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CIRCUSSCHOOL 

De Circusschool ‘Ell Circo d’ell 
Fuego‘ van Antwerpen Dam geeft 
kinderen vanaf 4 jaar de kans te 
leren hoe ze hun lichaam moeten 
gebruiken om allerlei ongelooflijke 
toeren uit te halen. 
In het eerste niveau begint elke 
les met een spel. Daarna wordt op 
kracht en lenigheid gewerkt. 
Het tweede niveau is enkel 
acrobatisch, dit om echte 
acrobaten te worden met een 
sterk lichaam en een sterke 
concentratie om hun gevaarlijke 
bewegingen uit te voeren.
Het derde niveau is dit van de 
zelfontplooiing en optredens. 
Je moet het tweede niveau 
doorworsteld hebben. Hier wordt 
veel bloed, zweet en tranen 
geïnvesteerd om op het podium te 
kunnen schitteren.
Door hun aanpak – samen plezier 
maken en vechten voor hun doelen 
– worden jongeren en kinderen 
gestimuleerd om hun grenzen te 
verkennen en te verleggen. 
Alle kinderen (tot 6 jaar moeten 
ze wel begeleid zijn door een 
volwassene) zijn uitgenodigd 
tijdens de eerste zaterdag 
van de paasvakantie op 5 
april tussen 14 en 17 uur in het 
Wijkcentrum Mariaburg op het 
Van De Weyngaertplein 38. De 
Circusschool strijkt dan neer en 2 
begeleiders staan ter beschikking 
om te helpen bij het aftasten 
en eventueel het verleggen van 
grenzen. Deelnameprijs voor de 
kinderen bedraagt 5 euro (één 
gratis drankje inbegrepen), te 
betalen aan de ingang. Om toch 
enigszins een kijk te hebben 
op het aantal deelnemende 
kinderen, vragen we vooraf 
deelname kenbaar te maken via: 
wijkcentrum@mariaburg.be  met 
vermelding ‘Circusschool, naam, 
adres‘.
De namiddag wordt  gezellig, 
avontuurlijk, fantastisch! Ouders, 
grootouders, familie, vrienden 
en kennissen mogen de peuters, 
kleuters en jongeren komen 
aanmoedigen. (wl)

Samen met de Cultuurdienst van 

Brasschaat werkt het Heemkundig 

Documentatiecentrum van de 

Wijkwerking Mariaburg vzw 

op zondag 27 april mee aan de 

Vlaamse Erfgoeddag.

Voor 2014 is het thema  

‘Grenzeloos’. Dit wordt gesym-

boliseerd door een reisduif. In het 

park van Brasschaat en op diverse 

locaties in de parkgemeente 

zullen tentoonstellingen rond 

vogels opgesteld worden. In het 

Mariaburgs wijkcentrum valt vanaf 

10 tot 18 uur een tentoonstelling 

te bekijken over de duivensport in 

de wijk. Bekers, medailles, foto’s 

en unieke documenten evoceren 

de activiteiten van de Mariaburgse 

duivenliefhebbers.

Om 14 uur staat ook een geleide 

wandeling op het programma met 

bezoek aan de hokken van diverse 

Mariaburgse duivenmelkers. 

Vertrek aan het Wijkcentrum, Van 

de Weyngaertplein 

38. Nadien zal ook 

auteur Marita De 

Sterck, die de laatste 

hand legt aan een 

roman over het  

leven in Sint-Maria-

burg tussen 1935 en 

1945, uit haar werk 

stukjes voorlezen 

waarin duiven en 

duivenmelkers een 

rol spelen. Wie gratis  

aan de wandeling wil 

deelnemen, wordt 

gevraagd vooraf in te 

schrijven per e-mail 

aan info@mariaburg.

be met vermelding 

‘duivenmelkerswandeling 27 april’ 

en het aantal personen.

De inkom is gratis. 

Meer concrete info volgt ten ge-

paste tijde via de affiches, de  

folders en brochures van Erf- 

goeddag, op  www.brasschaat.be  

en www.mariaburg.be alsook in  

de Brasschaatse Film en de 

regionale pers. 

(lvb)

Erfgoeddag ‘Grenzeloos’ 
in teken van duivensport

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat

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

VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO
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WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer:

IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek ons op www.mariaburg.be

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke  
uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt 
in herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee aan 
dit nummer: Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers, 
Steven De Schepper, Ludo Geenen, Walter Lauriks,   
Guy Mahieu, Lieve Stuyck, Jo en Ludo Van 
Bouwel, Kristin Van In, Mon Vandenbroek, 
Marc Wouters. Verantwoordelijk uitgever: 
Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 
Kapellen, tel. 03/605 73 61, gsm 0476/59 22 78,  
e-mail: hippopress@skynet.be



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

  Openingsuren:
 Ma. 05.45 - 12.30u

 D i. - Vr. 05.45 - 12.30u  
 en  13.30 - 18.00u

 Za 06.30 - 16.00u

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

e-mail: de.persbox@telenet.be
www.depersbox.be

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Op vrijdag 7 februari hield de Wijkwerking 

Mariaburg vzw zijn jaarlijkse Algemene 

Statutaire Vergadering in het wijkcentrum. 

Door de aanwezige bestuursleden werden 

het financieel verslag, de begroting en het 

jaarprogramma unaniem goedgekeurd. De  

raad van beheer blijft ongewijzigd.

Nadien volgde in het wijkcentrum een  

gezellig feestmaal waarop naast alle  

bestuurders en hun partners ook de bussers 

van de Gazet en de medewerkers van 

het Heemkundig Documentatiecentrum 

uitgenodigd waren. Voorzitter Marc Denissen 

heette iedereen hartelijk welkom. Secretaris 

Walter Lauriks deed een oproep om 

medewerkers te werven die mee de uitbating 

van het wijkcentrum willen behartigen.

Na de receptie met fijne hapjes staken  

allen de benen onder de mooi versierde  

feesttafels. 

Zij genoten van een heerlijk menu, verzorgd  

door ‘kok aan huis en tuin’ Roeland van 

atelier116@live.be : voorgerecht gevulde 

cannelone met rund, feta en champignons, 

afgewerkt met gemarineerde tomaat en 

mozarellasaus; hoofdgerecht brandade van 

gerookte paling, spinazie, groene kool en 

gebakken zeebaars met hollandaise saus; 

nagerecht aan tafel gebrande créme brulee.

WIJKWERKING
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Algemene Vergadering en Jaarfeest

Algemene Vergadering van WWM op het Schoon Verdiep van het 
WCM.

Geanimeerde gesprekken tussen de gangen in
Een toast van Paul Van Dessel en Walter Lauriks op een succesvol 
2014

Zijn stijlvol personeel bediende de genodigden op voortreffelijke wijze.

‘Overbuur’ Roeland bracht heerlijke 
gerechten.
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RUIMTELIJKE ORDENING
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Toch een Moeder Sarovstraat
Toen in 2007 aan het einde van de 

Weerstandersstraat een inbreiding met 

nieuwe woningen werd gerealiseerd, vroeg 

de Wijkwerking Mariaburg vzw aan het 

Districtsbestuur van Ekeren om de naam 

‘Moeder Sarovlei’ te gebruiken voor deze 

nieuwe straat. Op dit schrijven kwam van 

overheidswege nooit een antwoord…

Toen werd voorgesteld om deze straat de 

naam te geven van Elvira Borst (1888-1943). 

Zij was geboren in Kralingsveer (Nederland) als 

dochter van Arie Borst en Pietje van den Berg. 

Bij haar huwelijk werd ze proseliete (joodse  

door bekering) en koos de naam Ruth. 

Haar echtgenoot Gabriel Sarphati  was een 

diamanthandelaar uit een bekende joodse 

familie. In Amsterdam bestaat zelfs het 

Sarphati Park. Zij was decennia lang in heel 

Vlaanderen vermaard als moeder SAROV. 

