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Op donderdagavond 20 

oktober organiseerde het 

gemeentebestuur van 

Brasschaat  een wijkbabbel voor 

de inwoners van Mariaburg. 

Waarnemend burgemeester 

Koen Verberck heette in het 

Antverpiagebouw een twintigtal 

inwoners van de wijk welkom. 

Met een zestal schepenen was 

het college van Brasschaat 

ruim aanwezig. Een tafeltje per 

schepen was voorzien om een 

afzonderlijk gesprek te kunnen 

voeren, al hadden de politie en 

de Bin-vertegenwoordigers meer 

belangstelling. Het verslag van de 

vragen ‘wijkbabbel 2015’ lag klaar 

voor inzage. Panelen stonden 

opgesteld met de schriftelijk 

binnen gekomen vragen en 

eerste voorlopige antwoorden 

in de zin van: we zullen dit 

onderzoeken. Zoals gewoonlijk 

gingen de vragen meestal over 

de mobiliteit - de Boskapellei 

in het bijzonder - openbare 

werken, groen en natuur. Op 

de panelen was ook een plan te 

zien van de heraanleg van het 

paadje naast het  voetbalterrein. 

Een drankje op kosten van het 

gemeentebestuur en de rustige 

sfeer van het onthaal doen me 

geloven dat het hier nog niet zo 

slecht wonen is.

Inmiddels zijn de werken gestart 

voor de aanleg van het speelparkje 

met één wandelpad naast het 

voetbalveld van KMVK. 

(WD)

DRINGEND GEZOCHT Wildgroei meergezinswoningen stoppen
Dinsdag 15 november nodigde het District Ekeren de inwoners van Sint-Mariaburg uit voor een 
wijkbabbel in Elcks Thuys. Het college was voltallig aanwezig met voorzitter van het districtscollege 
Koen Palinckx, alsook de schepenen Sabine Coene, Tamara Heynen, Pol Bruyninckx en Ludo Van Reusel. 
Uit de powerpointpresentatie ‘Ekeren luistert’  van Karin Nauwelaerts hebben we voor Sint-Mariaburg 
onthouden dat de Japanse kerselaars rond het kerkplein gerooid worden en dat in 2018 andere bomen 
zullen geplant worden. Verder dat de fietstunnel ter vervanging van de NMBS-overweg aan de 
Weerstandersstraat bij Infrabel in een studiefase is. Dat geldt ook voor de fietsostrade nabij het viaduct 
van de Schriek. Er werd een oproep gedaan om via het BIN (Buurtinformatienetwerk) mee te zorgen voor 
de veiligheid in de buurt.  Binnenkort zal de heraanleg van de Bist aangevat worden.  
Het RUP Mariaburg is in opmaak...
Dat RUP kwam uitdrukkelijk ter sprake toen de aanwezigen bij de diverse schepenen hun vragen en 
wensen konden uiten. Bewoners van Schepersveldlei-Gerarduslei, hierin volledig gesteund door het 
bestuur van de Wijkwerking, spraken hun ongerustheid uit over de immobiliënprojecten die de laatste 
tijd de wijk teisteren. Naast de villa, ontworpen door de bekende Antwerpse architect Renaat Braem 
(o.m. van de woonblokken op het Kiel) hangen gele borden om een verkavelingsaanvraag voor de tuin van 
de villa bekend te maken. Op deze locatie werden aanvragen ingediend voor vier meergezinswoningen 
(andere naam voor appartementen). Deze zouden een aantasting zijn  voor het onroerend erfgoed en 
het groen karakter, wat juist door het RUP wil behouden blijven.
Samen met de andere vastgoedprojecten (Prins Albert, Frans Standaertlei, Nijverheidslei, Eduard 
Caerststraat) wordt weer een onverantwoorde bijkomende druk gelegd op de wijk: mobiliteit, 
parkeerproblemen, verdwijnen van het groen, wateroverlast, enz.
De Wijkwerking heeft dan ook een schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen 
van de stad Antwerpen om te beklemtonen dat het aangenaam karakter en het groene uitzicht van 
onze wijk dienen behouden te worden. Het RUP Mariaburg moet zo snel mogelijk worden goedgekeurd 
om paal en perk te stellen aan de uitwassen van bepaalde bouwpromotoren en grondeigenaars. Sint-
Mariaburg mag geen stedelijke slaapwijk worden, maar moet een gezonde, gezellige groene woonbuurt 
blijven. (LVB)

Wijkbabbel in Antverpia
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De WWM-raad legde voor 2017 een aantal activiteiten vast.
Misschien nuttig deze reeds op uw nieuwe kalender te noteren?
15 januari: Nieuwjaarsreceptie WWM
29 januari: Vergeten geluk ism Dans- en Turnkring Antverpia
19 februari: Cultuurhistorische wandeling Groen Sint-Mariaburg

(zwemdok, Kattekens- en Hondjesberg, bossen)
4 maart: concert Jill
19 maart: Lentewandeling Modernisme

(Frilinglei-Antoinettalei-Louislei)
23 april: Erfgoeddag thema ZORG
21 mei: Lancering Wandelzoektocht 2017+ Literair café
18 juni: Kindernamiddag
24 september: Mariaburgse Feesten + finale Wandelzoektocht
15 oktober: Cultuurhistorische wandeling De Sterre
19 november: Groepstentoonstelling Caerde
17 december: workshop bloemschikken voor Kerstmis

Tijdens de zondagactiviteiten kunnen liefhebbers komen tonnen 
voor de wisselbeker Albert Donckers.

WIJKWERKING
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Activiteitenkalender 2017

We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65

info@vincevastgoed.be

Wandelzoektocht 2017
Gezien het succes van de editie 2015 wordt  in 2017 weer uitgepakt met 

een wandelzoektocht doorheen een stukje Sint-Mariaburg. Het vertrek is 

gepland aan het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 

Ekeren. Hij is familiaal en uiteraard wandelen en zoeken, maar bijkomend 

krijgt men wat culturele informatie. Het starschot wordt zondag 21 mei 

2017 te 14 uur gegeven in het Wijkcentrum. In volgende editie worden 

verdere details bekend gemaakt.

(WL)

Hatha Yoga voor jong en oud
in Wijkcentrum Mariaburg

Yoga vindt meer en meer zijn ingang in het Westen. Dat is - gezien de vele 
voordelen, zowel op fysiek als mentaal vlak - niet verwonderlijk. Je lichamelijke 
klachten (hoofdpijn, lage rugpijn, constipatie, kortademigheid...) verbeteren 
en je leert beter omgaan met stress. Doordat je meer lichaamsgewaarzijn 
ontwikkelt en je je bewuster wordt van je ademhaling, word je verleid om 
beter voor jezelf te zorgen. Met als resultaat: meer rust en meer energie in 

je hoofd en in je lijf! Geen overbodige luxe in deze tijden van multitasking,  flexibiliteit en 
permanente bereikbaarheid...
Vanaf januari 2017 biedt ‘Stilpunt’ hatha yoga aan in het Wijkcentrum: elke dinsdagavond 
om 19.30u en elke vrijdagvoormiddag om 9.30u.
In de lessen is er aandacht voor de ademhaling (pranayama), de yogahoudingen (asanas) 
gecombineerd met de rusthouding (savasana)  en de mentale oefening: concentratie/
aandacht (dharana). Hatha yoga is een vorm van yoga die voor iedereen toegankelijk is: jong 
of oud, met of zonder ervaring.
Kom gerust eens proberen! 
Twee gratis proeflessen 
zijn voorzien op dinsdag 
20 december  om 19.30 
uur en vrijdag 23 december 
om 9.30  uur. Inschrijven 
hiervoor kan via website van 
Stilpunt: www.stilpunt.be. 
Hier kan ook alle praktische 
informatie teruggevonden 
worden. Toch nog vragen? 
Stuur gerust een mailtje 
naar Anneleen: anneleen_
rabijns@hotmail.com
(WL)

