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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, Jeroen 
De Wilde, Marc Elseviers, Ludo Geenen, Rik Joossens, 
Hugo Lambrechts, Walter Lauriks, Michele Meerts, 
Luc Rampaert, Jo en Ludo Van Bouwel, Dominique 
Verhoeven, 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

* Het Wijkcentrum (Van de 
Weyngaertplein 38) zoekt 
z a a l v e r a n t w o o r d e l i j k e n . 
Persoonlijke omstandigheden 
noopten enkele medewerkers om 
af te haken. Hun functie: openen 
en sluiten van de zaal bij verhuur 
van de polyvalente ruimte 
(meestal zaterdag/zondag). Bij 
het sluiten wordt ook even vluch-
tig het verbruik gecontroleerd. 
Wie wil helpen, geeft een 
berichtje met als onderwerp 
“ZAAL” via wijkcentrum.
mariaburg@telenet.be. Walter 
Lauriks neemt dan contact op om 
verdere uitleg te geven.  U kan 
hem ook contacteren op tel. 03 
664 33 96 .
* Kort voor de Mariaburgse 
Feesten eind september 
verdween uit de inkomruimte 
van ons Wijkcentrum een oud,  
zwaar metalen reclamebord met 
‘ZWEMDOK’ als hoofdwoord. Wie 
dit bord per vergissing meenam 
in plaats van een boek uit de 
ruilbibliotheek, wordt verzocht 
dit DRINGEND terug te plaatsen. 
Anders zullen we verplicht zijn 
een klacht wegens diefstal in te 
dienen bij de politie.
* De Gazet vh Nieuw Kwartier 
wordt viermaal per jaar verspreid 
in de wijk. Lus Cuyvers en Jan Van 
Beek zorgen voor het klaarmaken 
van de pakken, een twintigtal 
vrijwilligers dragen de bladen 
rond in alle straten van Sint-
Mariaburg/Ekeren, Mariaburg/
Brasschaat en De Sterre/Kapellen. 
Veelal senioren en als die vakantie 
nemen, is het gewoonlijk in juni 
en september. Daardoor hebben 
we voor de nummers van die 
maanden vaak helpers te kort. 
Dus zoeken we nog vrijwilligers 
die in juni of september een dag 
mee willen helpen pakken maken, 
of een uurtje door de straten 
wandelen om onze gazet te 
bussen. Liefhebbers mogen zich 
melden bij de verantwoordelijke 
uitgever.

DRINGEND GEZOCHT Samen naar ‘De Rat van ‘t Sint-Andries’
Auteur-acteur-regisseur Alex Van Haecke uit Brasschaat-Rustoord is een graag geziene figuur in Sint-
Mariaburg. Trouwe deelnemer aan de Velo Classic, maar ook als gewaardeerd gastregisseur present bij 
toneelkring Dienet Vro voor het bekende stuk ‘Maak Madame niet wakker’ van Jean Anouilh. Zoals de 
ouderen onder ons weten, werden het vier succesrijke voorstellingen op 25-26-27-28 februari 1983 in 
Elcks Thuys. 
Inmiddels heeft Alex ook enorme waardering gekregen voor zijn toneelwerk, o.m. bestseller ‘De Red Star 
Line’. Maar zeker ook met zijn debuutstuk ‘De Rat van ‘t Sint-Andries’. 
Theater Zeemanshuis speelde vanaf 1983  drie langlopende reeksen voorstellingen (170 in het totaal). 
Op alle mogelijke locaties werden meer dan 600 opvoeringen gebracht. In zowat heel Vlaanderen werd 
de milieuschets van het reilen en zeilen van kleurrijke personages in een volkscafé van het Antwerpse 
Sint Andrieskwartier gespeeld. Telkens werd de combinatie van lach en traan en de waarachtigheid 
van de elf karaktervolle volkstypes met lof overgoten. Heerlijke, hilarische momenten zoals ‘de 
kaartscène’ wisselen af met ontroerende, beklijvende fragmenten zoals ‘de brief aan Sinterklaas’ en 
de ‘hondenscène’. En nu wordt op vraag van velen dit stuk terug opgevoerd. Bij de regie laat Alex zich 
bijstaan door zoon Stijn Van Haecke. De cast bestaat uit Alex Van Haecke, Marc Daems, Anita de Merlie, 
Rudy Marien, Cyriel Verhelst, Rolf Stalmans, Greta Mertens, Marie-Christina Leon, Patrick Puttenaers, 
Jonas Stalmans en Danny Brosens
Speciaal voor Sint-Mariaburg heeft Alex 100 kaarten beschikbaar gesteld tegen 15 euro in plaats van 
de normale prijs van 19 euro, om op vrijdagavond 29 januari om 20 uur de voorstelling bij te wonen 
in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in de Hoogstraat te Antwerpen. Wat is er aangenamer dan in 
gezelschap van familie en vrienden een avondje theater te beleven in hartje Antwerpen?
De Wijkwerking heeft voorbije weken al een deel kaarten verkocht, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar.  
Een gouden cadeautip voor de feestdagen: schenk tickets aan uw dierbare familieleden. Vlug bestellen 
is de boodschap!
Door 15 euro (of veelvoud) over te schrijven op rekening BE90 9790 8045 4532 van Wijkwerking Mariaburg 
vzw met vermelding DE RAT + aantal kaarten, legt u uw plaatsen vast. De avond van de voorstelling 
liggen uw kaarten van 19 tot 19.45 uur op naam beschikbaar aan de inkom van de zaal. (LVB)

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat

Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073
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De laatste zondag van september voelden duizenden op en rond het kerkplein wat het betekent ‘Mariaburger’ te zijn. Gelukkige mensen genoten van 
een heerlijk ontbijt, kuierden over de rommelmarkt waar ze onverhoopte schatten vonden, kwamen in vervoering door  sterke muzikale optredens, 
en werden bij pot en pint euforisch door  het aangenaam gezelschap van familie, buren, vrienden, kennissen... Iedereen kijkt al uit naar de dertigste 
editie in 2016, hopelijk weer met een Michielszomertje. Enkele foto’s van reporter Marc Wouters laten nagenieten.
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Zonovergoten Mariaburgse Feesten
succesrijker dan ooit naar editie 30

De wafelenbak van de Wijkwerking kende in de tuin van het Wijkcentrum 
een weergaloos succes. Willy Bauwens prepareerde meer emmers deeg 
dan ooit en alle wafels waren voor 17 uur verkocht.

Marc Elseviers en zijn enthousiast  team zorgden voor een algemeen 
geprezen ontbijt.

De rommelmarkt  is één van de meest aantrekkelijke van de provincie. 
In de Van de Weyngaertlei boden nakomelingen van Joanna Keulemans 
huisraad van de recent verkochte woning te koop aan.

Rik en Bruno Joossens - Mariaburgers in hart en nieren ook al wonen ze in 
Rustoord en Beernem - kwamen met hun echtgenotes genieten van een lekker 
ontbijt, een succesrijke innovatie door de Finches muzikaal ondersteund.

Dans- en Turnkring Antverpia bakte niet alleen heerlijke frietjes, maar 
bood ook de jeugd kans om via de airtrack op wolkjes te lopen.