Zij woonde met haar echtgenoot eerst in de 

Fortuinstraat 18 en nadien aan de Bist 76 

(thans nr. 80), in villa La Mascotte. Deze villa 

paalt  aan het inbreidingsgebied tussen Bist en 

Willy Staeslei. In deze woning viel de Waffen 

SS in september 1942 binnen op zoek naar haar 

joodse echtgenoot. Om haar te overhalen zijn 

schuilplaats te verraden werd ze hard geslagen, 

gestoken met messen en werden haar haren in 

brand gezet. Haar echtgenoot werd ondanks 

haar zwijgen gevonden en weggevoerd naar 

de Mechelse Dossinkazerne. Hij werd nooit 

weergezien. Zij stierf enkele maanden later in 

het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk op 31 

maart 1943.  Ze kreeg vanwege inwoners van 

Sint-Mariaburg na WO II een huldegraf op de 

begraafplaats aan de Alfredlei. Haar graf is 

een aanklacht tegenover het leed dat haar en 

vele joodse medemensen is aangedaan. Op het 

monument staat de tekst: “Doodgemarteld 

voor de democratie”. 

Haar betekenis reikt echter nog verder.

Vooral vanwege haar actieve rol in  het socio-

culturele leven te Sint-Mariaburg en ver 

daarbuiten verdient zij door een straatnaam 

vereeuwigd te worden. Zij was een sterk 

geëngageerde en cultureel verfijnde vrouw. 

Ze hield van haar medemensen. Dit maakte 

haar tot ijverige medewerkster in de joodse 

weldadigheidsinstelling te Antwerpen, de 

‘Centrale”. Ze werkte mee aan de opvang en 

verzorging van behoeftige geloofsgenoten 

in de moeilijke jaren voor WO II en maakte 

ook deel uit van het V.E.V.A. (Verbond van 

Economisch Verweer Antwerpen), een groep 

onpartijdige Joden die de economische boycot 

tegen nazi-Duitsland opzetten. In 1925-26 was 

ze bestuurslid van het Willemsfonds afdeling 

Sint-Mariaburg. In Grand Hotel Moeder Mie 

(Bist) gaf ze voordrachten voor deze kring, o.m. 

‘Guido Gezelle, zijn leven en werk’ en ‘Zeden 

en gewoonten der inlanders van Congo’. Ze 

omringde zich, net als haar echtgenoot, graag 

met kinderen. Ze leidde 50 kinderen van de 

jeugdafdeling van de Vlaamse Kring van Sint-

Mariaburg. Toen de Socialistische Arbeiders 

Radio-Omroep voor Vlaanderen (SAROV) in de 

jaren 1930 startte met een kinderuurtje, was 

de rol als presentatrice haar dan ook op het 

lijf geschreven. Vanaf dan was ze bekend als 

moeder SAROV. Als voorloopster van tante 

Lieve en tante Terry presenteerde ze het 

programma met de kinderen Jefke (de later 

beroemde acteur Luc Philips) en Jeanneke 

(Michielsen). Ook Nelly D’Hondt,  accordeoniste 

uit Ekeren, werkte mee aan het programma.  

Nu Versnel even voorbij Plantencentrum Van 

Gastel een nieuwe straat heeft getrokken, blijkt 

uit aanplakbiljetten de stad Antwerpen hieraan 

de naam ‘Moeder Sarovstraat’ toegekend te 

hebben. Weliswaar ligt deze straat iets verder 

van villa La Mascotte in de Bist 80, waar het 

echtpaar Sarphati woonde, maar uiteindelijk 

zijn we toch blij dat de onvergetelijke figuur 

van Moeder Sarov door deze straatnaam blijft 

verder leven bij de inwoners van Sint-Mariaburg. 

Ook in de nieuwe roman van Marita De Sterck 

over het leven in Sint-Mariaburg tijdens de 

bewogen jaren 1935-1945 speelt moeder Sarov 

een belangrijke rol. (lvb)

Moeder Sarov verzorgde het kinderuurtje met Luc Philips en Jeanneke 
Michielsen.

Het grafmonument op de begraafplaats aan 
de Alfredlei valt direct op.

De firma Versnel bouwt een reeks woningen 
langs de Moeder Sarov-straat.
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Onze Mariaburgse auteur, tevens 

ereburger van Vielsalm, heeft 

sedert 2007 meer dan 40.000 

exemplaren verkocht van ‘De Oude 

Belgen’. Dit historisch werk is thans 

bij Uitgeverij Vanhalewyck aan zijn 

elfde druk toe. Zopas heeft Ugo 

een nieuw standaardwerk voltooid: 

‘De Germanen’.

Sinds het oude Rome worden de 

Germanen omhuld door mythe, 

magie en legende. En nog meer 

zijn ze door de eeuwen heen voor 

de historische en ideologische kar 

gespannen van menig staatsman 

en historicus. Het bekendst is de 

manier waarop de geraffineerde 

propagandamachine van de nazi’s 

de geschiedenis van de Germanen 

zo boetseerde tot ze naadloos 

aansloot bij die van het Duitse 

volk.

In dit wetenschappelijk onder-

bouwde maar toegankelijk 

geschreven boek speurt 

Ugo Janssens in het spoor 

van antieke auteurs 

als Caesar en Tacitus, 

archeologen, linguïsten, 

historici, antropologen 

en etnologen naar de afdrukken 

die diverse Germaanse stammen 

in onze geschiedenis en bodem 

hebben nagelaten.

Het boek telt 274 bladzijden en 

bevat een aantal mooie illustraties. 

Het is in alle goede boekhandels 

te koop tegen 19,95 euro. Ook als 

e-boek te verkrijgen:

http://www.vanhalewyck.be/

boek/de-oude-belgen-e-boek 

http://www.vanhalewyck.be/

boek/

de-germanen-e-boek

(lvb)

Op de hoek van Frilinglei en Baillet-

Latourlei wil het Brasschaats 

gemeentebestuur een bronzen 

beeld plaatsen van voormalig 

burgemeester Ferdinand Baillet-

Latour. Voor de vervaardiging van 

dit grote beeldhouwwerk werd Raf 

Thijs, gerespecteerd leraar van de 

Academie Noord, aangesproken. 

Inbegrepen de sokkel zal het 

bronzen beeld 4 meter hoog 

worden. Kostprijs 55.000 euro. 

Om dit kunstwerk te financieren 

wordt een kleinere versie aan 

2500 euro te koop aangeboden 

aan de bewoners van de mooie 

Baillat-Latourlei en omgeving. Ook 

drinkwatermaatschappij Pidpa, 

destijds door Ferdinand Baillet-

Latour opgericht, zal het project 

mee financieren.

Pater Francis Dierckxssens 

van het Sint-Michielscollege, 

die regelmatig voorgaat in de 

eucharistievieringen te Sint-

Mariaburg, heeft een boeiend 

boek over de familie Baillet-

Latour geschreven en is ook de 

drijvende kracht achter het project.  

(lvb)

CULTUUR
Ugo Janssens met
‘De Germanen’

Academieleraar Raf Thijs maakt
beeld van graaf Baillet-Latour
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Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04

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

Caerde in Sint-Jozefskapel

Lachen in Wijkcentrum

De volgende tentoonstelling van Caerde vindt plaats in de  Sint-Jozefkapel, 

Augustijnslei 76 te Brasschaat van 1 t/m 4 mei (11 tot 17u).

Voorlopige deelnemerslijst: Hilde Bruynseels, Maria Peeters, Sandra 

Van Hooydonck, Nancy Van de Parre, Jan Daneels, Jan Van Gucht, Mario 

Moerman, Mon Van den Broeck.