De drie dochters van Anneleen in volle actie



Wie eind september de Mariaburgse Feesten heeft bezocht, kon 
genieten van een wervelend concert van Fjesta Loco.  Eén van de 
zangeressen zette toen mee het plein in vuur en vlam.  Ze heeft 
nog veel meer in haar mars. 
Jill is een Nederlandstalige singer-songwriter die zichzelf begeleidt
op gitaar. Haar liederen zijn heerlijke combinaties van muziek en poëzie die uitnodigen om 
dieper te kijken en te voelen. 
Met haar vertellingen neemt ze je moeiteloos mee in haar gevoelswereld die plots ook de 
jouwe blijkt te zijn. Anderzijds durft ze zichzelf én het publiek op te zadelen met een aantal 
prangende vragen, waardoor ze de luisteraar diep weet te raken. Want Jill zingt niet alleen, ze 
belichaamt elk woord heel authentiek en net daarom blijft niemand onberoerd bij haar stem 
die een verlengstuk is van haar ziel, haar waarden maar vooral haar pure zijn. 
Voor haar debuut-cd “Het Gevoel” (najaar 2016) werkte ze samen met de getalenteerde Dirk 
Schreurs die vele jaren Dimitri Van Toren heeft begeleid. Op de cd laat Jill horen wat ze allemaal 
in haar mars heeft. Aan elk gevoel weet ze uitdrukking te geven, van diepe ontroering tot het 
uitbundig vieren van het leven! 
Wie zich Paul Heyninck van De Vaganten nog herinnert, zal merken dat de appel weer eens 
niet te ver van de boom is gevallen. Het talent van tekstschrijven, gitaar spelen én zingen is 
duidelijk via de genen doorgegeven. 
Kortom, een niet te missen intiem concert op zaterdag 4 maart te 20 uur in het Wijkcentrum, 
Van de Weyngaertplein 38, Ekeren/Sint-Mariaburg. 
Kaarten voor dit concert kan je verkrijgen door een mailtje te sturen naar steven@skynet.
be met vermelding van het aantal kaarten en je naam en adres.  Je reservatie is definitief na 
storting van 8 euro per kaart op rekening BE 90 9790 8045 4532 van Wijkwerking Mariaburg 
vzw. (SDS)
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Vergeten Geluk: muziek theatraal programma

Singer-songwriter Jill
in het wijkcentrum

Dans- en turnkring Antverpia organiseert in samenwerking met Wijkwerking Mariaburg een liedjesvoorstelling.
‘Vergeten geluk’ is een muziek theatraal programma vol chansons uit de tijd van toen. Broer en zus Hans (nieuwe Mariaburger) en Hannelore Primusz 
halen Nederlandstalige pareltjes van onder het stof en herstellen ze in hun glorie van weleer.
Een Bingo-spel bepaalt het ritme van de voorstelling, en omdat gelukformules steeds wisselen is gelukkig geen enkel optreden hetzelfde... Klein en écht, 
van bij ons. Elke melodie die weerklinkt is minstens 50 jaar oud en van Vlaamse of Nederlandse oorsprong, het resultaat van een zoektocht doorheen 
heel wat zolders en rommelmarkten. Een band die ook nog eens close harmony zingt, zorgt voor een geraffineerd geheel. 
Deze muzikale voorstelling heeft plaats op zondagnamiddag 29 januari 2017 in Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren.
Aanvang te 14 uur, deuren te 13.30 uur. Aanvraag van tickets à 15 euro  kan via ‘ kristin.vanin@telenet.be ‘. Aan de ingang van de zaal kunnen ook tickets 
bekomen worden. Meer info over de voorstelling via ‘ www.vergetengeluk.be ‘.
Noem het pure nostalgie of pure retro, in elk geval een niet te missen onvergetelijke voorstelling. Mét Primusz-pit!  Iedereen moet dit meegemaakt 
hebben ! (WL)

Pieter Embrechts en Eddy et les Vedettes stonden 
afgelopen zomer in de Antwerpse de Singel voor een 
eenmalig live concert. Ze deelden het podium  met 
twee pop-upkoren.
Aan de optredens gingen artistieke workshops vooraf. 
Een team van professionele coaches begeleidde de 
gelegenheidskoren in de opbouw naar het concert. Aan 
de basis van dit initiatief ligt de Antwerpse organisatie 
Zaterdag Zondag, gekend voor zijn pop-upkoren. Dat 
zijn koren in alle mogelijke maten en vormen die 
enkel voor een tijdelijk project opduiken. De artistieke 
leider is Mariaburger Hans Primusz. Deze musicus uit 
de Leopoldlei zorgt voor koorarrangementen op de 
originele liedjes van de artiesten. (LVB)

Jan Raes, die in Sint-Mariaburg opgroeide, is in 
De Singel gehuldigd als Maestro Honoris Causa 
van het Conservatorium. Sinds 2008 is de broer 
van voetbalreporter Frank Raes directeur van het 
Concertgebouworkest in Amsterdam. Jan gaf als 
intendant van de Filharmonie een nieuw elan aan 
het Vlaams orkest. Samen met dirigent Philippe 
Herreweghe lanceerde hij het idee om de Elisabethzaal 
te renoveren. (LVB)

Hans Primusz met twee 
pop-upkoren in de Singel

Jan Raes gehuldigd
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Na Boekenbeurs Literair Café
Begin november bezochten weer 150.000 boekenliefhebbers de jaarlijkse beurs van Boek.be in Antwerp Expo aan de Jan Van Rijswijcklaan. Ook in dit 
digitaal tijdperk blijft het gedrukte boek populair. In eigen omgeving blijkt dat duidelijk uit het intens gebruik dat wordt gemaakt van ons Ruilboekenrek 
aan de inkom van ons Wijkcentrum.
Daarom heeft het bestuur van de Wijkwerking Mariaburg vzw beslist om op zondagmiddag 21 mei een Literair Café te organiseren in ons Wijkcentrum, 
dit in samenwerking met lokale auteurs. Meer concrete info in het maartnummer 133 van de Gazet vh Nieuw Kwartier.   

Ugo Janssens met nieuwe uitgever
Onze  Mariaburgse auteur Ugo Janssens meldde vanuit Grand Halleux dat hij wat graag zal 
deelnemen aan ons ‘Literair Café’ op 21 mei. Tevens deelde hij mee dat hij van uitgever veranderd 
is:  “Na de overname van mijn uitgever Van Halewyck door Uitgeverij Pelckmans verkaste ik naar
WPG-Davidsfonds. Mijn jongste boek ‘Heksenhoer, sterf!’ kwam nog bij Van Halewyck uit in 
november 2015. 
In de toekomst zal WPG-Davidsfonds zich uitsluitend houden tot het uitgeven van historische 
fictie en non-fictie, precies mijn disciplines.
Mijn volgende non-fictieboeken komen respectievelijk uit in september 2017 en november 2018. 
Verschillende van mijn boeken waaronder de historische fictietrilogie Het oculatum, De vrouw 
met de luifelhoed, De zon komt op in het Westen en De taal van de sterren, die zich voor een groot 
gedeelte in Mariaburg afspelen, zullen door WPG-Davidsfonds heruitgegeven worden.” (LVB)

Marita De Sterck meldde tussen bezoeken aan haar kinderen in de States 

en Italië door dat zij graag wil deelnemen aan ons Literair Café in mei. 

Tevens meldde ze: “Op 1 maart verschijnt een nieuw boek : Wreed schoon, 

volkssprookjes op reis.  Hierin komt een bont palet van volkssprookjes uit 

de Vlaamse, Waalse en Nederlandse verteltradities en uit de repertoires 

van diverse cultuurgroepen die naar België en Nederland reisden, uit zo’n 

40 landen. 400 pagina’s, met linoprenten van zoon Jonas Thys.

Ik heb wonderlijke vertellers-vertelsters uit diverse culturen ontmoet. Er 

komt een expo met 6 thematische vertelzuilen bij de 6 hoofdstukken, 

met prenten, teksten en dvd met vertellers. Die expo opent in Permeke 

Bibliotheek op zaterdag 13 mei en zal dan 2 jaar lang reizen langs 

bibliotheken, daar ben ik erg blij mee.”

(LVB)

De Wijkwerking Mariaburg 
vzw zal nooit vergeten 
welke grote rol Guy Van 
Look gespeeld heeft voor 
het bewaren van het 
Mariaburgs erfgoed door de 
kwaliteitsvolle reproducties 
die hij tientallen jaren maakte 
van oude postkaarten.

Maar Guy was niet alleen een begaafd fotograaf, ook een écht 
kunstliefhebber. De moderne schilderkunst genoot zijn intense 
belangstelling en hij volgde de veilingen op de voet. Persoonlijk 
hebben we ook poëzie van zijn hand verzameld. Kleine maar heel 
fijne kunstwerkjes, die we als primeur op het Literair Café willen laten 
voordragen. (LVB)

Marita De Sterck komt ookHaiku’s van Guy Van Look

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
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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 
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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De dertigste editie van de Mariaburgse Feesten groeide uit tot het hoogtepunt van 2016. De boeiende quiz van Tom De Rijdt op vrijdagavond. 

De fantastische Live Jukebox op het plein met Jean Bosco Safari op zaterdagavond.  En zondag de hele dag animatie met rommelmarkt, ontbijt, 

speelgoedbeurs, muziekgroepen en andere attracties  in een schitterend vernieuwd decor: het werden onvergetelijke uren die door de regen in de 

late namiddag niet konden vertroebeld worden. In het Wijkcentrum riepen vele foto’s, persknipsels en affiches herinneringen op aan de voorbije 

edities van dit voor Sint-Mariaburg historisch gebeuren.