De ‘oudjes’ van Stormy Monday zorgden met hun rock-blues voor een 
muzikaal  hoogtepunt van de 29e MF
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Trip down to memory lane
activiteit van hoog niveau

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan 

van Wijkwerking Mariaburg werd zaterdag 

24 oktober in de mooi versierde, sfeervolle 

zaal van de Vrije Basisschool Mariaburg op 

het Van de Weyngaertplein de muziekband 

‘TO BILL’ uitgenodigd. 

Een prachtig muzikaal optreden was dit, 

met de nodige ambiance, hoewel een zéér 

beperkte publieke aanwezigheid. Vóór en na 

het optreden en tijdens de pauze zorgde DJ 

set van de Mariaburgse Feesten voor verdere 

gezelligheid. De afwezigen hadden echt 

ongelijk...

(WL) 

Zondag 15 november werd het jubileumjaar ‘WWM30’ onder grote 
publieke belangstelling afgesloten in het Wijkcentrum. Terwijl de Kerba-
paardentram van koetsier Willy Meirsman vijfmaal  200 passagiers 
vervoerde over het traject van het stoomtreintje, dat van 1901 tot 1914 van 
Ekeren statie naar Zwemdok, Kattekensberg en Rustroord pufte, werd in 
de gezellige ruimte van het Wijkcentrum een boeiende tentoonstelling 
bezocht. Tevens konden de bezoekers tegen democratische prijzen 
genieten van heerlijke dranken, croque-monsieurs, broodjes en allerlei 
lekkers, vlot bezorgd door een  enthousiast WWM-team.
Elke derde zondag van de maand zal het wijkcentrum als ‘knabbel en 
babbel café’ iedereen van 10.30 tot 17 uur verwelkomen.
In het Wijkcentrum werd  ‘s middags een nieuwe tonclub gesticht. Ex-
voorzitter Marc Elseviers: “Eigenlijk roepen we een oude Mariaburgse 
vereniging terug tot leven. Van 1928 bestond in de wijk de tonclub ‘Recht 
in de slip’. De leden werpen schijven naar de gaten (slip) in de tafel om 
zoveel mogelijk punten te scoren. Deze volkssport willen we voortaan 
elke derde zondag van de  maand terug beoefenen in ons lokaal.”
Districtsvoorzitter Koen Palinckx en districtsschepen Ludo Van Reusel 
zagen dat het goed was, want velen waagden hun kans om zoveel 
mogelijk punten te scoren. Het huidige record bedraagt 330 punten op 
naam van Anne-Mie Havermans. Maar Fred Jorissen (300) en Marie-
Therese De Langhe (250)  zullen de komende maanden  zeker pogen nog 
hoger te scoren. 
Opmerkelijk detail: zowel jong als oud was present. Hoogbejaarden, vele 
oud-Mariaburgers vanuit andere gemeenten en provincies, maar ook  
nieuwe inwoners met heel jonge kinderen.  In 2016 wil de WWM de talrijke 
nieuwe inwoners van de wijk maandelijks onthalen op een wandeling in 
hun buurt, waarbij Ludo Van Bouwel telkens met oude foto’s zal vertellen 
over de rijke geschiedenis van de wijk. Nadien kan dan in het wijkcentrum 
bij een drankje en een hapje nagekaart worden en kennis gemaakt met 
het Heemkundig Documentatiecentrum.
(ME)

Kom mee tonnen bij ‘RECHT IN DE SLIP’

Vijf ritten met de Kerba-paardentram brachten de passagiers van het 
Wijkcentrum naar Cultuurstation Tracé in Ekeren, waar ze konden kennis 
maken met het ruime aanbod van deze actieve vzw.

Ex-voorzitter Marc 
Elseviers keek 
geboeid toe hoe 
huidig voorzitter 
Marc Denissen 
poogde de schijven 
van het tonspel 
‘recht in de slip’ te 
gooien.  U komt 
volgende maand 
toch ook? 
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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

A
LL

E 
D

A
G

EN
 W

A
T 

IN
 D

C 
A

N
TV

ER
P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

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

Poortgebouw als herboren
Ter gelegenheid van Allerheiligen en 
Allerzielen hebben velen het eerste weekend 
van november de graven van hun overleden 
familieleden, vrienden en kennissen bezocht. 
Voor de Mariaburgers ging het dan voornamelijk 
over de begraafplaats aan de Driehoekstraat in 
Ekeren, de Alfredlei in Brasschaat en de Max 
Hermanlei in Rustoord.
Daarbij viel vooral op hoe fraai de monumentale 
toegangspoort van de begraafplaats aan 
de Driehoekstraat staat te stralen. Bij het 
binnenkomen vonden we ook een verzorgde 
brochure van 16 blz. Deze is samengesteld 
door de Mariaburgse kunsthistorica Anne-Mie 
Havermans.
Het Districtsbestuur van Ekeren heeft deze 
publicatie uitgegeven onder de titel ‘ALS 
HERBOREN - Toegangspoort van de Ekerse 
begraafplaats’. De auteur schetst de evolutie 
van kerkhof (Sint-Lambertuskerk) naar 
begraafplaats (Driehoekstraat 1910). Mooie 
foto’s illustreren de brochure waarin boeiende 
stukken te lezen staan over de architect 
Theofiel De Grooff, de grafmaker Albert 
Verstraelen en de restauratiewerken die van 
2011 tot 2015 liepen. Deze brochure is gratis 
te bekomen op de begraafplaats en in kasteel 
Veltwijck, Veltwijcklaan 27, Ekeren.

Aan Brasschaatse kant trof het hoe de SP-A van 
Ekeren weer flink poetswerk had verricht aan 
het mooie graf van Moeder Sarov, dat opvalt bij 
het betreden van deze immer kaler wordende  
dodenakker.  Zo blijft de gedachtenis levend aan 
deze waardevolle Mariaburgse persoonlijkheid, 
die even voorbij Van Gastel gelukkig ook door 
een straatnaam zal vereeuwigd worden.
Op de sfeervolle en zeer goed onderhouden 
begraafplaats van Rustoord vallen heel wat 
prachtige graven op. Minder goed ziet in de 
schaduw van de Calvarieberg het verwaarloosde 
graf van Antoine Van den Weyngaert en Elisa 
Van de Meulebroucke eruit. Robert Vervoort 
beschreef in het Contactbald van Heemkring 
Ekeren (nr. 2, jrg.28, 2010) hoe op 26 oktober 
1925 Antoon Van den Weyngaert plechtig 
werd begraven op het Rustoord, maar dat 
nadien zijn weduwe de stoffelijke resten liet 
overbrengen naar de grafkapel op het oude 
kerkhof van Mariaburg aan de Schepersveldlei 
(waar nu het viaduct is). In 1975 zouden bij 
de ontruiming van dat kerkhof de stoffelijke 
resten overgebracht zijn naar de familiekelder 
Van den Bussche-Van den Weyngaert aan de 
Alfredlei, al staat de naam van Antoon daar 
niet op vermeld. (LVB)

Anne-Mie Havermans (links) voor het 
gerenoveerde poortgebouw van de 
begraafplaats aan de Driehoekstraat. Rechts 
Districtsvoorzitter Palinckx en schepen Van 
Reusel.

In de schaduw van de centrale 
Calvarieberg op de begraafplaats 
Rustoord  ligt het graf van Antoon 
Van den Weyngaert en zijn tweede 
echtgenote er maar belabberd bij. 