Op donderdag 24 april worden de lachspieren op de proef gesteld in 

WCM.  Twee rasechte comedians treden op in het wijkcentrum aan het 

Van de Weyngaertplein 38. Arnout Van den Bossche, de relatiefluisteraar 

en Bert Gabriëls vervolledigt de avond. Edol praat de avond zorgvuldig 

aan elkaar. Info en tickets op de website van cultuurcentrum Ekeren via 

www.ccekeren.be of telefonisch via 03 292 67 30. (med)



De leerkrachten, directeur en andere 

‘kunstminnenden’ van Academie Noord tonen 

hun visie op de recente en niet zo recente 

kunstgeschiedenis. Ieder van hen maakt een 

keuze van tien cruciale werken, belangrijke 

kunstenaars of evenementen, die voor hen 

een bijzondere betekenis hebben. Deze selectie 

wordt voorzien van passend commentaar. 

De selectie wordt getoond op de cadmium-

midden-rode muren op de tweede verdieping, 

voor de Galerie Tsjeljoeskin, Academie Noord, 

De Vroente 7.

Als achtste bijdrage is van 11 januari tot en 

met 5 april leerkracht NANCIE VEREECKE 

aan de beurt. Van 24 januari tot 22 februari 

vond in Galerie Tseljoeskin de tentoonstelling 

‘Specifieke Jongerenateliers’ plaats. (lvb)

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

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

CULTUUR
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Visie van Nancie Vereecke

Knap werk van de jongerenateliers viel te bewonderen in Antverpia

Info nodig i.v.m. verkoop of verhuur :
steeds welkom!

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

Hobonia met  
boeiend programma

Dichterlijke liefde van
Michaël Vandebril

Het Heemkundig Documentatiecentrum van 

de Wijkwerking Mariaburg vzw onderhoudt 

prima contacten met de collega’s uit Brasschaat 

(Breesgata), Kapellen (Hogescote) en Hoogboom 

(Hobonia).

Culturele Heemkring Hobonia vzw heeft sedert 2006 

een prachtig lokaal in ‘Blok J’ van de voormalige 

kazerne te Hoogboom. Daar werd onlangs door  

voorzitter Raymond Roelands en het bestuur het 

jaarprogramma voor 2014 voorgesteld. Enkele 

activiteiten zullen zeker ook inwoners van Mariaburg 

interesseren. Op zondag 8 juni wordt omstreeks 

11 uur links naast de kerk het gedenkmonument 

van Eduard Osy de Zegwaart ingehuldigd. Dit 

monument werd na WO I in het domein van de 

Barones opgericht uit dankbaarheid omdat haar 

zoon veilig was teruggekeerd uit de oorlog. Het 

stond te verkommeren tussen de rododendrons, 

maar krijgt nu dank zij Hobonia en de Kerkraad 

van Hoogboom een waardige plaats. Zondag 15 

juni volgt een lentewandeling in de Oude Gracht. 

Deelnamekosten 2 euro per persoon. Zondag 19 

oktober is een herfstwandeling voorzien in de Oude 

Gracht. Dinsdag 18 november geeft Jan Ingelbrecht 

in het lokaal van Blok J een uiteenzetting over 

‘bunkers en loopgraven 1914-1918’, meer specifiek 

over de bunkers in de Oude Gracht, het Mastenbos 

en andere locaties in Kapellen. (lvb)

De Mariaburgse poëet Michaël Vandebril prijkte 

onlangs met foto in het themanummer over 

Valentijn in Steps Magazine. “Een liefdesgedicht 

is het mooiste wat er is”, aldus de dichter uit 

de Van de Weyngaertlei, die naast voormalig 

stadsdichter  Bart Moeyaert en de jonge Sylvie 

Marie de liefde bezingt. (lvb)

Ivan Janssens uit de Nijverheidslei, decennialang 

secretaris en werkpaard van de WWM, stelde in 

februari zijn  werken tentoon in Cultuurstation 

Tracé. Onder de titel ‘Memories’ toonde hij een 

aantal aangrijpende werken. Op de Nocturne 

van 21 februari leidde Layla Van Bogaert 

de tentoonstelling in en zorgde Souvenirs 

d’Afrique voor de muzikale omlijsting.

De maand voordien werd in de sfeervolle ruimte 

van Tracé een indrukwekkende expositie 

gepresenteerd met werk van de drie broers 

Idir Mecibah, Omar en Manu Van Meervelde.  

Werk van internationaal topniveau viel er te 

bewonderen! (lvb)

Memories van Ivan Janssens



Jan Raeymakers (71) mag dan wel al enkele 

jaren in Hongarije wonen, de meeste 

Mariaburgers kennen deze echte dorpsfiguur 

wel. In zijn  jeugdjaren nam hij actief deel aan 

het parochieleven. In het voetspoor van vader 

Jos – groepsleider van de Mariaburgse scouts 

na WO II  - kende hij een actieve periode als 

scoutsleider en werd zelfs groepsleider in de 

Zilverenhoek. 

Vorig jaar vatte hij het plan op om alle 

nakomelingen van het echtpaar Louis Van 

Bouwel-Leemans nog eens bijeen te brengen 

in Sint-Mariaburg. In onze wijk zagen immers 

de kinderen Maria, Jan, Leona en Jozef het 

levenslicht. Dezen huwden en zorgden voor 

23 kleinkinderen, die op hun beurt huwden en 

een respectabel aantal achterkleinkinderen 

kregen. Ook hiervan hebben er een aantal reeds 

nakomelingen.

Vermits de familie Van Bouwel altijd muzikaal 

is geweest – Jan Van Bouwel was toch de 

dirigent van het NIR (later BRT) Omroepkoor 

en al zijn kinderen spelen wel een instrument 

– wordt op zondag 23 maart om 14.30 uur in 

de parochiekerk op het Van de Weyngaertplein 

een uniek concert gebracht door leden van 

de familie en hun vrienden. Deuren open om 

14 uur. Toegang gratis. Op het programma 

staat STABAT MATER van Govanni Battista 

Pergolesi. Het Stabat Mater is een van de 

beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten 

op de Moeder Gods in haar smart om de 

gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de 

beginwoorden van het gedicht, Stabat mater 

dolorosa. Daarnaast wordt als verrassing ook 

een lentelied gebracht. Uitvoerders zijn sopraan 

HELGA VAN CAMPENHOUT, contra tenor PETER 

ICKX, basso continuo DAVID VAN BOUWEL met 

een strijkersensemble van de familie.

Voor de leden van de familie organiseert gids 

Ludo Van Bouwel nadien een dorpswandeling 

langs de gebouwen die met de familie te 

maken hebben, o.m. de Meulenbergoeve op 

de hoek van Molenweg-de Caterslei, de hoeve 

in de Carolinalei, de woning aan de Boskapellei 

en vele andere huizen waar leden van de familie 

gewoond hebben 

en nog wonen.

In het 

W i j k c e n t r u m 

wordt tevens een 

reünie gehouden 

waar bij een 

hapje en een 

drankje een reeks 

f a m i l i e f o t o ’ s 

kunnen bekeken 

en herinneringen 

o p g e h a a l d 

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.”
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40 jaar Delhaize
Genieten van 
heerlijke wijn 
‘Cuvée Mariaburg’

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

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

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

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

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

Ter gelegenheid van het gouden 
huwelijksjubileum van het echtpaar L.Van 
Bouwel-Leemans werd deze schotel 
gemaakt met portretjes van alle kinderen/
schoonkinderen en kleinkinderen.



Met de topresultaten van de Rode Duivels en 

de kwalificatie voor  de wereldbeker in Brazilië 

krijgt de voetbalsport meer aandacht dan ooit 

in de media. Wat weinigen weten is dat in de 

jaren ’50-80 van vorige eeuw een groot deel 

van de lederen voetballen in de topcompetitie 

met de hand (manufactuur) vervaardigd 

werden in een atelier aan de Zwemdoklei 72 

te Mariaburg-Brasschaat. Daar leidde Pedro 

Teodoro José Pantebre-Gil de fabricatie van 

lederen ballen voor elke sport ‘Tenperbal’ 

(anagram van pantebre + l). 