Heel veel enthousiasme op zaterdagavond toen Jean Bosco Safari tijdens 
de Life Juxebox verzoeknummers van het publiek schitterend vertolkte.

Voor een bijzonder gesmaakt intermezzo zorgden de Schotse 
doedelzakblazers,  de Clan Hay Pipe Band uit Ekeren, die zoals de Flamenco 
danseressen naast het hoofdpodium een aangename sfeer creëerden. De 
Clan Hay Pipe Band bestaat 10 jaar. Voorzitter Philippe Vervoort mocht ter 
gelegenheid van het concert in de Ruiterhal de Schotse Sir Marlin Hay, Earl 
of Errol, verwelkomen.

Jong en oud genoot van de muzikale optredens van Big Band Ekeren, 
Fixkes, Fjesta Loco, El Juntacadaveres en Voice Mail. Topklasse....

De speelgoedbeurs op de speelplaats van de VBSM genoot eens te meer van veel 
belangstelling.

Een enthousiaste ploeg gedreven medewerkers tekende voor het succes 
van de MF30. Niet alleen tijdens de Feesten, maar ook maanden vooraf 
werden uren vergaderd om te brainstormen, nieuwe ideeën te lanceren, 
alles tot in de puntjes te plannen.

Bezoekers konden betalen met een houten schijfje dat 1 euro waard was: 
de Mariaburger werd  ontworpen door Patrick Wouters met op de keerzijde 
de beeltenis van stichter van Sint-Mariaburg Antoon Van de Weyngaert.



Van 6 tot 10 oktober presenteerden de ArchitectuurLiefhebbers Boom in 
het gemeentehuis een knappe tentoonstelling ‘Boomse Perspectieven’. 
Met oude foto’s, postkaarten en archiefstukken werden diverse hoeken 
en pleinen van de Rupelgemeente getoond en becommentarieerd. Eén 
van de drijvende krachten van deze tentoonstelling is Karl Fret, die zijn 
jeugd in Rustoord doorbracht en die zelf nog in het kasteelpark van Zotte 
Rik speelde.
Er was ook een paneel gewijd aan Floris Verbraeken, architect van 
Antverpia, die voor de Mariaburgse verzekeringsmaatschappij een 
kantoor in de Boomse  Groenhofstraat ontwierp. De organisatoren 
konden dit paneel opbouwen met foto’s en informatie, bezorgd door het 
Heemkundig Documentatiecentrum van Mariaburg.
(LVB)

Vrijdagavond 12 oktober 
werd in het Antverpi-
agebouw de jaarlijkse 
groepstentoonstelling 
van Kunstkring Caerde 
bijzonder origineel 
geopend. Voorzitter 
Mon Van den Broeck 
engageerde het vocaal 
ensemble Bloezette, 
dat onder leiding van 
Herman Van Gucht een 

Van 22 tot 30 oktober konden bezoekers in het Antverpiagebouw, zaal 
Antoon Van den Weyngaert, genieten van een prachtige tentoonstelling 
‘Spotprenten & Cartoons van Bob Mau’. De weduwe van deze Brasschaatse 
kunstenaar, overleden in 2006, bracht de  127 tekeningen bijeen die Bob 
van 1957 tot 1959 in het satirisch weekblad ‘t Pallieterke tekende.  Zij 
werden - mooi ingelijst - thematisch gerangschikt.  Vooral zijn politieke 
spotprenten riepen bij velen jeugdherinneringen op met figuren als Lode 
Craeybeckx, Paul-Henri Spaak, Camille Huysmans, Achilles Vanacker, e.a. 
in de hoofdrol. (LVB)

In EXPOG (Oud-gemeentehuis van Kapellen) pakte Kunstplatform Kappa 
van 4 tot 20 november uit met een bijzonder originele tentoonstelling 
‘Onderweg naar Utopia’. 
Thomas More schreef zijn boek exact 500 jaar geleden. Hij droomde van 
een gemeenschap waarin de kloof tussen arm en rijk niet bestaat, waarin 
geld geen rol speelt, waar iedereen beschikt over wat hij nodig heeft.  
Is Utopia realiseerbaar of blijft het voor altijd een onvervuld streven? 
Rond dat thema werkten de leden van kunstplatform Kappa. Voorzitter 
Ivan Janssens verwelkomde op de vernissage schepenen Stokmans, 
Van Oncen en Janssens plus de talrijke kunstliefhebbers. Enkele dames 
droegen diepzinnige poëzie voor en dorpsgenoot Ignace Bosch zorgde 
voor twee ludieke intermezzo’s.
Meest origineel werk was Het derde paradijs, een installatie met boeken, 
van André De Nys. Ignace Bosch creëerde met gemengde technieken 
‘De waan van de dag’. Ivan Janssens had drie nieuwe werken hangen: 
Immotopia, Fantasopia en Urbanotopia. Werner Paenen uit de Karel 
De Wintstraat vervaardigde twee werken Malewich meets Soweto en 
BIG, mixed media. Ex-pasteibakker Wilfried Keustermans leverde met 
Houtopia en Utopoesaidon sterk werk. ‘Trap naar het onbekende’ noemde 
Maria Peeters een groot werk in acryl op zeildoek. Jan Daneels, nog een 
Caerdelid, had twee foto’s hangen: Mens op weg 1 & 2. 
(LVB)
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Caerdetentoonstelling

Spotprenten van Bob Mau

Kappa onderweg naar Utopia
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Bloezette gaf de vernissage extra glans

Mon Van den Broeck stelde 
tentoon in het Wijkcentrum. Hans 
De Weirdt luisterde geboeid naar 
zijn uitleg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

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’.

prachtig repertorium bracht. De gospel songs en blues harmonieerden 
perfect met de  foto’s van kunstwerken, gemaakt door Caerde-leden.
Op de bijzonder hoogstaande expositie konden zaterdag en zondag werken 
bewonderd worden van Alfons Bijvoets, Arlette Bories, Rita Calander, 
Gerre Daneels, Jan Daneels, Hugo De Bie, Sylvia De Greef, Liliane Denayer, 
Michel De Smet, Mia Haazen, Ivan Janssens, Nancy Van de Parre, Mon 

Van den Broeck, Mia Van Hoofstat 
en Theo Van Stappershoef.
Mon Van den Broeck verwelkomde 
namens Caerde in ons wijkcentrum 
een groep wandelaars van CD&V 
Ekeren en Brasschaat om hen 
te laten kennismaken met zijn 
houtsculpturen. Hij lichtte het 40-
koppîg gezelschap toe hoe hij zijn 
werk creëert, o.m. de beelden van 
de kerststallen in Sint-Lambertus 
Ekeren en in de kathedraal van 
Antwerpen. (LVB)

In het feeërieke decor van Kasteel Ravenhof te Putte vond de 34e 
groepstentoonstelling plaats, gepatroneerd door de Cultuurraad en 
Cultuurdienst van de gemeente Stabroek.
Niet minder dan 66 deelnemers stelden werk tentoon, zeer ongelijkmatig 
van kwaliteit. Veel te veel ook om binnen een redelijk tijdsbestek te 
bekijken.
Wij waren meest gecharmeerd door de vier uit recyclagemateriaal 
vervaardigde sculpturen van Theo Reynaerts uit de Gezondheidslei, 
winnaar van de publiekspijs 2015: visser, gitarist, soulmates en ‘ne keizer 
voor ne keizer’. (LVB)

Theo Reynaerts in het
Ravenhof



Na bijna 30 jaar heeft bakkerij Colson, Kapelsesteenweg 350,  definitief de deuren gesloten.
Dinsdag 27 september was het onherroepelijk de laatste dag. Alle klanten werden getrakteerd 
op mini gebakjes en een drankje. Met enige fierheid werden er foto’s uit de oude doos 
bovengehaald.
Rudi en Katelijne kijken meer dan tevreden terug: “We hebben dit altijd met volle overgave en 
plezier gedaan. Alles werd intern ambachtelijk vervaardigd. Ons Frans brood en worstenbrood 
werden erg gegeerd, alsook krokodillen, schildpadden, sneeuwmannen in merengue, dit alles 
tijdens de feestdagen. Drie jaar lang waren wij tijdens de feestdagen geopend maar dit is al lang 
geleden. Nu nemen we definitief afscheid van de bakkerij. Opvolging van de bakkerij zat er niet 
in”.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
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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

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

Bakker Colson gestopt

Rudi en Katelijne Colson zorgden bijna 30 jaar 
voor het dagelijks brood van vele Mariaburgrs.