Als openingsconcert voor de viering van 30-
jaar Wijkwerking was muziekgroep ‘Bob, 
Frank en Zussen’ te gast in het Wijkcentrum 
op 28 februari ll.. Ze brachten een repertoire 
van oude muziek en folknummers voor een 
overvolle zaal. Waardering alom en de vraag 
om nogmaals op te treden bleef uiteraard 
niet uit. Wijkwerking Mariaburg vzw  is fier 
deze culturele en muzikale avond te kunnen 
aankondigen op zaterdag 12 maart 2016.  
Een exclusief repertoire van middeleeuwse 
en renaissancemuziek in eigentijdse 
interpretaties wordt op een frisse manier, 
met zorg voor perfectie en een hoge graad van 
professionalisme gebracht. Een avond om niet 
te missen!   
Deuren open om 19.30 uur, start 20 uur.  
Kaarten à 10 euro  kunnen bekomen worden 
via ‘ lardinois@skynet.be ‘ of  0484/06 47 80. 
(WL) 

Bob, Frank en 
Zussen op 12 maart

Zaterdag 14 november had in Dendermonde 
de plechtige uitreiking van de eretekens 
voor de reuzen als “immaterieel erfgoed in 
Vlaanderen” plaats. Het weer was niet erg van 
de partij.
Mieke Potlood heeft de honneurs 
waargenomen voor de drie Schotense reuzen 
Mie Bol, Mieke Potlood en den Blekke, en de 
twee reuzen uit Mariaburg-Brasschaat, Anna 
en Jacobus.. (HL)

Reuzen Anna en 
Jacobus vereremerkt



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

CULTUUR

JAARGANG  30 • Nr: 128 • December 2015 5

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

“Per fles die we verkocht 
hebben, zullen we 1 euro 
schenken aan het goede doel, 
het ‘We Love Marie Fonds’. 
Deze cheque zal in december 
tijdens de kerstmarkt over-
handigd worden.” (LVB)
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30 JAAR CAERDE
Op 15 december 2015 bestaat de Sint-
Mariaburgse kunstgroep “Caerde” 30 jaar.
De groep werd opgericht door Peter 
Kempenaers, André Denys en Luc Hendrickx.
Tijdens de groepstentoonstelling van 16, 17 en 
18 oktober 2015 werd dit gevierd.
De deelnemers aan de tentoonstelling 
waren: Alfons Bijvoets, Arlette Bories, Hilde 
Bruynseels, Rita Calander, Jan Daneels, Hugo 
De Bie, Sylvia De Greef , Liliane Denayer, Michel 
De Smet, Ida Gysbrechts, Mia Haazen, Ivan 
Janssens, Peter Kempenaers, Maria Peeters, 
Erik Simons, Mon Van den Broeck, Nancy Van 
de Parre, Jan Van Gucht, Mia Van Hoofstat en 
Leo Van Hullebusch.
Vrijdagavond  om 20 u verwelkomde  voorzitter 
Mon Van den Broeck de genodigden.  Prachtige 
gitaarmuziek,  de 5de prelude van Villa Lobos, 
werd  gebracht door Rafael Michiels, leerling 
van de “Gemeentelijke Academie voor muziek 
en woord” van Brasschaat.

Jo Van Bouwel, oud-directeur van ‘Academie 
Noord’, hield de openingstoespraak .
Vele leden van de kunstkring hebben onder zijn 
directie les gevolgd aan de academie.
Na zijn toespraak ontving hij een glazen schaal 
met het wapenschild van Sint-Mariaburg, een 
kunstwerk gemaakt door Myriam Dings, die 
door omstandigheden niet kon deelnemen.
Na de toespraak vertolkte  Rafael Michiels nog 
de 1ste prelude van Villa Lobos. Hierna bracht 
Michiel Dewilde op zijn saxofoon  monoloog 
n°4 van Erland Van Koch. Daarna sloot het  
saxofoonduo  Michiel Dewilde en Nele Geubels 
af  met twee delen uit Conversations van 
Richard Rodney Bennet.
Op zondag was er 15 u ook een optreden van 
“Zoek & de Reizigers”, een muzikale groep 
uit Brasschaat . Dit weekend zorgde voor een 
recordaantal bezoekers, zeker een succes te 
noemen.
(MVDB)

De grote groep enthousiaste leden zorgde voor een tentoonstelling 
van hoog niveau in het Cultuurcentrum Antverpia.

Voorzitter Mon Van den Broek bedankte gastspreker Jo Van Bouwel 
met en glazen schaal, kunstwerk van Myriam Dings.

Spijts de hogere inschrijvingsgelden heeft 
Academie Noord voor het schooljaar 2015-
16 1200 leerlingen mogen verwelkomen. 
Directeur Koen De Roovere vertelde in GVA 
dd 18 september dat vooral keramiek en 
beeldhouwen populair zijn bij de cursisten. Ook 
tekenkunst wordt gretig gevolgd, terwijl voor 
de afdeling schilderkunst minder inschrijvingen 
genoteerd werden. Voor de kinderen is het 
inschrijfgeld hetzelfde gebleven, maar voor 
de volwassenen is het van 200 naar 300 euro 
gegaan. 
De Academie organiseert in de eigen Galerij 
Tsjeljoeskin regelmatig tentoonstellingen. Zo 
was van 14 november tot 19 december werk 
te bekijken van Lieve D’Hondt onder de titel 
‘Studio’.
(LVB)

Academie Noord 
floreert



Onze Mariaburgse auteur Marita De Sterck blijft in de picture.

Op maandag 2 november vertelden Marita De Sterck en zoon Jonas Thijs op de 

Boekenbeurs over de oude volkssprookjes uit ‘Vuil vel’.

Teksten en lino’s uit ‘Vuil vel’ en ‘Beest in bed’ hangen tot 21 februari 2016 in 

Museum Dr. Guislain in Gent . Daar worden ook educatieve programma’s gebracht 

over de sprookjes. Voor scholen van de 1e en 2e graad zijn op donderdagnamiddag 14, 

21 en 28 januari en 4 februari 2016 lezingen en workshops voorzien  Voor gezinnen 

zijn actieve rondleidingen met workshops gepland tijdens de kerstvakantie op 

dinsdagnamiddag 29 december en tijdens de krokusvakantie op dinsdagnamiddag 

9 februari van 14 tot 16 uur.

Donderdag 26 november praatten ze in het Letterenhuis Antwerpen op de 

studiedag voor leraars en bibliothecarissen over werken met sprookjes in de klas. 

Organisatie: Letterenhuis, Canon Cultuurcel en FARO, Vlaams steunpunt voor 

cultureel erfgoed.

Donderdag 26 november ‘s avonds om 20.30 uur werd in de Ruiterhal van 

Brasschaat een interview met historicus Bruno De Wever over ‘Valavond’ en ‘Vuil 

vel’ gepresenteerd.