Een merkwaardige figuur, deze op 22 

januari 1921 uit ouders met de Andorraanse 

nationaliteit in Barcelona geboren Pedro 

Pantebre. In 1937 verhuisde hij naar Parijs, waar 

zijn broer José een atelier had. Pedro werkte er 

als zadelmaker. In 1940 keerden ze omwille 

van de oorlog terug naar Barcelona. Tot 1941 

werkte hij als garnierder-lederbewerker bij een 

fabrikant van sportartikelen in Zaragossa. Hij 

besloot in mei 1941 terug naar Parijs te trekken, 

maar vond daar geen werk meer en liet zich 

dan maar  door de bezetters tewerk stellen 

in Duitsland.  Van 10 juni 1941 tot de inval van 

de Amerikaanse troepen in april 1945 werkte 

Pantebre bij verschillende Duitse bedrijven in 

Offenbach. 

Daar trouwde hij op 3 april 1943 met de 

Brusselse Marie Joséphine Van Aelst, maar 

enkele maanden later keerde zij terug naar 

haar ouders in Brussel. Pedro arriveerde op 

17 april 1945 eveneens in Brussel en vroeg 

daar een verblijfsvergunning aan. Hij was 

vergezeld van Angeline Poulissen, geboren in 

Antwerpen, die hij in Offenbach leerde kennen 

na het vertrek van zijn echtgenote. Angeline, 

een zeer kunstzinnige vrouw die prachtig 

op zijde kon schilderen, schonk hem later 

twee zonen Salvador en Gabriel. Het koppel 

verbleef eerst bij vader Poulissen aan 

de Robianostraat 72 in Borsbeek (van 

19 april 1945 tot 3 oktober 1951). Daarna 

woonden ze twee jaar in Deurne, Twee 

Gezusterslaan 18. Vandaar verhuisden 

ze naar de Zwemdoklei 72, waar hij 

drie personeelsleden tewerk stelde in 

zijn atelier. Heel de productie gebeurde 

met de hand. Het vervaardigen van 

één bal vergde drie uur intens werk. 

Maandelijks betaalde het gezin anno 

1960 de respectabele som van 2.250 

frank huishuur.  Nadien hadden ze nog 

een sportwinkel op de Bredabaan 348 

in Brasschaat. 

Pedro Pantebre overleed in ziekenhuis 

Klina te Brasschaat op 15 juni 1996.    

Met dank aan zijn zoon Gabriël  

Pantebre-Poulissen, Holleweg 11 in 

Hoogboom.

(lvb)
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Fabricatie van lederen ballen
in atelier aan de Zwemdoklei

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

Pedro Pantebre-Gil 

Ga voor gezondheid !
We bespreken in groep voedingsproblemen, 
gezondheidsproblemen,  geven elkaar tips en 
stimuleren elkaar.  Dit onder mijn professionele 
begeleiding.

Heb je interesse om mee te starten, aarzel niet om 
met mij contact op te nemen !
Regelmatig worden nieuwe cursussen opgestart 
rond ‘mindful afvallen’ en ‘voeding en gezondheid’, 
maar ook andere thema’s zijn in uitwerking.

Inschrijvingen beperkt tot 8 à 10 personen per groep.

Marleen Gommeren, 
voedingsdeskundige- diëtiste, 

Frans Standaertlei 57, 2180 Ekeren,  
tel. 0478/35.23.60 of e-mail :  
marleen.gommeren@telenet.be
www.gezondheidsclub.be

Drie ballen van het merk Tenperbal
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Brasschaat Handbalclub blies vorig jaar 40 

kaarsjes uit. De club, in 1972 opgericht als 

vriendenclubje onder de naam Brahand, 

startte al in zijn tweede seizoen met een 

eigen jeugdwerking. ‘Ik ben trouwens nog 

een relict van die eerste jeugdlichting,’ vertelt 

voorzitter Erwin Dirkx. ‘Jeugd is tot op heden 

ons uithangbord gebleven. Met iets meer dan 

honderd leden, waarvan meer dan 60% jeugd, 

zijn wij geen grote club. Maar we brengen wel 

vier jeugdploegen in competitie, cadetten, 

miniemen, pupillen, welpen, en hebben ook nog 

wat pagadders. En uiteraard een herenploeg.’

Handbal is een boeiende dynamische en snelle 

sport, waar fysieke kracht wordt gekoppeld 

aan uithouding, behendigheid, technische 

vaardigheden, tactisch inzicht, mentale 

sterkte, teamspirit en sportiviteit. Deze 

combinatie zorgt voor snelle balwisselingen en 

een hoog tempo, die resulteren in spectaculaire 

doelpunten en dito reddingen, in wat in de 

olympische gedachte wel eens de tienkamp 

onder de teamsporten wordt genoemd.

Brasschaat is een bescheiden club, maar dat 

betekent niet dat er geen toekomstproject 

bestaat.

‘Daar zijn we op dit moment intensief mee 

bezig,’ bevestigt de voorzitter. ‘Onze herenploeg 

speelt nu in de Regio Antwerpen – Vlaams-

Brabant. De ambitie is om zo snel mogelijk 

naar de Liga te promoveren, en op termijn zelfs 

naar de Superliga. De doelstelling is om vanuit 

onze jeugd op dat hoger 

niveau te geraken. Onze T1 is 

intensief bezig een nieuwe 

jeugdlichting voor te bereiden 

op het eerste team. Ik heb alle 

vertrouwen in deze integratie. 

Over de meerjarenplanning 

zijn we het echter nog niet 

eens. We moeten dat project 

eerst structureel uitwerken, 

er moet een fundament staan 

vooraleer we de ambities 

sportief kunnen realiseren. 

Daarvoor hebben we naast 

de bestaande structuren een 

groep met zeg maar oude wijzen samengesteld, 

allemaal mensen die kaas hebben gegeten van 

organisatie en structuren, en die ons willen 

helpen om die eerste belangrijke stap zetten: 

een degelijk beleidsplan.’

Jeugdwerking is altijd erg belangrijk geweest in 

het bestaan van Brasschaat Handbalclub. Via 

initiaties in scholen in Brasschaat en omgeving 

tracht de club jonge spelers te rekruteren. Geen 

sinecure, want de concurrentie met de andere 

sporten is groot.

‘Kinderen kunnen bij ons starten vanaf 5 à 6 jaar. 

Hier bieden we eerder een bewegingsschool dan 

handbaltraining aan, hoewel spelen met een 

bal altijd centraal zal staan. Daarna schakelen 

de kinderen stilaan over op mini handbal, een 

variant waarbij op kleine veldjes gespeeld 

wordt. Pas vanaf een jaar of 9 schakelen we over 

op handbal op “groot” veld. Inderdaad groot, 

want voor die kinderen is een veld van 20 bij 40 

meter enorm. En vanaf de leeftijd van 17 of 18 

jaar worden de spelers stilaan geïntegreerd in 

het herenteam. Vroeger had de club ook een 

damesploeg, maar na een kaalslag door andere 

clubs hebben we die noodgedwongen moeten 

opdoeken. Maar de bedoeling is om op termijn 

opnieuw een damesploeg te hebben.’

Wie eens wil komen proberen, kan best 

woensdagnamiddag komen kijken in de 

sporthal aan de Annadreef.  Meer info op www.

brasschaathandbalclub.be

Brasschaat Handbalclub: 
met eigen jeugd aan de toekomst bouwen

Bij de jongeren valt een groeiende interesse voor de handbalsport 
te constateren.

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

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

goed Nederlands, hoe komt 
dat?’:

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

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

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

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

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

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

“Ik leerde 
Nederlands in 
Mariaburg”

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

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

Natuurvoedingswinkel

Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT

tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92

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

Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be

De Groene wijzer
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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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Dans- en turnkring 
Antverpia floreert

Oproep

Bewegingsschool

50 jaar geleden

Samen met de voetbal- en basketbalclubs behoort Dans- en Turnkring 

Antverpia tot de actiefste sportverenigingen van de wijk. Recent lokte 

de quiz in zaal Zilverheem weer een recordaantal deelnemers. Oud-

voorzitter Tom De Rydt zorgde eens te meer voor spannende denksport, 

want ook voor Antverpia geldt de leuze ‘Mens sana in corpore sano’!