‘1765’ is de naam van de taperia die Anthony Bellens dit najaar in de 

historische Katerheidemolen heeft geopend. Nadat de gemeente 

Brasschaat de poreuze molenromp met houten plankjes bekleedde, kreeg 

de jonge ondernemer uit de Jacobuslei de molen voor 27 jaar in concessie. 

De schitterende inrichting lokte niets dan bewonderende commentaren 

uit bij de 30 wandelaars die met de Wijkwerking op 16 oktober deelnamen 

aan de cultuurhistorische verkenning van Katerheide. Anthony, zelf 

nakomeling in vijfde generatie van molenaar Victor Janssens, had 

het geluk dat bij de opening van de nieuwe horecazaak de weergoden 

gunstig gestemd waren, zodat heel wat passanten op het terras kwamen 

genieten van een San Miguel (Spaanse pils) of een Oude Caert, of van 

een geurige koffie met een gebakje. Dit is beslist een aanwinst voor de 

wijk. Het jarenlang lege molenplein kan terug een ontmoetingsplaats 

worden voor de Mariaburgers. Een plek waar het zalig genieten is van de 

Belgische zon en van contacten met dorpsgenoten.  (LVB)

Onder deze titel schreef Jan Brys een artikel in GVA om de lezers te melden 
dat Paula Corthouts al 50 jaar de bekende horecazaak Oud-Antwerpen 
aan de Elisalei runt. In 1966 kwam ze uit Limburg het goed draaiend café, 
dat inmiddels 131 jaar bestaat, overnemen. Toen was er nog een manege 
aan verbonden. In 1980 verdwenen de paarden en kwam een speeltuin 
n de plaats. Het restaurant werd met een ruime veranda vergroot en 
achteraan werd de wijnschuur geopend. Ook het zaaltje voor feestjes en 
recepties bood achter het openlucht terras nog meer mogelijkheden.
Paula kan niet stoppen met werken: op de foto in de krant zit ze volop 
aardappelen te schillen. De vriendschap van de vele trouwe klanten 
stimuleert haar om naarstig verder te doen. (LVB)

De buurtwinkel Carrefour Express aan de Sint-Antoniuslei 26 wordt sedert 

eind september al twee jaar uitgebaat door Rik en Katja. Dat vierden ze 

heel graag met hun trouwe klanten die een herbruikbare kortingkaart 

van -10% kregen. De winkel is van maandag tot zaterdag open van 8 tot 

20 uur en op zon- en feestdagen van 8 tot 20 uur. Gesloten van dinsdag 

13 uur tot woensdag 13 uur.

(LVB)

Heerlijke tapas in 
Katerheidemolen

Paula (84) houdt 
vijftig jaar café

Rik en Katja 2 jaar uitbater

De deelnemers aan de 
Katerheidewandeling waren 
bijzonder gecharmeerd door de 
prachtige inrichting van ‘1765’.

Katelijne gaat bij de C.M. werken voor opvang van zieke kinderen. Rudi 
zal nog even zijn handen vol hebben om alle apparatuur te verwijderen, 
daarna zal hij beslissen over zijn toekomst.
Zelfs in de loop van de namiddag ging de telefoon om nog op het laatste 
moment een brood te bestellen... net op tijd want er waren er nog maar 
drie.
De Wijkwerking dankt Rudi en Katelijne hartelijk voor de jarenlange 
steun die ze als trouwe adverteerders aan onze Gazet verleend hebben. 
Wij wensen hen nog veel gelukkige dagen samen in Sint-Mariaburg! (RJ)

In november zijn tussen de molen 
en het sanitair zeilen aangebracht 
die verwijzen naar de verdwenen 
wieken van de molen.
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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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Ecolo-voorzitter Olivier Deleuze:

“Ik leerde 
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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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dehoutschuur@proximus.be  
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Al 15 jaar brengt Luc Briessinck
schoolgerief naar Zuid-Marokko

In de nummers 67, 105 en 115 van onze Gazet brachten we verslag uit van 
de avontuurlijke expedities die Luc Briessinck ondernam om schooltjes 
in Marokko en Mauretanië van het nodige schrijfgerief te voorzien. 
‘Onderwijs is toch de basis om kinderen in Afrika de kans te geven 
een beter leven uit te bouwen”, getuigt de bewoner van Villa Louise, 
beschermde woning uit de Bist.
Hij stond zelf als leraar in het stadsonderwijs voor de klas en beseft 
daarom al te best hoe belangrijk de schoolse vorming is voor de jeugd. In 
de winter van 2000-2001 reisde hij voor het eerst naar Mali en bezocht 
er een schooltje van de zusters van Sint Vincentius a Paulo. Hij zag met 
welke grote noden de Afrikaanse schooltjes af te rekenen hadden. Zo 
geraakte hij door het virus van de ontwikkelingshulp besmet. Sedertdien 
reisde hij om de twee jaar met zijn jeep naar Marokko en Mauretanië. 
In de Sahellanden bezorgde hij de schoolbenodigdheden, die hij in 
Sint-Mariaburg en omgeving bijeen haalde. Zowel neringdoeners als 
lokale scholen  en vele sympathisanten steunen het initiatief van 
Luc, zodat hij telkens met vele dozen schriften, schrijfgerei, zelfs een 
fotokopieermachine naar ginder kon bollen. 
De voorbije maand oktober was hij weer op expeditie naar Safi. 
Onmiddellijk na zijn terugkeer bezorgde hij onze redactie al een cd met 
foto’s van zijn avontuurlijke trip door de woestijn. 
“Het is telkens weer bijzonder deugddoend te ervaren hoe dankbaar 

de leerkrachten en leerlingen van Safi (lager 

onderwijs) en Boghe (secundair onderwijs) 

zijn. Ik word bij hen gastvrij ontvangen en - 

hoe weinig ze zelf ook hebben - ik mag bij hen 

logeren en mee aan tafel zitten. Na al die jaren 

kennen ze mij en voel ik me er ook thuis. Ik hoop 

in de toekomst nog meermaals naar ginder te 

trekken. Zo kan ik ook controleren of wat ik van 

hier meebreng goed gebruikt wordt. Door een 

betere scholing krijgen de kinderen ook betere 

levenskansen. Ik heb kunnen constateren  dat 

heel wat kinderen uit de beginjaren inmiddels 

een diploma hebben behaald en aan het werk 

zijn.”

(LVB)

Dankbare kinderen van het schooltje in Safi bedankten op 22 oktober de 
Mariaburgse en Antwerpse sponsors.

Luc Briessinck bezorgde alle kinderen in het 
klasje nieuwe balpennen. 

Sinterklaas kennen ze in Zuid-Marokko niet, 
maar Luc Briessinck speelt wel een beetje die 
rol. 
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BM’ s verlieten ons...

Robert Cleynhens
° 29/9/1944
† 25/8/2016

De echtgenoot van Magda Vanwesenbeeck bracht met zijn ouders en 
zijn zus Liliane zijn jeugd door in de Van de Weyngaertlei. Van 1965 tot 
1969 zorgde hij voor de muzikale animatie op alle feesten van jeugdclub 
Jeli.  Na hun huwelijk woonde het echtpaar in de Oudstrijderslei. Zij 
kregen twee zonen Kris en Wim. Later verhuisden ze naar Kalmthout 
en nadien naar Putte-Kapellen.  Robert, die als scheikundig ingenieur 
werkte in de chemie en technisch bijzonder vaardig was,  overleed aan 
kanker  in A.Z. Sint-Jozef te Malle. Familie, vrienden en kennissen namen 
van hem afscheid tijdens een sfeervolle plechtigheid  in de Uitvaartvilla 
Noorderkempen te Brasschaat.

Uit het Jeli-archief van 1967: de Mariaburgse voetbalploeg met vooraan vlnr 
Ward Van Bouwel, Robert Cleynhens, Ludo Van Bouwel, Jan Raeymakers 
(+) en Lus De Smet; achteraan Jo Van Bouwel, Eric Seiffermann (+), Guy 
Van Bouwel, Paul Van Look, Guy Streitz, Pol Joossens (+) en Ludo Voet.

Gaby Miseur

° 15/11/1926

† 27/8/2016

Maria Groffen

° 7/1/1928

† 30/8/2016

De weduwe van Frans Wuyts was een bijzonder vriendelijke, altijd 
blijgezinde vrouw. Zij werkte samen met haar echtgenoot vele jaren op 
het gemeentehuis van Ekeren, waar ze alle bezoekers met een stralende 
glimlach voorthielp. Het echtpaar kreeg een dochter Ingrid. Zij waren 
echte levensgenieters, nauw betrokken bij het parochiaal leven o.m. via 
het zangkoor Sint-Cecilia. Na het overlijden van haar echtgenoot bleef 
Gaby nog een hele tijd wonen in de Leopoldlei. Vandaar wandelde ze vaak 
met haar rolator naar de Alfons De Schutterstraat om haar dochter te 
bezoeken. Trouw nam ze ook deel aan de activiteiten van Ziekenzorg. 
Haar levensavond bracht ze door in WZC Hof de Beuken te Ekeren, 
waar ze overleed, net geen 90 jaar. Priester Rik Van Bergen leidde de 
uitvaartliturgie in de parochiekerk.