Leerlingen van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord “Marcel van 

Heuven” vertelden verhalen uit beide boeken. (LVB)

‘Heksenhoer, sterf’ is het vijftiende boek van onze dorpsgenoot Ugo Janssens, die sinds 2002 in binnen- en 
buitenland historische non-fictie- en fictiebestsellers publiceerde, waaronder De Oude Belgen, De heidenen, 
Vrouwen van godin tot slavin en De vrouw met de luifelhoed. Hij vroeg speciaal te vermelden dat hij zijn nieuwste 
werk opdraagt aan zijn overleden jeugdvrienden  Will De Keyzer, Jan Koeken en Fonne Vroemans. “Alle drie waren 
gedurende decennia bloedbroeders,” aldus Ugo die ook tijdens de laatste Boekenbeurs een signeersessie hield.
‘Heksenhoer, sterf’ met als ondertitel  ‘Magie, ketterij en heksenwaan toen en nu’ geeft een nieuwe kijk op heksen 
en hekserij. Ugo neemt de lezer als reisgezel mee op de duistere tocht in de tijd, cultuur en geschiedenis van 
de vroegere en hedendaagse heks, die in geheimzinnigheid en taboe wordt gehuld. Op basis van eeuwenoude 
geschriften uit alle wereldgodsdiensten toont Ugo heksen zoals we ze nog niet kennen. Hij brengt een correcte 
kijk op hekserij, tot de heksenkinderen in de Brusselse Matongowijk toe. 
Al eeuwen doen immers talloze clichés over heksen de ronde. Op zich misschien niet verwonderlijk, want deze 
beoefenaars van het ongrijpbare hebben zich altijd in de schaduw bewogen, bang als ze waren voor vervolging. Maar 
ook de manier waarop heksen in de populaire cultuur en in ontoegankelijke naslagwerken worden afgespiegeld, 
heeft ervoor gezorgd dat er nog steeds een waas van mysterie rond hen en hun toverij hangt.
‘Heksenhoer, sterf’ brengt daar verandering in. Dit boek herkauwt niet, maar geeft de heks het imago en de 
persoonlijkheid die haar toekomen en doorprikt sommige eeuwenoude clichés. 
“Heksenhoer, sterf” is uitgegeven door Uitgeverij Van Halewijck en kost in de boekhandel 22,50 euro. Warm 
aanbevolen.
(LVB)
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UGO JANSSENS DRAAGT 15e BOEK OP
 AAN OVERLEDEN  JEUGDVRIENDEN 

Marita De Sterck in Gent  en Brasschaatse Ruiterhal
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Kaft boek

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

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

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

Bij vragen of twijfels: neem contact op
CHRISTINA HANSSENS

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

pieters.hanssens@telenet.be

Je woning verkopen of verhuren:
Kom even langs.

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

komen kortwieken, maar verder 

geen onderhoudswerk. Reden? 

Ter zake bevoegd schepen Dirk 

De Kort meldde ons dat een 

buurtvergadering eerder dit 

jaar de voorkeur uitsprak om 

een speelbos aan te leggen op 

bewuste plek.  Of de huidige 

gevaarlijke woestenij als 

speelbos mag bestempeld 

worden, betwijfelen we. Ik laat 

er mijn kleinkinderen zeker niet 

in spelen.

En kan dat speelbos ingeroepen 

worden als reden om niets te 

doen?

(LVB)

Enkele jaren geleden hekelden we het bestuur der 
Posterijen omwille van de onbegrijpelijk domme 
beslissing het postkantoor aan de Bist te sluiten. 
Nu haalde ‘Tante Post’ een iets kleinschaligere 
stommiteit uit aan de Brasschaatse kant van de 
wijk!
Een lezer meldde ons: “Vanmorgen ging ik een brief  
posten aan de vertrouwde brievenbus nabij de halte 
van de buurtbus (Jacobuslei-Sint-Antoniuslei). Ja 
salut, brievenbus weg, afgeslepen tot in de grond. 
Blijkbaar staat die nu in de Boskapellei ter hoogte 
van Antverpia. Ge moet het maar weten...”
Bij verkenning ter plaatse (zie foto) bleek de bus met 
de gleuf naar de rijbaan gericht te staan. Bedoeld om 
chauffeurs al rijdend hun brief er te laten inwerpen? 
Of om voetgangers te laten wegmaaien door het 
voorbijsnellend verkeer? Een onbegrijpelijk initiatief 

van B-Post.
Een zwakke weggebruiker verplichten om in deze 
omstandigheden de rijbaan te betreden is gewoon 
crimineel..
Vervolg van het verhaal:
Eind oktober maakte waarnemend burgemeester 
Koen Verberck in een persbericht bekend dat het 
gemeentebestuur bij de posterijen had bemiddeld 
om de bus van richting te veranderen. De bus staat 
nu met de gleuf naar het fietspad gericht, tussen 
de straatbeplanting. De voetganger moet nog altijd 
bokkensprongen maken en begaat eigenlijk een 
overtreding door op het fietspad te staan. “Op dus 
naar een nog betere oplossing,” schrijft verslaggever 
Rik Joossens, “maar voor iedereen goed willen doen 
is toch moeilijk, hé?” (LVB)

Op verzoek van onze lezers maakten we het College van Burgemeester en 
Schepenen van Brasschaat erop attent dat het voet-/fietspad naast het 
voetbalveld van KMVK tussen de Kaartse Beek en het parkeerterrein aan 
de Charlottalei-Zwemdoklei een grondige onderhoudsbeurt behoeft. Het 
struikgewas groeit steeds breder uit en maakt het pad smaller voor de 
gebruikers. Bovendien steken gevaarlijke stukken verroest ijzer tussen 
de wildernis. Levensbedreigend voor wie daarop zou vallen.
De groendienst heeft inmiddels het gras aan beide zijden van het pad 

Speelbos reden van 
verwaarloosd pad!

bus met gleuf naar straat en met gleuf naar Antverpia

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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Ooit was onze regio een culinair paradijs met sterrenrestaurants Bellefleur 
van Jan Buytaert en Villasdal van Johan Van Raes. Nadien bleef de 
Mariaburgse horeca nog aanzien genieten met restaurant Lievekenshoek 
aan de Elisalei en Klein Constantia op de Kapelsesteenweg. Lievekenshoek 
sloot vorig jaar in september de deuren en is thans getransformeerd tot 
een woonhuis. Klein Constantia (voordien Prinses Sjalot) heeft sedert 11 
juli opgehouden te bestaan. Ook dat pand is nu een rijwoning.
Toch hoeft niemand hier honger te lijden, want het aantal ‘voedingszaken’ 
langs de Kapelsesteenweg blijft indrukwekkend. Wie graag de boslucht 
opsnuift in plaats van het fijn stof aan de steenweg, kan in Oud-
Antwerpen aan de Elisalei terecht om te smullen van lekkere gerechten. 
Paula waakt erover dat haar klanten goed verzorgd worden. Aan de 
Lage Kaart heeft Brasserie ‘t Laiterieke een aantrekkelijk aanbod. Beide 
etablissementen bieden tevens  de mogelijkheid een koffietafel te 
organiseren bij uitvaarten.