Onder datzelfde motto ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ 

wandelden een dertigtal turn(st)ers , die elke donderdagvoormiddag aan 

een gezonde conditie laboreren, door de straten aan de Ekerse kant van 

de wijk. Gids Ludo Van Bouwel liet hen via reproducties uit lang vervlogen 

tijden kennis maken met het uitverkoren buitenverblijf van de Sinjoren in 

de periode 1896-1950.

In ons heemkundig documentatiecentrum hebben we een hele reeks 

foto’s van de Mariaburgse turners. Toch willen we iedereen oproepen 

nog eens in de familiealbums te kijken of er geen kiekjes meer in zitten 

van turnfeesten of andere documenten i.v.m. de turnkring Antverpia. We 

scannen ze in en bezorgen ze u terug! (lvb)

Dans- en Turnkring Antverpia vzw start vanaf volgend schooljaar 

op zaterdagvoormiddag met een Bewegingsschool  voor peuters en 

kleuters.

De Bewegingsschool is een wetenschappelijk onderbouwd concept 

waarin zoveel mogelijk  sporttakoverschrijdende bewegingsvormen aan 

bod komen.

Jonge kinderen van 2,5 tot 6 jaar worden onder professionele begeleiding 

op een gezonde manier gestimuleerd tot (meer) beweging. De 

Bewegingsschool vertrekt vanuit de individuele mogelijkheden van het 

kind zelf. 

Naast een professionele begeleiding, vergt het project de betrokkenheid 

van de ouders. Bedoeling is dat elk kind door één ouder vergezeld wordt 

tijdens de activiteit.

Meer info verschijnt binnenkort op www.turnkring-antverpia.be

(kvi)

Uit de ledenlijsten van 1964-1965 leren we dat de Mariaburgse vrouwen 

ook toen belang hechtten  aan een gezond lichaam. 27 dames – van 

wie de oudste K. Jennes-Brebels alsdan 49 jaar – kwamen ’s vrijdags 

van 20.30 tot 22 uur turnen in de zaal van de meisjesschool. Daarbij 

heel wat bekende Mariaburgse figuren als mevrouw Bosch-de Hertog, 

Amanda De Schutter-De Staelen, Anny Lauryssens-Michielsen, Jeanneke 

Leyssens-Hendrickx, Maria Somers-Vermeiren, Jeanne Van Den Lemmer-

Dierckx, Wiske Meyvis-Janssens, Celine Stuyck-De Cock, Irène Van Aken-

Chevalier, Ida De Groof-Van der Heyden, Yvonne Lameir-Boecx, enz. Een 

jaar later duikt bij de dames ook Marie-Josée Wens op, die als jeugdig 

element tevens bij de juffers turnde. Het voorbije decennium begeleidde 

ze donderdagmorgen de senioren.

Eerlijkheidshalve kijken we ook naar de ledenlijst van de ‘heren-grote 

jongens’ in het jaar 1964-1965 en bemerken, bij de 24 leden die op dinsdag 

van 20.30 tot 22 uur en op donderdag van 20.30 tot 22 uur turnden, 

als oudste Louis Lamine (° 24 juli 1907). Respectabele leeftijd hadden 

toen ook Louis Somers (41), Jef Steenaert (40), Alfons Van Beemen 

(44), Staf Van der Capellen (45) en René Verleysen (44). Tot de ‘grote 

jongens’ behoorden bekende Mariaburgers als Wim Goffin, Guido en Ivo 

Matthijsen, Eddy Van Wesenbeeck, Jozef De Boeck, Roger Peeters…

Gids Ludo Van Bouwel met de groep Antverpialeden voor het 
Wijkcentrum

ANTVERPIA
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013 15

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
K

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

Renée Eykens 
indoorkampioene

Voetbalclubs succesrijk

Op het Vlaams indoorkampioenschap in  Gent heeft de Kapelse atlete uit 

de Zwaluwlaan, Renée Eykens, op indrukwekkende wijze de titel veroverd 

op de 800 meter. De leerlinge van het Sint-Michielscollege liep van begin 

tot einde voorop en klokte af in 2’09”46.

Enkele weken later won ze te Gent ook het BK in 2’12”24. Haar jongere 

broer Rémy(16) veroverde op het Vlaams indoorkampioenschap zilver in 

de moeilijke discipline van het hink-stap-springen. (lvb)

Onze wijk heeft twee voetbalteams in derde provinciale A: Mariaburg VK 

aan de Zwemdoklei en Ekeren FC aan de Bist. Medio februari stonden 

beide ploegen met eenzelfde puntenaantal (39) op de vierde en vijfde 

plaats in de 

rangschikking. 

De kampioens-

titel is niet meer 

haalbaar, want 

Weelde staat 

met 55 punten 

ver voor.  Maar ze 

zitten nog altijd 

op koers om een 

eindrondeticket 

te veroveren.

(lvb)



In 1936 schreef Louis Vonck in zijn boekje 

“Geschiedkundige wandelingen in Ste-

Mariaburg” op blz. 9  dat deze wijk in 

Antwerpen vermaard was omwille van zijn 

fameuze kappers en dat dames van stand uit  

de metropool naar hier kwamen om hun 

haartooi te laten ‘verzorgen’. We vermoeden 

dat de aanwezigheid van vele schoonheden 

die het oudste beroep ter wereld in de 

gespecialiseerde etablissementen van 

‘Hoerenburg’ uitoefenden, de aanwezigheid 

van vele kapsalons noodzakelijk maakten.

Maar ook in de 21e eeuw moet geen enkele 

Mariaburgse vrouw ver lopen om een kapsalon  

te vinden. Momenteel bevinden er zich een 

dozijn op het grondgebied van de wijk. 

Weldra kan men ook in twee heel mooie 

gebouwen terecht, die gelukkig aan de sloop 

zijn kunnen ontsnappen. Het Café Hotel 

du Cycle, op de hoek van Sint-Antoniuslei 

en Kapelsesteenweg, is de thuisbasis van  

‘Studio P’ (voordien op de Kapelsesteenweg 

400, dicht bij de (Carolinalei). Het door Floris 

Verbraeken getekend gebouw is vanaf het 

ontstaan van de wijk het centrale punt, waar 

Kapelsesteenweg, Sint-Antoniuslei, Schriek 

en Willy Staeslei samenkomen. Vroeger reden 

de stedelingen met de tram 65 tot aan ‘de 

sikkel’ (uitspraak van Cycle) om vandaar naar 

de bossen rond Kattekensberg en Hondjesberg 

te wandelen. De laatste jaren was er een zaak 

van kasregisters gevestigd.

Op de hoek van de Rochuslei en Sint-Antoniuslei, 

schuins over het monumentale bankgebouw 

van Antverpia, komt op de gelijkvloerse 

verdieping in het fraai gerenoveerde Café 

Palermo-Cremerie Flora eveneens een kapsalon 

plus nagelstudio.

(lvb)

De vzw Gulden Sporen onderscheidt om de 

twee jaar een Brasschaatse handelszaak die 

een mooie Nederlandse naam draagt. In het 

verleden werden in de wijk al ‘Het Patroontje’ 

en  ‘De Groene Wijzer’ gehuldigd. Eind 2013 

raakte bekend dat het beeldje toegekend 

werd aan restaurant ‘Klein Constantia’ aan 

de Kapelsesteenweg 406. Andere kandidaten 

waren restaurant Liefkenshoek (eveneens 

Mariaburg) en dagbladhandel ’t Perkamentje 

(Driehoek). De publieksprijs ging naar 

horecazaak De Roode Leeuw in het centrum 

van de gemeente.

De jury verkoos ‘Klein Constantia’ omdat deze 

naam verwijst naar de Zuid-Afrikaanse wijnen 

die er geschonken worden, afkomstig uit de 

Wijnschuur naast ‘Oud-Antwerpen’. 