Samen met haar man Fons Van Look maakte Maria van de beenhouwerij 
in de Schriek - recht tegenover  bakkerij Mariman - een bloeiende zaak. 
Ze kwamen na hun huwelijk in 1952 in Mariaburg wonen. Ze was van 
Berendrecht afkomstig, maar vele Mariaburgers herinneren haar nog 
als iemand die de klanten in de winkel met veel toewijding bediende en 
ook als een kleine, sportieve dame die de bestellingen met de fiets tot 
bij de klanten bracht. Ze turnde op maandagavond bij de dames in de 
jongensschool.
In 1993 stopte het echtpaar met de zaak en verhuisde naar Itegem. Daar 
genoot ze van de natuur en de rust, en bleef ze heel actief bezig.  Op 10 
maart 2013 kwamen ze nog eens terug naar hier om in Elcks Thuys hun 
85e verjaardag te vieren. Maria sliep zachtjes in op 30 augustus, in het 
ziekenhuis te Lier.

Koetsier Willy Meirsman
overleden

Willy Meirsman (73) die met zijn Kerba-paardentram de voorbije jaren 
tientallen ritten maakte door Sint-Mariaburg om zijn passagiers, jong 
en oud, te laten kennismaken met de mooiste hoekjes van de wijk, is 
zaterdag 29 oktober begraven in Hoogboom. Hij overleed op 21 oktober 
2016 in Coda Hospice te Wuustwezel. 
Met veel deskundigheid en grote paardenliefde mende Willy zijn 
Oostenrijkse Noriker-trekpaarden door de Mariaburgse dreven, 
lanen, leien en straten. Eind mei maakte hij nog voor DC Antverpia en 
Wijkwerking Mariaburg drie ritten met zijn dubbeldek-paardentram van 
het  kerkplein naar het Antverpiagebouw. Bij het afscheid zei hij ons met 
brede glimlach: “Tot volgende rit door Sint-Mariaburg!” Dat zal helaas 
nooit meer kunnen gebeuren...
Zaterdagavond 19 november werd in de Sint-Jozefskerk van Hoogboom 
een benefietconcert gehouden ten voordele van de Vlaamse Vereniging 
Autisme. Klarinettist Wim Voet en het De Vita strijkkwartet verzorgden 
dit ‘Classic Concert’. Bij aanvang zei Wim Voet dat het werd opgedragen 
aan Willy Meirsman, die in het Hoogboomse kerkje een reeks klassieke 
concerten organiseerde. De uitvoering van de Rhapsody in Blue van 
Gershwin herinnerde eraan dat ook Willy met zijn Cosy Ensemble een 
eigen bewerking van dit prachtig muziekstuk maakte.
Wij betuigen onze innige deelneming aan zijn weduwe, kinderen en 
kleinkinderen. (LVB)
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 Magda De Ridder

° 24/10/1954  

† 31/8/2016

Lea Corthout
° 16/3/1930  

† 20/9/2016

Bij een val op de hoogste berg van Europa, de Elbroes (5.642 meter) 
in Rusland, is Magda De Ridder (62) totaal onverwacht om het leven 
gekomen. Vierhonderd meter onder de top gleed ze uit, samen met een 
andere Belg uit het gezelschap.
Magda was veertig jaar lang een gedreven en gewaardeerde lerares 
Algemene Muzikale Vorming en Samenzang in Academie Ekeren. Op 
die manier bracht ze honderden jongeren en volwassenen de liefde voor 
muziek bij. Als fagottiste liet ze zich opmerken als een getalenteerde, 
hard werkende en sympathieke muzikante.
In 2012 vertrok ze met een groep van veertien vrijwilligers van de 
Damiaanactie  naar Bangladesh. Ze hielp er bij de renovatie van een 
kliniek voor lepra- en tbc-patiënten.
In 2013 fietste ze samen met vrienden naar Santiago de Compostela. 
Compostela-reizigers konden overnachten in haar woning in de 
Leopoldlei. Haar plots heengaan was een zware slag voor familie, 
vrienden en buren.

In 1930 zag Lea het levenslicht in Wiekevorst als jongste telg uit een 
gezin van zes kinderen. Op driejarige leeftijd groeide ze op in Sint-Job-
in-’t-Goor, waar ze van jongs af een handje toestak in het huishouden. 
Als jonge vrouw leerde ze Rob Van den Heuvel uit Brecht kennen en 
huwde met hem in 1953. Hij werkte bij Bank & Verzekeringsmaatschappij 
Antverpia. Al gauw kwamen ze samen met haar moeder, ‘ons moe’, in 
Sint-Mariaburg wonen. Daar stichtte ze een gezin met drie kinderen, een 
dochter Doris en twee zonen Ivan en Erwin. De jongens hadden beide een 
aangeboren visuele beperking en dat vroeg extra zorg.  Haar jongste zoon 
Erwin was slechts 17 jaar toen hij stierf. Toen de twee andere kinderen 
volwassen waren, werd ze actief kernlid van KGV Ekeren en ging ze 
samen met het gezin andersvaliden begeleiden op vakantie naar het 
buitenland. De meeste mensen kennen haar van de sociale ‘babbels’ als 
ze elke dag met de fiets om verse boodschappen ging. 11 jaar geleden 
werd ze, kort na het overlijden van Rob, zorgbehoevend. Toch kon ze 
nog tot juli 2015 met hulp van buitenaf en van de kinderen thuis in de 
Grotlei blijven wonen. Sindsdien werd ze met veel liefde omringd in WZC 
De Mick, waar ze op 20 september zachtjes is ingeslapen. Afscheid werd 
genomen in het vertrouwde kerkje Heilige Familie op de Kaart te midden 
van familie, vrienden en buren op zaterdag 24 september.

Wim Goedstouwers

° 5/4/1940

† 29/9/2016

Matheus (Thijs) 

Moons

° 3/4/1926

† 15/9/2016 

Met het heengaan van Thijs Moons op 90-jarige leeftijd verliest onze Gazet 
een trouwe lezer. Velen zullen zich deze muzikaal begaafde Mariaburger 
herinneren van zijn dansorkest The Swinging Sixteen en van de Combo 
Blue Moons, die destijds heel wat feesten opluisterden. De echtgenote 
van Thijs, Alice Eeman, overleed in 1998. Zij was een bekende speelster 
van de toneelkring Dienet Vro. Thijs was de laatste jaren levensgezel 
van Lizy De Cort en woonde in Berchem.  Hij kwam nog meermaals op 
bezoek in DC Antverpia om herinneringen aan zijn gelukkige jaren in 
Sint-Mariaburg op te halen, o.m. voor het boek ‘Valavond’ van Marita De 
Sterck.

Met het heengaan van Wim Goedstouwers verliest de wijk een rasechte 
Mariaburger die opgroeide in de Veldstraat, waar vader Goedstouwers 
een diamantslijperij had. Wim huwde met Denise Segers en het echtpaar 
kreeg één zoon Jüri. Zij woonden in de Boskapellei bij Denises moeder 
Elisa Van den Bergh, die in 2006 honderd jaar werd.  Jüri woont met 
echtgenote Kristine en dochtertje Eveline - Wims oogappel -  in een 
nieuwe woning op de familiegrond aan de Alfons De Schutterstraat. 
Wim was een fervent verzamelaar van doodsprentjes, die hij allemaal 
inscande. Als we voor ons Heemkundig Documentatiecentrum info 
nodig hadden over één of andere dorpsgenoot, konden we altijd bij 
hem terecht. Toen zijn vader nog leefde in de Willy Staeslei, kwam Wim 
wekelijks bij ons buurten in Het Nieuw Kwartier aan de Schriek. Na het 
overlijden van zijn schoonmoeder verhuisde hij met zijn echtgenote naar 
een appartement achter de molen. De laatste maanden onderging hij 
een zware behandeling tegen kanker, maar op de Mariaburgse Feesten 
kwam hij in ons Wijkcentrum een wafel eten en vertelde dat hij zich beter 
voelde. Enkele dagen later overleed hij plots.

