iedereen verwacht voor een dans-, 
muziek- en zangnamiddag. 
Op 30 juni houdt het DC opendeurdag.
Voor verdere info: Nora Augustijns, St.-Antoniuslei 
95-97, 2930 Brasschaat Tel. 03/660 58 00 e-mail: 
dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Heerlijke asperges

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

ANTVERPIANIEUWS

Eind maart is Jo Van Bouwel met pensioen gegaan als  
directeur van de Academie Noord. Koen De Roovere volgt 
hem op. Een gesprek met beiden in het Antverpia-gebouw.

Stel jezelf even voor, Koen.
Ik ben geboren te Merksem op 23 oktober 1974. 
In 1980 ben ik de lagere school begonnen op 
het SMC te Brasschaat. Daarna heb ik 3 jaar 
in de Moderne gezeten op het college en 
ben dan verkast naar het Sint-Lucaspaviljoen 
in de St.-Jozefstraat te Antwerpen. Daar heb  
ik mijn 4de, 5de en 6de jaar kunsthumaniora 
afgemaakt. Daarna heb ik 2 jaar aan de UFSIA 
gezeten, waar ik Germaanse Filologie studeerde 
maar niet afmaakte. Vervolgens heb ik aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten 
te Gent het diploma behaald van Meester in de 
Beeldende Kunsten, Optie Vrije Grafiek.
Nog een jaartje aggregaat erbij, en voilà, ik kon 
beginnen lesgeven aan de Tekenacademie Sint-
Michiel, de toenmalige naam van wat uiteindelijk 
de Academie Noord is geworden.
Een grappige anekdote is misschien dat ik bij 
Jo gesolliciteerd heb vanop het podium tijdens 
een optreden met je zonen op de Mariaburgse 
Feesten.
Ik wist dat Jo in het publiek stond en ik had een 
stageplaats nodig voor mijn lerarenopleiding. 
Ik vroeg of er toevallig een directeur van een 
DKO-academie tussen de mensen stond en 
of die misschien een gemotiveerde stagiair 
kon gebruiken... Jo is me na het optreden 
komen opzoeken en we hebben wat gepraat. 
De week erna ben ik beginnen les geven in de 
lagere graad (dus de stage is uitgemond in een 
jobaanbieding) en nu zijn we 11 jaar later en 
ben ik zelf directeur van de school. Het leven 
zit vol verrassingen…

Heb je als jongere ook aan de  
Academie lessen gevolgd?

Ik heb zelf maar even les gevolgd aan de  
tekenacademie. Ik voetbalde al en zat bij de 
scouts en denk dat ik de tijd niet langer kon 
opbrengen om nog extra tijd braaf in de klas 
te zitten (want wij hadden een strenge leraar). 

Je had dus ook andere interesses?
Mijn vrije tijd kroop dus aanvankelijk in sport 
en de scouts en nadien is er de liefde voor de 
muziek bijgekomen. Zowel het beluisteren als 
spelen van muziek behoren tot een van mijn 
grote passies, net als film en literatuur.
Verder ben ik bezig met mijn eigen artistiek 
werk, waarvan ik hoop dat ik nog voldoende 
tijd zal vinden om dit verder te zetten.

 

Hoe zie je de toekomst van de Academie?
Ik wil de academie verder op dezelfde  
constructieve manier uitbouwen zoals Jo dat  
de laatste 25 jaar gedaan heeft. Accenten 
zullen misschien veranderen en de profes-
sionalisering van het deeltijds kunstonderwijs 
maakt dat we ernstig moeten nadenken 
over hoe we het verschil kunnen maken  
tussen de dagscholen, kunsthumaniora’s,  
hogescholen en universiteiten.
Boeiende vraagstukken die elke dag concreet 
gemaakt moeten worden.
De moderne academie vraagt veel aandacht 
van alle mensen die erbij betrokken zijn, leer-
lingen, leraars, administratieve medewerkers 
en directie. Samen met al deze mensen wil ik 
werken aan een brede, kwalitatieve, creatieve 
en “toffe” Academie Noord.
De nadruk zal in september liggen op de start 
met het eerste en tweede leerjaar van onze 
jeugdateliers. Vanaf nu kunnen eindelijk de 
6-jarigen ook les bij ons komen volgen.
Ik ben benieuwd naar deze nieuwe dynamiek 
maar weet nu al dat het een verrijking zal zijn.

Veel succes in elk geval!
Tot slot wil ik toch graag mijn respect betuigen 
voor Jo en hem bedanken omdat hij  me ook 
bij de aanloop naar mijn nieuwe uitdaging 
weer erg veel geholpen heeft. Ik wens hem en 
zijn almaar groter wordende familie het beste 
van het allerbeste toe.

Jo, jij bent ook een product van het 
Sint-Michielscollege en hebt nadien een  
architectuuropleiding gevolgd in Brussel. 
Wanneer ben jij als architect begonnen 
in Sint-Mariaburg? 