Op het moment dat Nelson Mandela overleed 

en heel de wereld deze onvergetelijke figuur 

huldigde, sloot de uitverkiezing van Klein 

Constantia aan bij de actualiteit. (lvb) 
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Nieuwe kapsalons in 
historische panden

Gulden Kapittelkapper voor Klein Constantia
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Het gebouw van vroegere Cremerie Flora is deskundig gerenoveerd en zal weldra een nieuw leven 
beginnen als kapsalon en nagelstudio.

Zo zag het centrum van Sint-Mariaburg er midden vorige eeuw uit. Rechts achteraan café du 
Cycle, waar kapsalon Studio P geopent is.



Op de plaats waar de Boskapellei overgaat 
in de Elisalei is een lege ruimte ontstaan. 
Ooit pronkte hier Grand Hotel de la Chapelle 
in volle glorie. Rond 1900 stond op deze plek 
een boscafé waar jagers, boswachters en 
kooplui mekaar ontmoetten. Vrij snel werd de 
herberg uitgebreid tot een hotel. In de jaren ’30 
werden de zalen veel gebruikt voor feesten. 
Het hotel had een grote reputatie en de betere 
klasse kwam er logeren. Zoals de naam laat 
uitschijnen werd er vooral de taal van Molière 
gesproken. Naast het hotel bevond zich ook 
een kegelbaan, een minigolf en tenniscourts. 

Vanaf 1931 tot 1962 was de tennisclub Witte 
Duivels er gevestigd. Eerste voorzitter was 
Charles Van den Bussche, nadien Richard 
Bruneel. In de zalen van het hotel werden 
ook schermwedstrijden gehouden. Hotel de 
la Chapelle was internationaal vermaard. De 
nationale voetbalploeg van Nederland logeerde 
er de avond voor ze op de Bosuil tegen de Rode 
Duivels kwam spelen. Ook toen de Tour de 
France in 1954 te Brasschaat een ritaankomst 
had met Woutje Wagtmans als winnaar, 
werden wielerploegen in het Mariaburgs hotel 
ondergebracht.

Bekende uitbaters waren Guidon Van Haver 
(ex-chef kok) en de familie Gouffeau.
In 1963 kocht de firma Tousanit het hotel 
en maakte het met de grond gelijk. In 1965 
werden de kantoren en toonzalen van de 
firma geopend. Later kwamen andere KMO’s 
de gebouwen en achterliggend parkeerterrein 
gebruiken. De laatste tijd viel alle activiteit 
er stil tot plots het sloopwerk begon.  Op de 
vrijgekomen ruimte zal blijkbaar eerlang een 
ecologische woning gebouwd worden.
(lvb)
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Eens stond hier Grand Hotel de la Chapelle

Wijkcirculatieplan Mariaburg/Ekeren

Dit bouwseltje is al wat overblijft op de plek van het eens zo roemrijke Grand Hotel de la Chapelle.

Aan het wijkcirculatieplan werden nog een aantal aanpassingen aangebracht.

• Het verbod om links af te slaan aan het kruispunt Oudstrijderslei-Kapelsesteenweg wordt opgeheven. 

• Het parkeren in de Schepersveldlei tussen Schriek en Frans Standaertlei wordt verplaatst naar de zijde met even huisnummers.

• In het gedeelte van de Leopoldlei, tussen Schriek en Frans Standaertlei, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd naar de Frans Standaertlei.

Hierdoor kan het parkeren aan beide kanten toegelaten worden in dit gedeelte.

• In het gedeelte van de Leopoldlei, tussen Frans Standaertlei en Van de Weyngaertplein blijft tweerichtingsverkeer gelden en mag er enkel

geparkeerd worden in de voorziene  

parkeervakken aan de oneven zijde.

• De Bist, tussen Kapelsesteenweg en Korte Bist

wordt eenrichtingsverkeer vanuit de Isabellalei 

naar de Kapelsesteenweg. Verboden van op de 

Kapelsesteenweg de Bist in te draaien! (gm) Het uitzicht van de Boskapellei wijzigt 
sterk. Op de plaats waar ooit de ateliers 
van Antverpia stonden, waar de remise 
van het lokale stoomtreintje was, vanaf 
1908 de eerste jongensschool (later 
Houtzagerij Heyman), het pension Henri 
(later  Constructiewerkhuis De Ridder) zijn 
woningen gebouwd en wordt het vroegere 
Pension Henri totaal gerenoveerd. (lvb)

Momenteel wordt het gebouw, dat voor 
WO II veel joodse families herbergde in 
‘Pension Henri’ en de laatste 40 jaar diende 
als Constructiewerkhuis De Ridder, volop 
gerenoveerd.

Stukje geschiedenis 
verdwenen

Nieuwe verkeerssituatie op hoek Kapelsesteenweg-Bist

Over de sloop van café Prins Albert 
meer info in volgend nummer.
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Gilbert 

Van Driessche

° 5/1/1932

† 19/11/2014

François (Cois) 

de Bruyne

° 22/3/1936

† 28/11/2013

Rudy Moerbeek

° 30/5/1950 

† 11/12/2013

Zuster Marie 

Paul Backx

(Therry Backx)

° 30/12/1930

† 13/12/2013

De echtgenoot van Amanda Calcoen was SABENA-piloot op rust. Het 

echtpaar woont al een hele tijd aan de Henrilei 67. Het gezin  telt drie 

kinderen Frank, Ingrid en Kristel en vier kleinkinderen. Amanda is intens 

betrokken bij de activiteiten van DC Antverpia. Zij is een zus van de in 

Mariaburg heel bekende figuren, wijlen Nest Calcoen en Lea Bouteligier-

Calcoen. De uitvaartliturgie vond plaats in de parochiekerk Heilige Familie 

te Rustoord.

De echtgenoot van Paula De Beukelaer overleed in AZ Klina te Brasschaat. 

Het gezin woonde aan de Nijverheidslei 84 en telde vier kinderen Erna, Ivo, 

Nico en Peter. Dezen zorgden voor vier kleinkinderen. Cois was lid van de 

VVDH kringgroep Antwerpen. Hij behoorde met zijn Duitse herdershond 

tot het vertrouwde straatbeeld in de omgeving van de Nijverheidslei. De 

uitvaartplechtigheid vond plaats in de aula van uitvaarcentrum Geenen 

in Ekeren.

In de vrij jonge geschiedenis van Sint-Mariaburg heeft de familie 

Moerbeek altijd een belangrijke rol gespeeld. Gerard en Simonne waren 

als zaakvoerders van ’t Bazarke, later Dixie en Maroquinerie-Parfumerie 

Simonne alom bekend. Hun oudste zoon Rudy had eind ’60-begin ’70 op 

de Kapelsesteenweg de speelgoedwinkel Dixie. Nadien baatte hij met zijn 

echtgenote Noëla Landuyt op de Zilverenhoek een tijdje dagbladhandel ’t 

Kroniekske uit. Na zijn handelscarrière trad hij in dienst bij het chemisch 

bedrijf Monsanto. De laatste jaren had hij een toppositie bij Cargill inzake 

veiligheidsopleidingen en gaf managementstrainingen. Rudy woonde 

na zijn vertrek uit Mariaburg met echtgenote en vier kinderen aan de 

Vuurkruisenlaan in Merksem. Zij hadden vier kleinkinderen. Tijdens 

een vakantie in Oostenrijk werd hij ernstig ziek. Enkele maanden later 

overleed hij thuis, gesterkt door de ziekenzalving. De uitvaartplechtigheid 

vond onder grote belangstelling plaats in de hoofdkerk van Merksem.