Wijkwerking Mariaburg vzw 
wenst alle lezers

een zalig kerstfeest en
veel geluk in 2017!
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Elsa Sterkendries

° 26/7/1912  

† 30/9/2016

Rachel Calluy
° 28/06/1929  

† 25/10/2016

Op 26 juli heeft Elsa Sterkendries nog haar 104de verjaardag gevierd in 
haar huis op de Kapelsesteenweg, waar ze al meer dan 75 jaar woonde. 
Ze overleed op 30 september 2016 op dezelfde leeftijd als de beroemdste 
eeuwelinge van Mariaburg: Moederke Van Den Eynden, die in 1949 stierf 
op 104-jarige leeftijd. Elsa Sterkendries werd geboren in Antwerpen en 
vergezelde als klein meisje haar vader, Xavier Sterkendries, die aannemer 
was, naar diverse bouwwerven. Samen met haar moeder, Lydie Heens-
Sterkendries, poseerde ze als model voor Felix Gogo, die ook de muren 
van het stadhuis van Antwerpen heeft beschilderd. In 1938 liet ze aan de 
Kapelsesteenweg een tweewoonst bouwen, in de stijl van het interbellum. 
Ze woonde er tot haar overlijden, met assistentie van een inwonende 
ziekenhulp. Ze kreeg zelf geen kinderen maar heeft de vier dochters van 
haar broer, die in Congo heeft gewerkt, opgevoed. In 2003 overleed haar 
man, Cor Vlek, op 96-jarige leeftijd. Hij was afkomstig uit Schiedam en 
kon enthousiast vertellen over zijn werk met de allereerste computers. 
Ook Elsa, die vroeger als verpleegster had gewerkt, was een levendige 
vertelster die met veel élan het verleden van de buurt kon evoceren. 
Gevraagd naar het geheim van gezond oud worden stelde ze: ‘Het groot 
lot uit de loterij trekken.’ En: ‘Een beetje deugnieterij helpt ook.’

Rachel Calluy overleed op 87-jarige leeftijd toch nog vrij onverwacht thuis 
in haar woning.  
Zij was geboren in Kapellen, maar woonde sinds 1958 met echtgenoot 
Leo  aan de Floris Verbraekenlei 18.
Na haar schoolopleiding werkte Rachel als dactylo een achttal  jaren 
bij Verzekeringen Antverpia aan de St.-Antoniuslei. Zij huwde met Leo 
Stessels in 1954 en begon toen aan een loopbaan als bediende optiek 
bij brillenfabriek Buchman te Kapellen, waar ze tot haar pensionering in 
1990 actief was.
Volgens de uitdrukkelijke wens van de overledene heeft het afscheid in 
alle stilte plaatsgevonden in het kerkje van Brasschaat - Rustoord.

René Schepers
° 19/12/1926  

† 23/9/2016 

Samen met echtgenote Joanna ‘Netje’ Huybrechts woonde René vele 
jaren in de Sint-Antoniuslei. Hij was een vertrouwde figuur in het 
parochieleven, want oud-secretaris van de gepensioneerdenbond Okra 
en lid van Ziekenzorg. René was drager van verschillende eretekens. Een 
aangename, vriendelijke man in de omgang.
Het echtpaar kreeg twee kinderen, zoon Dirk en dochter Nicole die voor vijf 
kleinkinderen zorgden. Hij overleed in Coda Hospice te Wuustwezel, bijna 
90 jaar oud. De plechtige uitvaartliturgie vond plaats in de parochiekerk 
van Sint-Mariaburg.

Victor De Laet

° 19/8/1941

† 27/10/2016

Victor De Laet zag het levenslicht te Antwerpen, maar bracht zijn jeugd 
grotendeels door in Schoten. Op jonge leeftijd werkte hij reeds in de 
neon-reclame industrie.  Na een val van op grote hoogte en een drie jaar 
durende revalidatie hield hij dit werk voor bekeken. Een tweede loopbaan 
startte hij bij de groenzorg van de stad Antwerpen. Vele jaren en examens 
later bracht hij het tot teeltoverste en was hij meestal aan de slag in het 
Schotense Peerdsbos.
In 1975 huwde Victor met Lea Kuylen uit Ekeren en zij vestigden zich in 
de Nationalestraat te Antwerpen waar zijn echtgenote een textielwinkel 
uitbaatte.
In 1978 bouwden zij hun huidige woning aan de Floris Verbraekenlei 64,  
waar ze samen vele gelukkige jaren beleefden.  In 2001 ging Victor op 
pensioen, genoot thuis van zijn mooie tuin en maakte regelmatig reizen 
met zijn echtgenote. Tot in 2013 het noodlot toesloeg in de vorm van een 
slepende ziekte. Na drie jaar moedig strijden overleed Victor thuis in de 
armen van zijn echtgenote. Tijdens een ingetogen uitvaartdienst in het 
kerkje van Hoogboom namen familie, vrienden en kennissen afscheid van 
deze vriendelijke en graag geziene persoonlijkheid. 

In het volgend nummer meer over inmiddels overleden:

Georgette Slock

Madeleine Van Baast

Kris Peeters



Kapelsesteenweg 376-380
2930 Brasschaat-Mariaburg

Tel.: 03/664 03 69
www.kledingwilan.be
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De eerste kleuter- en lagere school werd onder impuls van Antoon Van de Weyngaert opgericht en 
in de huidige Karel De Winstraat, vroeger Schoolstraat,  ‘bemand’ met enkele dissidente nonnen 
van de zusters Annonciaden uit het klooster van Veltem-Beissem. 
Langzaam groeide de bevolking in de nieuwe wijk en in 1924  werd verhuisd naar ruimere gebouwen 
in de Frans Standaertlei. Door de jaren heen was verbouwing en renovatie ook hier een must. 
Heden groeit Sint-Mariaburg weer met vooral jonge gezinnen en daardoor bloeit de plaatselijke 
VBSM (Vrije Basisschool Sint-Mariaburg) als geen ander. Het schooljaar 2016-2017 kent in totaal 
200 leerlingen: 70 kleuters en 130 in het lager onderwijs. Een toekomst gerichte uitbreiding drong 
zich weer op en rond de helft van juni 2016 zijn werken gestart langs de zijde Frans Standaertlei 
om boven de bestaande klassen, drie nieuwe klaslokalen te voorzien. Het 5e en 6e leerjaar hadden 
de eer om na de Herfstvakantie deze nieuwe lokalen in te palmen. Hiermee kregen het eerste tot 
en met vierde leerjaar wat meer ruimte. Het derde nieuwe lokaal is voorzien als multifunctionele 
ruimte. Het ganse LO werkt vanaf nu digitaal via interactieve borden, te vergelijken met een grote 
‘Ipad’ of ‘tablet’. 
De groepsopvang “Het Vlindertuintje” – gevestigd in het vroegere parochiesecretariaat/pastorij/
klooster naast de school - leunt aan als o.a. voedingsbodem, maar werkt onafhankelijk met 28 
beschikbare plaatsen. De  prachtige samenwerking heeft ook als voordeel dat de kleuterschool de 
slaapgelegenheid kan benutten voor hun kleinste kleuters. 
De feestelijke inhuldiging van de nieuwe lokalen, gevolgd van een gezellige kleine receptie, vond 
recent plaats. 
Ook de kleuterspeeltuin heeft een ware metamorfose ondergaan. 
Sint-Mariaburg groeit, maar de VBSM bloeit. In een volgende fase wordt de zijde waar de turnzaal 
/ feestzaal zich bevindt voorzien van een nieuw dak. (WL)

Twee halftijdse directrices
Directrice Hilde Rasschaert, die al vele jaren GIBO Mariaburg aan de Annadreef bestuurt, vroeg aan het 

gemeentebestuur om vanaf dit schooljaar halftijds te werken. Daarom is Ann Leyssens aangesteld  als halftijds 

directeur en halftijds beleidsondersteuner . Zij was voordien werkzaam in Gilo Kaart en Giko ‘TVeldhoppertje . Grote 

hobby van Ann is geschiedenis, maar vooral de Tweede Wereldoorlog en de periode van Napoleon.

“Een mooie uitdaging is het om voor Gibo Mariaburg te komen werken,” zegt ze. “Het is prettig samenwerken met 

Hilde, die de school door en door kent. Wij vormen een complementair team. Ik vond hier een zeer dynamisch corps,  

fantastisch om mee samen te werken. De juffen en meesters zijn allen sterk geëngageerd.” 

Sint-Mariaburg groeit,  Vrije Basisschool bloeit

GIBO ANNADREEF

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen

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

6-UREN SERVICE VOOR  

GEBOORTEKAARTEN

Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk

Folders  -  Affiches  -  Flyers

Brochures  -  Digitaal drukwerk

van 1 tot en met … exemplaren

De grootouders genoten 
van een voormiddag met 
hun kleinkinderen in Gibo 
Annadreef. 