La Serviette de Max
Wie vanuit Antwerpen de ‘glazen villa’ aan de Louislei voorbij rijdt, 
bemerkt links aan de Kapelsesteenweg 471 restaurant De Compagnie 
en er naast de ‘healty foodbar’  KOM. De Compagnie is een restaurant-
brasserie met gevarieerde keuken voor lunch, apero en diner. Binnen 
heeft men gelijkvloers en boven een sfeervolle eetruimte. Bij mooi weer 
lokt het ruime terras buiten ook fietsers aan voor een verfrissing. Voor 
een copieus ontbijt, salades, wraps, tosti’s en bruschetta’s kan men bij 
Joany Heule en team terecht in het aanpalend huis KOM.
Iets verder aan de linkerzijde van de steenweg  heeft ook Plantencentrum 
Van Gastel achterin een verbuikerszaal, waar heel de dag bezoekers spijs 
en drank à volonté door vriendelijk personeel aangeboden krijgen.
Enkele stappen verder, rechts op de hoek van de Caterslei, nodigt Frituur 
Max uit om porties frieten en bijhorende garnituren te halen of te 
consumeren.
Daarnaast, op nr. 308,  is de kledingzaak Cat’s verdwenen en vervangen 
door Thai Food KWAWHOM. Hier kunnen liefhebbers van woensdag tot 
zondag tussen 16 en 22 uur allerlei thaise gerechten ophalen. 
Twee huizen verder in nummer 312, waar enkele jaren geleden een 
krantenwinkeltje was - héél lang geleden Lambelé - is het gebouw 
totaal gerenoveerd: witte gevel, strakke structuur. De naam La Serviette 
trekt direct de aandacht. Het restaurant is maandag gesloten, maar 
dinsdag, woensdag en donderdag kan men er terecht van 11 tot 22 uur, 
‘s vrijdags tot 23 uur. Op zaterdag en zondag kan men er van 9 tot 12.30 
uur ontbijten en genieten van de dagelijks wisselende  menu’s, zaterdag 
tot 23 en zondag tot 22 uur. “Versheid, kwaliteit en gezelligheid typeren 
onze zaak”, aldus de vriendelijke zaakvoerder Egzona Sejdijaj. Alle 
huisgemaakte gerechten kan men ook meenemen naast een uitgebreid 
aanbod aan broodjes. La Serviette lijkt ons een reële aanwinst voor 

Mariaburgse Boergondiërs.

Italiaans
Links op de Kapelsesteenweg, 
vlak voor de Wlly Staeslei, 
bevindt zich (in het vroegere 
‘Grand Hotel’ met typische 
kantelen) al vele jaren het 
Italiaans restaurant-pizeria 
Vicenza. Hier kan men ook 
gerechten bestellen en 
afhalen, alle dagen van 17.30 
tot 22 uur, ‘s zondags zelfs 
vanaf 16.45 uur. De menukaart 
van deze écht Italiaanse 
keuken is zeer omvangrijk. 
Ze bevat 11 voorgerechten, 
verder alle mogelijke pizza’s 
of pasta’s, met vlees of vis 
als hoofdgerecht. Uit tien 
smakelijke desserts kan men 
kiezen om het eetfestijn af te 

Culinaire route

Door zijn strakke vormgeving trekt 
La Serveitte de aandacht van alle 
passanten.

ronden. 
Een tweede, heel bekend Italiaans restaurant bevindt zich enkele 
honderden meter verder op de hoek met de Oudstrijderslei: Santa Lucia. 
In de mooie villa die vroeger ‘Casa Mia’ heette, kan men alle dagen heerlijk 
tafelen, behalve op zondag. Van maandag tot vrijdag zijn de openingsuren 
12-14.30 uur en 18-22.30 uur. Op zaterdag kan men van 18 tot 22.30 uur 
reserveren. “Ontdek de échte Italiaanse keuken” is de slogan van Santa 
Lucia en wij constateren dat heel veel mensen er komen aanschuiven om 
te genieten van de heerlijke voorgerechten, pizza’s en pasta’s, vlees- en 
visgerechten, en desserts. Dat alles met bijhorende wijnen. 

Exotisch
Niet alleen thais kan men in Sint-Mariaburg vinden, maar ook Chinees, 
Japans en Egyptisch.
Liefhebbers van de oosterse keuken vinden aan de Kapelsesteenweg hun 
gading. Naast café De Tramhalte is Egyptisch restaurant Sfinx gelegen, 
waar men fast food en doner kan krijgen tegen minder dan 25 euro. 
Waar vroeger het vermaarde kapsalon Hufkens was, aan nummer 370, 
valt de grote plaat Mario’s Pizza-Pasta op. Hier kan men 31 verschillende 
pizza’s en 12 pasta’s bestellen, maar ook spare ribs, salades en desserten. 
Bestellingen vanaf 15 euro worden gratis thuis geleverd.
De vroegre Chinees ‘Kam Foek’ heet nu op nr. 551 Potala. De Nepalese 
uitbater biedt Japanese Fresh Sushi en Chinese food aan, zowel ter 
plaatse te consumeren als ‘take away’. Deze zaak is van maandag tot 
vrijdag open tussen 17 en 23 uur, zaterdag en zondag tussen 12 en 22.30 
uur.  

Nog broodjes en frieten
Is dit aanbod nog niet groot genoeg?
Op twee plaatsen kan je nog terecht voor een snack of een portie frieten.  
Aan het nummer 410 bevindt zich ‘Get Fritti’ waar men alle dagen tussen 
16.30 en 22 uur frieten kan halen.  Op nr 567 kan ‘Babelle’ op een trouw 
cliënteel rekenen. Van maandag tot vrijdag kan men tussen 8 en 15 uur 
hier terecht voor ovenverse broodjes met vers beleg, salades, soepen, 
enz. Wie voor 10 uur belt, kan zijn besteling voor 12 uur thuis (of op 
kantoor) geleverd krijgen. Ook voor feesten en vergaderingen kan men 
een beroep doen op de service van Babelle.
Tenslotte is er naast warenhuis Delhaize, op de Antwerpse steenweg 
354, het Quick restaurant voor liefhebbers van alle mogelijke burgers. 
Veel promo’s en specials zorgen ervoor dat hier alle dagen tussen 10.30 
en 23 uur massa’s bezoekers komen.  Het spingkasteel voor kinderen 
vormt tijdens de zomermaanden een extra attractie.

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

Liever thuis
Spijts dit overwel-
digend aanbod aan 
eetgelegenheden op en 
rond de Kapelsesteen-
weg wil u toch liever 
in eigen huis of tuin 
gastronomisch geniet- 
en? Dan kunnen de 
Mariaburgse slagers 
u best met raad en 
daad bijstaan. Top-
slager Dewez (nr. 320),  
Fijnslager Luc Peeraer, 
de zonnekoning van de 
Ekerse gansrijders (nr. 
545) en Peter Maes-
Elegeert (nr. 418) heb-
ben heel wat te bieden 
inzake buffetten, bar-
becues, en allerlei heer-
lijke schotels. Warm 
aanbevolen. (LVB)
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Aan de herprofilering van de Kapelsesteenweg tussen Delhaize en Van Gastel is het Vlaamse Gewest  weliswaar nog niet toe, maar toch wijzigt het 
straatbeeld er constant sterk.
Komend vanuit Antwerpen valt de nieuwe Moeder Sarovstraat met  HOB-woningen van Versnel op. Er schuins over is een gigantische tandartsenpraktijk 
volgens passiefbouwprincipes in opbouw. 
Ook de witte woning even voor Van Gastel, waar de stichter van het Humanistisch Verbond Karel 
Cuypers  tot 1986 woonde, wordt na jarenlange leegstand en verkrotting weldra gerenoveerd.
Op de hoek van de Molenweg is het Katerheidemolenplein het tafereel geweest van spectaculaire werken. In opdracht van de gemeente Brasschaat 