De familie Backx woonde tijdens het Interbellum in de Leopoldlei. Therry 

werd op 30 november 1952 geprofest bij Zusters Maristen in Saint-

Prix (Frankrijk). Zij had gedurende meer dan 60 jaar een rijk gevuld 

kloosterleven bij deze orde. Ze vervulde zeer gevarieerde taken op veel 

verschillende plaatsen. Zo was ze ‘familiemoeder voor verwaarloosde 

kinderen’ in Frankrijk, lerares in Brasschaat-Polygoon, waar ze ook de 

functies van boekhoudster en huismeesteres vervulde. Na haar pensioen 

ruilde ze België in voor Engeland. Het klooster in Polygoon werd immers 

gesloten en er was geen ander Maristenklooster meer in België. Zij 

schreef ons vaak uit het klooster in Hythe en stuurde ook prachtige, 

diepzinnige gebedsteksten naar haar vrienden in Vlaanderen. Na een 

lange lijdensweg gaf ze op 13 december 2013 haar ziel terug aan de Heer, 

die ze zo sterk beminde. Op 8 januari 2014 vond de begrafenis plaats 

in Hythe (Engeland). Haar zus Helena woont nog aan de Marcel De 

Backerstraat 20.

MENSEN
BM’ s verlieten ons...
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Uitvaartdienst van Zuster Marie Paul Backx in de kloosterkapel te 
Hythe.
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Raymond Mertens

° 31/5/1928

† 20/1/2014

Charles Pycke

° 7/2/1932 

† 29/1/2014

Lydia Van 

den Bogaert

° 21/6/1914 

† 31/1/2014

Liliane Van Baelen

° 12/2/1942 

† 6/2/2014

De echtgenoot van Ghislaine Gillard was een echte Mariaburger. Hij 

woonde met zijn ouders aan de Lage Kaart en had tijdens Wereldoorlog II 

intens contact met de Canadese soldaten, die iets verder in het bos hun 

kampement hadden. Zij schreven een boodschap in de poësie van de jonge 

Raymond, ook enkele Canadezen die omkwamen bij een neervallende 

V2. Raymond behield een sterke interesse in de oorlog en schonk ons 

zelfs stukken van een V2 voor onze tentoonstelling ‘Gevaar’. Hij woonde 

met echtgenote Ghislaine, zoon Patrick en dochters Dominique en 

Annick vooraan in de Boskapellei. Zijn grote hobby was sportvissen. Zijn 

kinderen, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen zorgden voor 

een mooie uitvaartliturgie in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw van 

Gedurige Bijstand.

De echtgenoot van Yolande Pauwels was een vertrouwde figuur in De 

Sterre. Wie zag hem niet met zijn grote St-Bernardhond rondwandelen? 

Hij was stichter en erevoorzitter van VAPA (Vereniging Apneu Patiënten) 

en Ridder in de Kroonorde. Hij had twee kinderen Brigitte en Christophe. 

Charles overleed in WZC Melgeshof te Merksem, gesterkt door de 

ziekenzalving. De uitvaartliturgie vond plaats in de parochiekerk Heilige 

Familie in het Rustoord.

Minder dan een half jaar scheelde het of de weduwe van Emiel Jochems 

was onze elfde eeuwelinge geworden. Zij overleed in WZC De Welvaart 

te Hoogboom. Vele jaren woonde ze in de Willy Staeslei. Zij was een  

lieve moeder voor haar kinderen Maria, Hugo, Hedwig en Renild. Haar 

kleinkinderen en achterkleinkinderen hielden veel van haar. In de parochie 

was zij een graag geziene figuur. Met haar prachtige stem luisterde ze 

vele jaren met het koor de diensten op. De uitvaartplechtigheid vond 

plaats in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand.

De echtgenote van Leo Van Hullebusch overleed in AZ Klina te Brasschaat. 

Kunstkring Caerde verloor met haar een lieve sympathisante. Liliane was 

zelf ook kunstzinnig en maakte deel uit van het zangkoor in de parochie 

Sint-Theresia  Bunt. Haar kinderen Kris en Gitte en de kleinkinderen 

namen van haar afscheid tijdens de plechtige uitvaartliturgie in het 

kerkje aan de Waterstraat.

Julia Bedeer

° 5/3/1930 

† 27/12/2013

De weduwe van Pierre Cox overleed in Zorgcentrum Sint-Lodewijk te ’s 

Gravenwezel. 

Velen zullen zich de zus van Edward, Frans en Maria Bedeer herinneren 

als vriendelijke helpster van haar man in de bekende schoenmakerij op 

de Kapelsesteenweg. Het gezin Cox-Bedeer telde  twee kinderen. Zoon 

Herman zette de schoenmakerij voort en had een tijdlang een winkel 

achter de Katerheidemolen. De uitvaartdienst van Julia Bedeer vond 

plaats in het parochiekerkje van de Heilige Theresia te Ekeren-Bunt.

Bij het ter perse gaan vernamen we het overlijden van

Erik Seiffermann

Marie-Thérèse Van Praet

Els Koeken

Wiske Meyvis

Alfons Van Wesenbeeck

Meer info in volgend nummer
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In De Wingerd (Zwemdoklei) rijgen ze al 

sinds september 2013 het ene bijzondere 

feestmoment na het andere aan elkaar. De 

school bestaat namelijk 30 jaar en iedereen 

mag het weten!

Na de uitbundige herfstopening en de reünie 

begin oktober volgde op 19 december het 

winterspel, de opvoering van een kerststuk, 

gebaseerd op een goed bewaard middeleeuws 

kersttoneel.

De leerkrachten juf Kim Vermeulen en juf 

Wibrigje Jordan begeleidden de leerlingen uit 

de verschillende leerjaren. De muziekleerkracht 

Juf Anja van Reeth werkte met leerlingen rond 

de muzikale omkadering. Het werd een mooi 

kerstgeschenk voor de vele aanwezigen.

Op zondag 30 maart volgt dan om 15 uur het 

lenteconcert in de kerk van Sint-Mariaburg 

en het feestjaar wordt op 27 juni afgesloten 

met het traditionele zomerfeest, het Sint-

Jansfeest. 

Steineronderwijs is 

kunstzinnig onderwijs. Er 

wordt op De Wingerd in 

bijna elk leerjaar toneel 

gespeeld. Dit kadert in 

de lessen taal, muzische 

vorming, wereldoriënta- 

tie, geschiedenis en 

cultuurbeschouwing.

Enerzijds is dit verstan-

delijk leren in een ruim 

kader, maar anderzijds 

is er ook een sterk sociaal aspect waaraan 

gewerkt wordt. Ook muziek en zang spelen 

een belangrijke rol. Van de peuterklas tot 

het zesde leerjaar zingt iedereen mee bij elk 

seizoensfeest.  De mooiste en leukste liederen 

van de afgelopen 30 jaar worden tijdens het 

lenteconcert in de Maraburgse parochiekerk 

ten gehore gebracht. Ook in 1985 traden de 

leerlingen in het neogotische gebouw op met 

een door Luc Cielen geschreven kerstspel. Het 

werd een onvergetelijke belevenis voor de 

leerlingen van toen.

Op donderdag 3 april speelt de zesde klas 

om 19 uur in de zaal van De Wingerd ‘De 

Sneeuwkoningin’ naar een stuk van Hans C. 

Andersen in een regie van Marc Bellekens.

Meer info: www.steinerschooldewingerd.be

Net zoals vorig jaar werd het Sterzingen in de parochie georganiseerd ten 

voordel van de vzw Caluna. Caluna is werkzaam in Cambodja, Guatemala 

en Senegal. Cas Janssens uit Sint-Mariaburg is één van de medewerkers 

van de vzw. Dankzij sponsoring en giften kan binnenkort in Senegal 

gestart worden met de bouw van een school voor dove en kansarme 

kinderen. Er zitten nu ongeveer 30 dove kinderen in een andere school. Het 

is de bedoeling hen te verzamelen op één plek en hen de juiste opleiding 

te verstrekken. Later komt er nog een internaat voor kinderen die meer 

afgelegen wonen. De opbrengst van het Sterzingen bedroeg 308,10 euro. 