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

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

MARIABURGERS OVERLEEFDEN 
DODENTOCHT BORNEM

Danny De Proft

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

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

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

1. Zicht vanaf Van de Weyngaertplein op de
bijkomende klaslokalen

2. Een glunderende directeur Erwin met een
aantal stralende leerlingen op de toegangstrap 
naar de bijkomende klaslokalen

3. De metamorfose van de kleuterspeeltuin
4. Zicht op nieuw klaslokaal in voorbereiding
5. De noeste arbeiders werken tegen de tijd.

Kleuters en leerlingen van de lagere school zijn 

zeer gelukkig in hun ruime klaslokalen en prachtige 

speelplaatsen. Dat konden ook de grootouders 

van de kleuters ervaren, die op 27 en 28 oktober 

een voormiddag mochten meemaken met hun 

kleinkinderen. 

(LVB)



Na haar prachtig geslaagd olympisch debuut in Rio nam Renée Eykens 
enkele weken rust om te recupereren van de verre reis en de zware 
competitie. Over vier jaar wenken de Spelen van Tokio en dan hoopt ze 
de finale van de 800 meter te halen. Zij is niet zinnens deze winter aan 
indoorwedstrijden deel te nemen, maar wel aan enkele veldlopen om haar 
weerstand op te bouwen. Zij begon superfijn aan het veldloopseizoen door 
in Bonheiden te winnen. De week nadien werd ze derde in Mechelen.
De studente kinesitherapie heeft voor 2017 het Europees kampioenschap 
U23 als hoofddoel op haar programma staan. Dit kampioenschap vindt 
plaats in het Poolse Bydgoszcz. Voor de 800m vrouwen geldt 2.09 als 
selectienorm. Met haar huidige recordtijd van 2.00 kan dat voor Renée 
geen probleem zijn.
Tijdens de Gouden Spike 2016 in Sint-Truiden werd Renée uitgeroepen 
tot ‘atletiekbelofte van het jaar’. Krijgt ze ooit de gouden spike, die nu 
naar Nafi Thiam ging? (LVB)

Ondertussen is het nieuwe dans- en turnjaar al een tijdje bezig. Heel wat 
vroegere en nieuwe leden hebben de weg naar de vereniging gevonden. 
Alle jongeren kregen vorig jaar een drinkbus. Dit jaar worden de overige 
drinkbussen verdeeld onder de nieuwe jonge turners en dansers. De 
bedoeling is dat ze die vullen met kraantjeswater. Het bestuur  wil de 
jongeren hiermee aanzetten om gezond en ecologisch verantwoord de 
dorst te lessen.
Op woensdag 30 november kwamen Sinterklaas en Zwarte Piet langs 
voor de kleuters en de kinderen van het 1e en 2e leerjaar. 
Van maandag 19 tot donderdag 22 december  wordt in alle kinder- en 
jeugdgroepen een vriendjesweek gehouden: elk kind mag één vriendje 
meebrengen naar de les om samen te dansen of te turnen. 
Op zondag 29 januari brengen Hans en Hannelore Primusz een repertoire 
van liedjes van vroeger onder de titel  Vergeten Geluk  in het Wijkcentrum 
Mariaburg.. 
Het koekenfeest  met verkleedpartij voor onze kleuters en de kinderen 
van het 1e en 2e leerjaar vindt plaats op 19 februari 2017.
Dit jaar wordt weer een OpenDeurDag georganiseerd  op 21 mei 2017. 
Deze opendeurdag zal plaats vinden in de sporthal van de Annadreef.
De bewegingsschool voor de allerkleinsten wordt dit jaar begeleid door 
Jurgen Debie met hulp van Sam Gulickx. Jurgen is de lesgever kleuterturnen 
op woensdag. Beiden volgden eveneens de multimove-cursus.
Sam Gulickx en Leen Sanders zijn onze nieuwe krachten dit schooljaar. 
Sam helpt mee bij het kleuterturnen en de bewegingsschool. Leen, 
studente sportwetenschappen, is de vaste vervanger voor de turnlessen 
op donderdagavond.
Voor iedere groep is er een tweede instapmoment tijdens de week van 
9 januari. Nieuwe leden betalen dan 50 euro , yoga 60 euro. Voor de 
bewegingsschool zijn kindjes vanaf 3 jaar welkom. Zij kunnen inschrijven 
voor 60 euro voor 12 lessen. 
Het  jongste lid is 3 jaar is en de oudste turnster 86!  Echt  een recreatieve 
vereniging voor jong en oud.
Inlichtingen: 03/664 98 60 of 0496/12 72 55; info@turnkring-antverpia.
be www.turnkring-antverpia.be
(MED)

Sinds september 2012 wordt in de sporthall aan de  Annadreef  elke 
zondagavond vanaf 19 uur recreatief badminton gespeeld. Badmintonclub 
Shuttle is een vzw, aangesloten bij de Sportraad van Brasschaat. 
“Liefhebbers zijn altijd welkom om eens te komen kijken,” meldt 
voorzitter Luc Van Meer. (MED)
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‘Belofte van het jaar’
Renée Eykens winst in Bonheiden

OpenDeurDag
op 21 mei

Recreatief badmintonnen 
in Annadreef

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES - ELEGEERT

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04
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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
K

Charles Soffers speelde tijdens de 
Opendeurweek op 13 juni een ‘solo slim’.
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Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele 
jaren  een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans 
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas. 
Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi, 
die huwde met Daniël de Kort en nog in de Sint-Antoniuslei 
woont. Hij overleed in Stabroek en werd begraven te Ekeren. 

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

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

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 

ANTVERPIA

Fietsen of Hobbyen:
ook zin hierin?

DC met nieuwtjes

DC Antverpia bloeit van activiteiten onder het motto ”voor elks wat wils”, 
dat is geen onbekende meer. Er kan o.a. gefietst worden (20 à 25 km in 
de verre omgeving van DC met drink -en sanistop) – onder begeleiding 
– elke laatste vrijdag van de maand. Vertrek wordt voorzien te 13.30 uur 
aan het Antverpia gebouw.
Ook hobbyen kan elke dinsdag vanaf 14 uur. De dames (en heren) zijn een 
(h)echte vriendenkring die gezamenlijk babbelend, werkend, enz. gratis 
een fijne namiddag doorbrengen. Iedereen kan gewoon komen kijken… 
(WL)

DC Antverpia  start in januari met enkele nieuwigheden.  Zo is er vanaf 16 januari 2017 op  maandagochtend 9.30 uur lessen “yogalates”. Dynamische 
pilatesoefeningen worden afgewisseld met staande en zittende houdingen uit yoga. Een 10-beurtenkaart kost 50,00 euro en telt drie maanden 
(verlengen met eventuele vakantiedagen). 
Vanaf dinsdag 17 januari start de cursus “Patchwork”. Beginners met voorziene startpakketjes kunnen van 10 tot 15 uur een ganse dag terecht. 
Wellicht zullen er apart ook workshops zijn. Kostprijs is 50 euro tot zomervakantie.
Nieuwe cursussen computer van 10 lessen voor beginnelingen zullen wellicht op vrijdagnamiddag gegeven worden. Tevens start nieuwe cursus 
tabletgebruikers: drie lessen en twee opvolglessen. Kandidaten kunnen nu al inschrijven via 03/660 58 00 of op het dienstencentrum zelf . De juiste 
lesmomenten worden zo vlug mogelijk doorgegeven.
Woensdagnamiddag is er de nobele denksport “schaken”, graag met nieuwe kandidaten, ook beginnelingen. Alle kneepjes worden tot in de puntjes 
uitgelegd. Alles is ter beschikking en volledig gratis.
Een jarige die komt eten wordt gedurende een tiental minuten verrast. Bij seintje zorgt centrumleider voor “super extraatje” met een 
tafelgoochelmoment. (WL)

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. 
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Vier creatieve dames in actie op het DC-terras tijdens hun 
hobbynamiddag: vlnr.  Frieda, Josée, Angèle en Amanda.