Sterk wijzigend uitzicht

Recht over topslager Dewez is de 4x4-
garage gesloopt. Tegen de resterende 
helft van villa Charlotte wordt door 
Classic Build een nieuw gebouw 
opgetrokken, volgens het reclamebord 
met ‘handelsruimte en 5 energiezuinige 
appartementen’.

heeft Altez Bouw de molenromp met houten plankjes 
bedekt. De 22-jarige Anthony Bellens, nakomeling 
in de vijfde generatie van molenaar Victor Janssens, 
heeft van het gemeentebestuur de molen voor 27 jaar 
in erfpacht gekregen. Hij  zal het interieur van de molen 
verder renoveren om er een tapasbar/restaurant te 
openen in de loop van 2016. Hij zal de zaak de naam 
‘’1765’ geven, verwijzend naar het bouwjaar van dit 
historisch belangrijke gebouw.
Aan de kant van de Molenweg komt een klein 
bijgebouwtje dat als sanitaire ruimte dienst doet. Dit 
wordt door een zeil verbonden met de molen. 
Anthony Bellens studeerde aan de hotelschool, 
vervolmaakte zich in de drank- en wijnkennis tijdens 
een Erasmusproject in Parijs en volgde ook bartender-
school in New York. Hij is zinnens op de gelijkvloerse 
verdieping een tapasbar te installeren. Er komt een 
nieuwe trap naar de eerste verdieping. De gezellige 
ruimte biedt boven extra zitgelegenheid, maar kan 
ook benut worden voor lezingen, vergaderingen en 

Met drie maanden vertraging is de 
molenromp spectaculair verpakt.

feestjes. Het geheel krijgt de zogenaamde New York-stijl.
Met aan de ene zijde het mooie VITRIN-kantoor en aan de andere zijde het bureau van Notaris 
Geeraerts op twee verdiepingen, heeft het Katerheidemolenplein een nieuwe ‘look’ gekregen. Hopelijk 
wordt de molen zo weer een aangename trekpleister voor de wijk.

Naast de natuurkapper in de voormalige apotheek Seiffermann is nu ook het mooie pand van de 
legendarische schoenwinkel ‘t Schaapke - na lange leegstand - ingevuld geraakt door ‘Het Kader’. 
Ilse Boumans en haar echtgenoot Dries Desmet, al jarenlang vertrouwde figuren in Sint-Mariaburg, 
hebben er een groepspraktijk voor psychologische begeleiding ingericht. Ilse Boumans is psychologisch 
consulente. Zij laat zich bijstaan door collega’s Anke Stuer en Diede Havermaet. Verder behoort ook 
kinder- en gezinstherapeute Dagje Boets tot het team. Klinisch psychologe Talitha Maes, seksuoloog 
Wannes Magits en lifecoach Dries Desmet vervolledigen het kader. Waarom de naam ‘Het Kader’? 
“Een kader heeft vier hoeken. Wij hebben vier praktijkruimtes. Omkaderen, herkaderen, dat zijn dingen 

Dit Fortisgebouw verdwijnt om plaats te 
maken voor Katerheide assistentieflats.

waar men mee bezig is. Zeker wanneer het iets moeilijker gaat”, vertelde Dries Desmet in 
GVA. 
Waar het Fortisbankkantoor zich bevond, starten in opdracht van ‘Steen Vastgoed’ 
begin 2016 de werken voor tien assistentieflats. ‘Katerheide, waar u zich thuis zal voelen’ 
verkondigt het reclamebord. Nog twee appartementen zijn te koop. Intussen is de halte 
voor bussen 650 en 730 wel honderd  meters verplaatst en bevindt zich recht over de 
Carolinalei. 
De mooie villa van Dokter Bortels, Kapelsesteenweg 581, in 1935 getekend door de 
Mariaburgse architect Pierre Backer-Overbeeck, is aangekocht door Wendy Ceulemans en haar 
echtgenoot Hansbert Van Hove. Het interieur van dit zakelijk art-deco gebouw is helemaal 
opgefrist. In de praktijkruimte van de dokter ontvangt Wendy als psychotherapeute haar 
bezoekers. In de woonruimte is het reclamebureau C&C  Advertesing Bvba ondergebracht. 

Wendy Ceulemans
psychotherapie | 0496 66 46 26

 “Met je gezicht naar 

de zon, valt de

schaduw achter je.”

Iedereen voelt zich weleens slecht. Als je het 
gevoel hebt dat je er zelf moeilijk uitkomt, is het 
een goed idee om hulp te zoeken. Het is een 
eerste beweging om je terug naar de zon te 
richten.

Bel me gerust voor een 1ste afspraak: 
0496/66.46.26. Mijn aanpak is gericht op het 
creëren van succeservaringen, essentieel om 
het genezingsproces op gang te brengen.

Kapelsesteenweg 581 - 2180 Ekeren
www.wendyceulemans.be - 0496/66 46 26

Advertentie Wendy Ceulemans_70_90_BW.indd   1 26/11/15   22:09

De praktijkruimte van dokter Bortels 
blijft behouden door Wendy Ceulemans.

Dit bestaat sedert 2000 en had voordien 
zijn kantoor in de Alfons De Schutterstraat 
naast Bakkerij Wouters. De ruime tuin met 
vele mooie bomen, die paalt aan de Alfons 
De Schutterstraat, blijft behouden.
Wat er zal komen in de winkelruimtes van 
de daarnaast gelegen residentie Rietvallei 
is bij het ter perse gaan niet bekend. 
Wel blijkt de linkerhelft verhuurd.  Aan 
Residentie Albert op de hoek van de Leo 
Vermandellei wordt inmiddels terug druk 
gewerkt. De kelderverdieping nadert zijn 
voltooiing. (LVB)
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Geboortes
De redactie is blij op deze bladzijde ook nieuwe Mariaburgers te mogen 
voorstellen. Eerder al vroegen we om geboortes te melden en nu is het 
zover. We kregen enkele inzendingen en hopen in de toekomst deze 
rubriek nog te kunnen uitbreiden.
Het volstaat ons een foto van de baby door te mallen met een korte info 
over geboortedatum, ouders, woonplaats, enz.

Op 10 april 2015 werden Fenna en Yoran Verhoeven geboren, dochtertje 
en zoontje van Veronique Verhoeven, wonende in de Nijverheidslei.
Fenna Verhoeven zorgde tevens voor een viergeslacht: overgrootmoeder   
Alina Adriaenssens (88),  Bonnie Monique Den Hond (59), mama  
Veronique Verhoeven (34).

Op 22 april 2015 werd Alizée Depauw geboren. Meteen een viergeslacht: 

v.l.n.r. mama Ann Van Broekhoven (41), overgrootmoeder Rosa De 

Smedt-Van Frachen (90), baby Alizée en grootmoeder Lieve De Smedt 

(66).

Op 24 augustus 2015 werd onze jongste zoon Titus De Wilde geboren, 
3,510kg en 49,5cm, kleine broer van Lewis. Na enkele dagen te hebben 
verbleven op de materniteit van AZ Klina, mocht hij thuis komen in de 
Carolinalei 15. 
Ouders Jeroen De Wilde en Lien Van Hoorebeeck meldden dit blijde 
nieuws.