Ik werkte vanaf 1969 als architect.

Hoe ben je bij de Academie terecht  
gekomen?

Ik hield als oud-groepsleider van de scouts 
graag contact met jeugd. Van 1969 tot 1972 
gaf ik les aan jongeren van 12 tot 14 jaar op  
zaterdagnamiddag gedurende 4 lesuren.

Waneer ben je dan directeur  
geworden? 

In 1985 kreeg ik de uitzonderlijke kans om 
Frans Bellens, stichter van de vzw Teken- 
academie Sint-Michiel op te volgen. Hij  
begon officieel met de academie in 1962 

en was dus 23 jaar directeur. Hij legde een  
degelijke en sterk uitgewerkte basis voor het 
deeltijds kunstonderwijs in de beeldende 
kunsten voor kinderen, jongeren en volwas-
senen, wonend in Brasschaat en omgeving. 
Oorspronkelijk gebeurde het allemaal alleen 
in het Sint-Michielscollege maar stap voor 
stap werden alle wijken van Brasschaat (Sint- 
Mariaburg, Kaart, Bethanie, Driehoek, Maria-
ter-Heide en Centrum) voorzien van afdelingen 
voor kinderen. In 1985 gaf Frans Bellens een 
bloeiende en erg gewaardeerde academie aan 
mij door met ongeveer 735 leerlingen. 

Welke grote veranderingen zijn er onder 
jouw bewind gebeurd?

In 1987 werd het urenpakket voor de volwas-
senen van 6 naar 8 lesuren per week gebracht. 
Dit betekende een aanzienlijke uitbreiding 
van het aantal leraarsuren. In 1990 kwam er 
een nieuw decreet voor het deeltijds kunst-
onderwijs met de mogelijkheid de speciali-
satiegraad uit te bouwen, zodat volwasse-
nen na hun 5 jaar hogere graad er nog 2 jaar  
extra bij konden nemen. In 2002 stapten we 
van het vrij onderwijs (vzw Tekenacademie- 
Sint-Michiel) over naar het gemeentelijk  
onderwijs en werden we Gemeentelijke  
Academie voor Beeldende kunsten.
Nauwelijks 2 jaar later werd een interge-
meentelijke samenwerking opgericht met de  
gemeenten Essen, Schilde, Stabroek en Wuust-
wezel en gekozen voor de nieuwe, blijvende 
naam Academie Noord. 
Inmiddels had het gemeentebestuur van 
Brasschaat het Antverpiagebouw in de Sint-
Antoniuslei aangekocht ten behoeve van het 
OCMW (niveau 0 en 1) en de tekenacademie 
(niveau 2 en 3).
In september 2006 was het gebouw genoeg 
in orde om te verhuizen naar Sint-Mariaburg. 
De afdelingen beeldhouwen en keramiek  
behielden hun lokalen op het terrein van  
Sint-Michiel.

Welke waren voor u de topmomenten uit 
uw loopbaan?

Het zelf bouwen van een atelier beeldhouwen 
met de financiële hulp van onze vriendenkring 
Kraplak in 1997-98 en enkele jaren later het  
bestaande sportkot van Sint-Michiel ombouwen 
tot een mooi keramieklokaal waren naar de 
leerlingen toe reusachtige verbeteringen.
Het oprichten van het atelier voor volwassenen 
met een handicap op vraag van het Sterren- 
huis vzw en gestimuleerd door leraar Willie Van 
Couwenberghe was een bijzondere beslissing 
omdat we merken dat deze leerlingen uitzon-
derlijk zijn in de positieve zin. Hun wekelijkse 
zaterdagvoormiddag in de academie betekent 
veel voor hen en voor ons. 
De verhuis naar Antverpia en de goedkeu-
ring van het project Academie Noord met de  
5 participerende gemeenten waren natuurlijk 
ook grote momenten.
Momenteel zijn er meer dan 1.000 leerlingen 
actief, een mooie start voor mijn opvolger 
Koen De Roovere.

Wat ga je doen na eind maart? Heb je 
concrete toekomstplannen?

Eerst wat uitblazen en proberen het hoofdje 
leeg te maken voor andere dingen. Acht 
kleinkinderen zullen allicht wat meer aan-
dacht krijgen, maar ook de kampeerauto  
zal intenser worden gebruikt. Daarbij wil ik  
me (op de achtergrond) nog wat engageren  
in vooral sociale projecten. Maar vermits dit  
op de achtergrond moet gebeuren, houden 
we dit zo stil mogelijk. (lvb)
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Directeurswissel bij Academie Noord:

Jo gaat, Koen komt

RONDLEIDING BEGRAAFPLAATS
Op 31 mei om 1400u wordt er in het kader van de week van de  
begraafplaatsen een rondleiding georganiseerd op de begraaf-
plaats van Sint-Mariaburg aan de Alfredlei. Deze is gratis mits  
aanmelding vanaf 3 mei op: weekvandebegraafplaatsen@
stad.antwerpen.be