Fietstocht naar Maria ter Heide en omgeving op 31 augustus 2016
Achteraan : Lydia, Josée, Guy, Frieda, Goemare (kapitein fietsploeg) en Resy
Vooraan : Chrisanta en onze twee Old Timers Julleke en Kris
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Nieuwe omheining
uiteindelijk geplaatst 

Nieuwe concierge:  streng
maar rechtvaardig

Wellicht heeft iedereen  al gezien dat de oude verroeste omheining aan 
de achterzijde van het Antverpiapark (Henrilei-De Vroente) vervangen 
werd door en zeer stijlvol zwart hek, met respect voor de originele 
omheining die dateerde uit begin 20e eeuw. 
De nieuwe conciërge heeft de vandalismeproblemen zeer goed onder 
controle.  Voorlopig besluit: “Er komt nog geen volledig afgesloten 
terrein”. Hopen maar dat dit zo kan blijven, want dit is een goede 
zaak!
De plannen om signalisatie in en rond het gebouw volledig onder 
handen te nemen worden concreter. Betere bewegwijzering (nu soms 
een doolhof), verduidelijking van aanwezige diensten in het gebouw, 
betere samenwerking tussen de verschillende diensten, personeel, 
bezoekers en de verantwoordelijke schepenen (sociale zaken, sport, 
cultuur, scholen….) moet leiden tot vlottere contacten.
Tenslotte zal ook het pleintje aan de kant van  de Henrilei met bollen, 
basketbalveldje en boskapel grondig vernieuwd worden. Geopteerd 
wordt om er een speeltuin voor kinderen aan  te leggen. Ouderen 
kunnen al geruime tijd terecht in het fitpark.
In de centrumraad is gekozen voor een poort aan de Vroente ter 
vervanging van de huidige paaltjes, die een nachtmerrie zijn voor 
de  chauffeurs van het minibusje, die dagelijks mensen ophalen en 
wegbrengen.  (WL)

Fréderic Lang en Hanne Caluwaerts werden op 1 december 2013 aangenomen als nieuw 
conciërge-echtpaar van het Antverpiagebouw. Het koppeltje kreeg een eerste kindje in 
april 2014. Uiteindelijk hebben zij snel een nieuwe weg gezocht. 
Antverpia moest op zoek naar een nieuwe huisbewaarder. En of zij die gevonden 
hebben in Steven Vandeputte (niet verwarren met Steven Vandeput, federale 
defensieminister)! 
Hoewel Antverpia te kampen heeft met hangjongeren (en ouderen) en vandalisme, is 
Steven erin geslaagd dit probleem zeer goed onder controle te krijgen. “Streng maar 
rechtvaardig” is hij. Als alleenstaande papa met tienerzoon woont hij sinds maart 2016 
in de conciërgewoning naast het DC. Werkzaam op de gemeente Brasschaat neemt hij ’s 
avonds en tijdens weekends zijn verantwoordelijkheid volledig op. De avondwandeling 
met zijn mooie hond is ‘het’ moment om eventuele problemen te  kanaliseren. Hij 
waakt streng over het correct afsluiten van het gebouw; hij is zeer begripvol als hij 
personen onder handen neemt die iets doen dat niet door de beugel kan; hij is héél 
streng als het nà ingrijpen nog niet in orde is! Met deze lovende commentaren hoopt 
DC nog zéér lang op zijn diensten te rekenen. 
(WL)

De nieuwe conciërge Steven Vandeputte: streng maar 
rechtvaardig, vriendelijk, behulpzaam, correct.

Nieuwe omheining langs De Vroente is uiteindelijk klaar.

Rechtzetting artikel
 ‘ Heel wat wijzigingen in 
Antverpiagebouw ‘

In onze editie  nr. 131 werd op pagina 14 onder het artikel ‘Heel wat wijzigingen in 
Antverpiagebouw’ een foutieve naam vermeld. In de tekst “Hilde Minnebo is de nieuwe 
administratieve kracht” werd de naam van ‘ Lindsey Johnstone ‘ foutief vermeld als 
‘Lindsey Johnson’. 
Onze oprechte verontschuldigingen hiervoor.
(WL)



et het winteruur slaan we definitief de pagina om 
van de wondermooie nazomer van 2016. Laat ze maar

preken over de opwarming van de aarde, een warme 
oktobermaand is toch maar mooi meegenomen.
In de soms sombere nadagen van november gaan de rolluiken 
bij Julienne reeds rond vier uur in de namiddag omlaag en ben 
ik genoodzaakt het afgesproken belsignaal te hanteren: kort 
- lang - kort , opdat ze zonder argwaan zou open maken. Een 
mens zou voor minder voorzichtig worden na twee mislukte 
pogingen tot inbraak, sedertdien heb ik twee duidelijk 
zichtbare BIN- stickers aangebracht.
“Zeg Barbara,” vraagt Julienne, “BIN ,wat is dat voor iets? 
Heeft het verband met BAM ? Wat is dat toch allemaal 
tegenwoordig met al die afkortingen?” Ik leg haar zo goed en 
kwaad als het gaat uit dat het een niets te maken heeft met 
het ander, maar de grijze haren schuddend zucht ze: “Ik lees 
niets anders meer in de Gazet van Antwerpen, kijk zelf maar: 
Magnette blokkeert CETA, het Europees handelsverdrag met 
Canada. CETA is dat dan zoiets als CEPA?”  Je moet weten 
dat Fons, haar man zaliger,vroeger ‘aan de dok’ werkte en 
bijgevolg uitbetaald werd door de Cepa.
Terug alles uitvoerig uitgelegd, we drinken een Elexirke, goed 
voor weerspannige darmen en tegen eerste winterkou, en 
ineens filosofeert Julienne: “Iemand als Trump zou het hier 
voor het zeggen moeten hebben!” 
“Allez Julienne, is dat geen brug te ver?”  “Nee, nee,” repliceert 
ze. “Zie maar naar al dat geleuter over Zwarte Piet, mogen ze 
dan in den Delhaize ook geen negerzoenen en geen bruine en 
geen zwarte chocolade meer verkopen? Dat is dan toch ook 
discriminatie of niet soms? Om nog maar van de heisa van 
de kerststallen in Frankrijk te zwijgen, want het spreekwoord 
zegt : als het druppelt in Parijs, regent het in Brussel. Subiet 
mag ik van de groenen zelfs geen blokske hout meer in mijn 
stoofke steken om de gevolgen van de indexsprong(en) te 
milderen.”
Tegen zoveel derde leeftijd logica kan ik helaas niet op.
Wie zeker en vast geen last hebben van indexsprongen zijn 
de 16 (zestien) ex-Europese commissarissen die met 125.000 
euro per jaar de buikriem niet hoeven aan te snoeren, om nog 
maar te zwijgen van zitpenningen bij Arcelor Mittal en andere 
Proximussen . Was Marc Sleen nog in leven, dan volgde 
prompt een passend stripverhaal.
En zoals mijn grootmoeder altijd zei : De bleekste inkt is 
sterker dan het slechtste geheugen.

Tot volgende keer.

Barbara
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Zondag 18 september was de opendeurdag van het VOC, net als de vorige 
edities,  qua publieke belangstelling een voltreffer.
Meer dan 2200 geïnteresseerden brachten tussen 10 en 18 uur een bezoek 
aan de accommodaties van het dierenopvang- en verzorgingscentrum.
De bezoekers kregen een kijkje achter de schermen, informatie over de 
werking met filmprojectie, kinderanimatie, een hapje en een drankje.
Hoogtepunt in de namiddag was het vrijlaten van zes tortelduiven, 
twee torenvalken en een buizerd in de groene omgeving van het 
Meanderdomein.
Een vermelding verdient zeker onze Mariaburgse Dodentocht stapper 
Danny De Proft.
Hij bracht door zijn afgelegde kilometer sponsoring dit jaar een extra 
steuntje van 2582 euro in voor de werking van het VOC.
Marcel Peeters, stichter en bezieler van het VOC, die gestart is met de 
constructie van een nieuw reeënverblijf achter zijn woning aan de Floris 
Verbraekenlei, zal de sponsorcenten daar zeker nuttig aan kunnen 
besteden. (LC)

In het vorig nummer van de Gazet schreven we onder de rubriek KMO in 
het artikel over de lustrumviering van tKadooke  dat de echtgenoot van 
Heidi Geeraerts als elektricien het magazijn achter de winkelruimte deelt. 
We vergisten ons echter van naam. De echtgenoot heet Werner Cortoos 
en niet Meirlaen. Onze excuses voor deze lapsus.
(LVB)

Grafisch kunstenares Diane Bruyninckx  uit de Sint-Antoniuslei 8 zoekt 
een kunstatelier in de buurt van haar woning. Haar coördinaten:  03-297 
63 09; GSM: 0494/123.129;  e-mail: diane.art@telenet.be; website:  www.
diane-bruyninckx.be

Danny De Proft stapte
2582 euro bijeen voor VOC

Vergissing

ATELIER GEZOCHT

HERFST-
OVERWEGINGEN
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Afscheidsconcert Koninklijke 
Harmonie Antverpia

ANTVERPIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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Maandag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur

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

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

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

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

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

Danny De Proft overhandigde een cheque van 2582 euro, opbrengst 
van zijn gesponsorde Dodentocht, aan Marcel Peeters van het VOC.