Wijkwerking Mariaburg vzw 
wenst alle lezers

een zalig kerstfeest en
veel geluk in 2016!
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BM’ s verlieten ons...

REZY PEETERS

° 10/10/1931  

† 15/9/2015

WILLY VAN BUSSEL

° 9/8/1925  

† 24/9/2015

De echtgenote van Christiaan Wauters overleed in A.Z. Klina (dienst 
oncologie) te Braschaat. Zij was een graag geziene figuur in het Mariabugs 
gemeenschapsleven. Met een gezellige babbel en een vriendelijk woord 
baatte ze de snoepwinkel Sint-Gummarus op de Kapelsesteenweg uit. 
Jarenlang was ze  samen met haar echtgenoot actief lid van de Kristelijke 
Bond van Gepensioneerden (later Okra) en vervulde een belangrijke 
bestuursfunctie als schatbewaarder. Zij was ook verantwoordelijke 
voor het reisbureau GB, afdeling Vlaanderen op rust. Vele vrienden en 
kennissen namen afscheid van haar tijdens de uitvaartliturgie in de 
parochiekerk van O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand.

Willy zag het levenslicht in het Nederlandse Deventer  en overleed op z’n 
negentigste na een kort verblijf in  A.Z. Klina aan de gevolgen van een 
longontsteking.
Op zeer jonge leeftijd kwam hij samen met zijn ouders en broers terecht 
in Merksem op de Bredabaan, waar een tabakswinkel werd opgestart.
Tijdens zijn arbeidsloopbaan had hij twee belangrijke werkgevers: de 
eerste jaren bij ENI, nadien bij Belliard Murdoch dat later fusioneerden 
met Mercantile.
Sinds 1964 woonde Willy met zijn echtgenote aan de Kastanjedreef in 
wijk de Sterre. Willy was van jongs af aan muzikaal aangelegd, volgde 
pianolessen en zang en werd lid van het Merksems Muzikaal Gezelschap. 
Het was ook daar dat hij zijn grote liefde Paula Breugelmans ontmoette 
met wie  hij in 1950 in het huwelijk trad. De gezamenlijke liefde voor muziek 
en cultuur vulde hun leven en tijdens hun vele reizen bezochten ze de 
mooiste operagebouwen in heel Europa en genoten ze van concerten en 
muziekuitvoeringen. Sinds de opening van Dienstencentrum Antverpia 
in Mariaburg was Willy met zijn echtgenote ook een trouwe bezoeker en 
vaste klant voor het middagmaal. Onlangs trakteerde hij er nog vrienden 
en kennissen op een drankje ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijks 
jubileum !

JULIA WILLEMSE

° 29/5/1924

† 24/9/2015

DORA 

VAN DER GROEN

° 10/3/1927

† 8/11/2015

Nadat haar echtgenoot  Louis Kil in 2001 overleden was, leefde Julia nog 
14 jaar gelukkig in de ouderlijke woning aan de Isabellalei, geholpen door 
zoon François. Zij kreeg een paar kleine beroertes, waarvan ze echter 
goed herstelde. Begin dit jaar besloot ze, na  een nieuwe kleine beroerte,  
in overleg met de kinderen naar rust- en verzorgingstehuis Vesalius te 
gaan. Ze voelde er zich snel thuis, ze was er op haar gemak, maakte 
vlug  vrienden en altijd stonden koffie en koekjes klaar als kinderen en 
kleinkinderen op bezoek kwamen.
Tijdens de mooi verzorgde uitvaartliturgie, met prachtige muziek en zang 
van Chantal Krekels en Hanna Grociak, getuigden allen hoe dankbaar ze 
waren: moeder/ bomma was een warme vrouw, die hield van een goed 
leven, die veel heeft gegeven en daardoor ook veel gekregen. Op haar 91 
was ze nog jong van geest, mee met het nieuws, open voor alles, het huis 
in stijl, geen stofje op de vloer, geen kreuk in de kleren, de haren netjes 
gekapt.

Tot haar 85e woonde de beste actrice die Vlaanderen ooit gekend heeft, 
in de Zwaluwlaan (wijk De Sterre), waar zij een beminnelijke buurvrouw 
was. Als ze ging winkelen in de Delhaize, groette ze steeds iedereen 
vriendelijk. Een groot deel van haar jeugd verbleef ze met haar ouders 
Rob van der Groen en Hortensia Joanna Kranen in de wijk Sint-Mariaburg. 
Zij had drie zonen Steven en Maarten Van den Eynde (uit haar eerste 
huwelijk met Tone Brulin), en Brick de Bois (uit haar tweede huwelijk 
met Wies Andersen). De laatste jaren van haar leven verbleef ze in 
Huis Perrekes te Geel-Oosterlo, een kleinschalig woonzorgcentrum voor 
mensen met dementie.
De krantentitels bij haar overlijden spraken boekdelen: “Afscheid van een 
monument”, “Een leven van pijn en passie”, “Ze had onvoorwaardelijk 
lief”, “Dora is de steunpilaar van het Koninklijk Conservatorium”.
Na haar opleiding aan het Hoger Instituut voor Toneel en Regie (Joris 
Diels), het conservatorium van Antwerpen,  de Dansschool van Lea Daan 
en de  Studio van het National Toneel (Herman Teirlinck), speelde ze 
bij KNS,  KVS, Korrekelder en Theatre du Parc. Ze brak helemaal door 
dankzij ‘Wij, Heren van Zichem’, waar ze een dubbelrol speelde. Ze 
speelde tegelijk Vrouw Coene en de smidsvrouw Melanie. Zij was daarna 
nog te zien in meer dan dertig televisieproducties. Haar laatste grote 
tv-rol was in 1997 in ‘Terug naar Oosterdonk’, waar ze opnieuw een 
café-bazin speelde. Haar bekendste filmrol dateert pas uit 2001. Toen 
speelde ze naast Ann Petersen in de film Pauline en Paulette, waarin ze 
de verstandelijk gehandicapte Pauline vertolkte.
Een onvergetelijke vrouw, die absoluut een standbeeld verdient!

De echtgenoot van mevrouw Gusta Van Aert stichtte in Sint-Mariaburg 
een kantoor van de Generale Bank, eerst nabij café Prins Albert, later 
waar de verfwinkel van Meulemans was. Simon was een heel vriendelijke 
kantoorhouder en actief betrokken bij de toen zeer dynamische 
Middenstandsvereniging. Bij de Sint-Niklaasfeesten vervulde hij heel 
deskundig de rol van de heilige man.

SIMON VAN OPDORP
° 13/1/1930
† 7/11/2015
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Danny De Proft en Theo Reynaerts
met zeer merkwaardige prestaties

Theo Reynaerts  (Gezondheidslei) liep de 100 km Dodentocht van Bornem voor de zesde keer op  rij uit, Danny De Proft  (Floris Verbraekenlei)  voor de 

derde keer. Ook  Andy Van den Bogaert  stapte de tocht  uit, maar de redactie  kreeg van hem  geen verder nieuws.