De collectiebus in de kerk leverde 132,92 euro op. Cas Janssens van Caluna 

mocht in totaal voor het project in Senegal 441,02 euro in ontvangst 

nemen. (mw)

JEUGD
Steinerschool De Wingerd 
viert 30-jarig bestaan

Ruim 400 euro voor project in Senegal 
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Alle kinderen van Steinerschool De Wingerd zingen en musiceren wat 
graag.

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

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

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

13

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

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 

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
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† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 
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Na een lange selectieprocedure werden 

op 1 december 2013 uit drie overgebleven 

kandidaten Fréderic Lang en Hanne Caluwaerts 

als nieuwe conciërgekoppel gekozen voor 

het Antverpiagebouw en GIBO Mariaburg 

(Annadreef). Ze namen op 8 januari hun intrek 

in de toegewezen conciërgewoning.

Zij vinden dit een geweldige uitdaging, een 

unieke job, een kans uit de duizend!  

Op 10 februari werd hun eerste kindje Olivia 

geboren. Dat was wel negen weken eerder 

dan voorzien, de boreling woog 1420 gram 

en mat 41 cm. Ondanks de vroege geboorte 

toch een goede start. Met veel enthousiasme 

wil het jonge gezinnetje de nieuwe opdracht 

uitvoeren. 

Een burgercontract met Brasschaat maakt 

dat zij volledig gratis van hun woning 

kunnen genieten in ruil voor hun taak: 

beschikbaarheid tussen 7 en 8 uur ’s morgens, 

vanaf 17 uur ’s avonds, controlerondes, 

bewaking alarmtelefoon, communicatie 

met de wijkagent, optreden bij onvoorziene 

omstandigheden, tijdens weekends paraat zijn 

voor het kanaliseren van de bezoekers. Het is 

een must dat er altijd iemand ter beschikking 

is. Vakantievervanging dienen zij zelf in te 

plannen.

Frederic en Hanne leerden elkaar kennen 

tijdens een gitaarles. Het zijn enthousiaste, 

creatieve en positief ingestelde jonge mensen. 

Deeltijds gaat Frederic nog op zelfstandige 

basis werken als energiedeskundige en Hanne 

als ergotherapeute in vast dienstverband.  

Wij wensen hen alle succes toe. 

(WL)

Antverpia met nieuwe conciërge 

Waar haalde Abraham de mosterd?
DC gaat alleszins in Brugge zoeken

Quiz me quick geen aprilvis

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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VAN HOUTVEN
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EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 
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Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei 
12 nam voor de vijfde maal op rij deel aan 
de Dodentocht van 100 km  in Bornem. Hij 
deed er ditmaal welgeteld 24 u. over, een 
gemiddelde van iets meer dan 4 km/u.  

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

MARIABURGERS OVERLEEFDEN 
DODENTOCHT BORNEM

Danny De Proft

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

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

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

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

Mosterd is waarschijnlijk een verbastering van mutsaard (= takkenbos voor de brandstapel). De 
uitdrukking is ontleend aan de offerande van Isaak. Abraham heeft van God opdracht gekregen 
om zijn zoon Isaak te offeren. Daarom neemt hij geen dier mee naar de berg in het land Moria. 
Isaak vraagt dan wat ze gaan offeren. Een engel houdt uiteindelijk het offeren van Isaak tegen en  
Abraham vindt in de struiken een ram, die ze daar offeren.
Maar dit beetje kennis van de bijbelse geschiedenis is niet nodig om maandag 24 maart met DC 
een busreis naar Brugge te maken. Een luxe touringcar Verhoeven vertrekt om 7.30 uur. Onderweg 
is een stop met koffie of thee en boterkoek. Na bezoek aan  ‘Mostaard Wostyn’, met potje mosterd 
als aandenken, is er een rondrit met gids in het “Land van Torhout”. Na het middagmaal, met o.a. 
varkensgebraad met mosterd,  is er de keuze om met een gids een bezoek te brengen aan het 
wondermooie ‘Brugge’ of  voor vrije shoppingtijd. Het kostenplaatje bedraagt 39 euro per persoon. 
Terugkomst is voorzien rond 20.30 uur. (wl)

De dienstencentra van Brasschaat, de remise en de seniorenraad slaan de handen in elkaar. Op 
1 april te 14 uur zullen ze met en tegen elkaar quizzen. Ze willen er een fijne ‘Aprilvis-quiz’ van 
maken, te vergelijken met deze van VVDC enige tijd terug. Inschrijven is wel noodzakelijk. Kom 
de kleuren van DC Antverpia verdedigen! Maar hou steeds de slogan in gedachten: “ Deelnemen is 
belangrijker dan winnen”. 
Dit is geen aprilvis in onze krant, het is bloedernst. (wl)

Hanne Caluwaerts en Fréderic Lang, 
conciërges Antverpia



ef, de werkweek zit erop. En dan maar zeggen 
dat de stress niet toeneemt in de ‘maritime’, de

branche waar ik mijn karig maandloon verdien.
En dan nog wel eindigen met vrijdag de veertiende (altijd 
beter dan vrijdag de dertiende) de dag der geliefden, ook 
nog wel de jaarlijkse hoogmis van de liefde genaamd in de 
commercie.
Julienne roept mij binnen: “En, Barbara, Valentijn gevierd op 
het werk?”
“Och,” zucht ik, “die hysterie is niet aan mij, fervente vrijgezel 
besteed.
A propos Julienne, bestond Valentijn reeds in uwen jongen 
tijd?”
Julienne die aandachtig blokken, de twaalfde man, de 
canvascrack en nog wel meer andere IQ kwissen op tv volgt, 
geeft mij een lesje in nederigheid.
“In mijnen tijd zong Maurice Chevalier reeds van ‘Elle avait de 
tout petits petons Valentine’.
In 1963 was de eerste vrouw in de ruimte de Russische 
Valentina. In 1989 spoelde in Oostduinkerke een reusachtige 
potvis aan die onder de welluidende naam Valentijn begraven 
werd  als studiemateriaal voor het nageslacht.”
Tegen zoveel wijsheid kan ik niet op, wat Julienne niet weet 
is dat ik deze morgen bij het nemen van de trein in Kapellen 
als trouwe pendelaar bij de NMBS op Valentijnschocolade 
werd getrakteerd door een gedeelte van de plaatselijke 
mandatarissen.
Toeval of niet, nu werd met het Valentijnsakkoord de ring rond 
Antwerpen via de Oosterweelverbinding goedgekeurd, het 
woord Valentijnsring is hier meer dan ooit van toepassing.
Wie ook wel Valentijn zal gevierd hebben, is onze buurman 
president Francois Hollande als hij met zijn Vespaatje tussen 
het drukke Parijse nachtverkeer laveert op weg naar een of 
andere nieuwe al of niet tijdelijke amoureuze escapade.
Na de Cuvée Mariaburg is er nu ook een Chateau Dexia, deze 
laatste genaamd naar aanleiding van het samenkomen van 
de Dexia-top in het poepchique Chateau Saint-Just, ergens 
in la douce France, waar tussen het tienduizenden euro’s 
kostend feestje de riante loonsopslagen en dito premies 
werden beklonken.
En zoals mijn grootmoeder altijd zei: “Een tevreden mens is 
nooit arm, een ontevreden mens echter zal nimmer of nooit 
rijk zijn.”
Tot volgende keer.

Barbara.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Zaterdag 11 januari hielden de bewoners van de Floris Verbraekenlei en 

Vredelei reeds voor de 13de maal hun nieuwjaarsdrink. Een zestigtal 

straatbewoners waren op de afspraak.

Initiatiefnemer van het eerste uur, Marc Van Looveren, is na 13 jaar nog 

steeds de grote bezieler van deze jaarlijkse straat happening ! (lc)

O

ALLERLEI
Nieuwjaarsdrink Is er nog toekomst 

voor Valentijn?
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Warm ingeduffeld genoten de bewoners van Vredelei en Floris 
Verbraekenlei voor de woning van Marc Van Looveren van hun 
nieuwjaarsborrel.

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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