Danny De Proft Theo Reynaerts

Beide sportlui kwamen nadien  uitgebreid in het nieuws 
door zeer opmerkelijke prestaties.
Op zondag 20 september hield VOC Brasschaat-
Kapellen opendeurdag aan de Holleweg in Hoogboom. 
Op het mooie meanderdomeintje hadden Mariaburgse 
oprichter Marcel Peeters en zijn team vrijwilligers voor 
de derde keer de deuren wijd opengezet. Meer dan 
1500 bezoekers genoten op deze zomerse dag van een 
bezoek aan het VOC in de Sterhoeve.. Ze kregen een 
voortreffelijk inzicht in de werking van het centrum. 
Men kon een kijkje nemen in de accomodaties voor 
opvang, verblijf en verzorging van de dieren. Niet alleen 
in nood verkerende vogels, maar ook noodlijdende 
egels, eekhoorns, konijnen, reeën, zelfs slangen en 
hagedissen worden op een deskundige wijze verzorgd 
om later terug in de natuur geplaatst te worden. 
Ook Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt, Bond 
Beter Leefmilieu, Agentschap Natuur en Bos waren 
met standen aanwezig op de Opendeurdag.
In de ter plaatse opgetrokken feesttent kon men 
gezellig genieten van een hapje en een drankje en dit 
alles ten voordele van het VOC.

Theo Reynaerts en echtgenote bij zijn tentoongestelde beeldjes in 
het Ravenhof.

Danny De Proft overhandigde de cheque aan Marcel Peeters

Doordat een degelijke opvang nog steeds vele euro’s kost aan vervoer, onderkomen, verwarming, voedsel, enz. hangt de werking en uitbreiding van 
het centrum nog steeds veel af van liefdadige sponsorinitiatieven van sympathisanten. Daarom verdient Danny De Proft een bijzondere vermelding. 
Voor de tweede maal liet hij zijn deelname aan de Bornemse Dodentocht sponsoren door vrienden en kennissen ten voordele van het VOC. Zijn inzet 
leverde het mooie bedrag van 2719 euro op!

Tijdens het Allerheiligen weekend  organiseerde  het  Internationaal Kunstinitiatief Moretus  (I.K.I.M. vzw ), in samenwerking met de Culturele Raad 
en het gemeentebestuur van Stabroek, zijn drieëndertigste Groepstentoonstelling in CHC Ravenhof te Putte - Stabroek. Een zestigtal ervaren en 
minder ervaren kunstenaars pakten uit met een zeer afwisselend aanbod aan beeldende kunst. De honderden bezoekers konden een voorkeurstem 
uitbrengen voor de hen meest bekorende kunstwerken. Laureaat van deze publieksprijs werd Theo Reynaerts die er tentoonstelde met een viertal 
assemblages uit diverse  materialen. Zijn beeldje De gansrijder genoot de voorkeur van de talrijke bezoekers.
Theo is een autodidact die uit alledaagse gebruiksmaterialen mooie beeldjes creëert. Eén daarvan is ‘de hondenafrichter’, waarvoor onze busser Eddy 
Bernaerts model stond. 
(LC)



Nieuws van de Mariaburgse Dans- en Turnkring Antverpia!
De bewegingsschool voor de allerkleinsten is een echt succes. Momenteel nemen 23 kindjes en 
hun ouders op zaterdagvoormiddag deel aan een heel avontuurlijk sport- en bewegingsparcours 
onder leiding van Silke De Ro.
Tijdens de week van 4 januari is er voor alle groepen een tweede instapmoment. Nieuwe leden 
betalen dan 45 euro, 55 euro voor yoga. Voor de bewegingsschool zijn kindjes vanaf 2,5 jaar 
welkom. Ze kunnen inschrijven voor 50 euro voor 12 lessen. 
Zaterdag 23 januari 2016 volgt de feesteditie van de jaarlijkse quiz. In de foyer van de Ekerse 
Theaterzaal, Moretus campus Lambertus, Oorderseweg 8 in Ekeren zal Tom De Rydt voor de 25e 
keer een spannende avond verzorgen.  Ploegen van zes deelnemers kunnen inschrijven door 18 
euro over te schrijven op rek. nr. BE91 7340 3555 7276 met vermelding van de naam van de ploeg.
Na een sabbatjaar wordt in 2016 terug een OpenDeurDag georganiseerd op zondag 22 mei.
(MM)

In de 4e klasse C van de nationale voetbal-

competitie speelt een jonge kerel uit de 

Kastanjedreef, die bijna wekelijks extra 

vermeldingen kreeg op de sportbladzijden 

van alle Vlaamse kranten: Peter Fasseur. Als 

jonge knaap debuteerde hij bij Ekeren-Donk, 

maar belandde via FC Ekeren bij de Koninklijke 

Mariaburg Voetbal Klub aan de Zwemdoklei, 

waar hij verschillende seizoenen speelde. 

Vandaar kreeg hij een transfer naar Sint-

Lenaarts.

Zondag 18 oktober zorgde zijn vierde 

opeenvolgende treffer voor winst tegen Hades. 

Een te volgen talent!

(LVB)
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Zilveren Jubileumquiz  van
Dans- en turnkring Antverpia

Peter Fasseur 
sterkhouder van 
Sint-Lenaarts 
(4e C)

Wie herkent iemand op deze foto?

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 

Recht in de slip

Nu de WWM elke derde zondag van de maand de toncompetitie terug 

tot leven wekt, willen we graag meer weten over de geschiedenis van 

deze vereniging. 

‘Recht in de slip’ vierde in 1935 zijn tienjarig bestaan. 

Op 13 juli 1930 namen de leden ook deel aan de feestelijke stoet die in 

Sint-Mariaburg werd gehouden ter herdenking van ‘100 jaar België’ en 

‘100 jaar Brasschaat’.

Wie herkent op deze foto nog familieleden of kennissen?

Graag uw reactie bij de verantwoordelijke uitgever of dinsdagvoormidag 

tussen 10 en 11.30 uur in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertlei 38.

Op onze vraag in vorig nummer om twee jonge voetballers te identificeren, 

kregen we - ongelooflijk maar waar -  geen énkele reactie. 

Wél belde Josepha Calluy uit Hoboken om ons te melden dat op de oude 

postkaart van de watertoren aan de Alfredlei de volgende kinderen 

stonden (v.l.n.r.): Vera Timmers, Jeanne Leemans, Irma Calluy, Josepha 

Calluy, Lena Hopstaken en Martha Van Antwerpen. 

Bedankt Josefa!

(LVB)
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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
Mobiliteit soms probleem:
oplossing vervoer op maat 

Infodag steinerpedagogie in 
De Wingerd

Op het DC Antverpia staat een minibus ter beschikking voor mensen 

die minder goed te been zijn en toch willen komen eten en/of aan 

namiddagactiviteiten wensen deel te nemen. Begrensd binnen de 

normale uren kan dan die doelgroep opgehaald en teruggebracht 

worden. Maar voor een verplaatsing op andere momenten kan de 

mobiliteitscentrale van de Provincie Antwerpen, in samenwerking met 

‘Welzijnszorg Kempen’ en de ‘Vlaamse Overheid’ voor het aangepast 

vervoer zorgen. Die instantie onderneemt dan een zoektocht voor het 

opzetten van vervoer voor een familie– of vriendenbezoek; voor het 

raadplegen van een dokter, tandarts of specialist; voor het bezoek aan 

een winkel of markt of aan een tentoonstelling; voor het bijwonen van 

een voorstelling of sportactiviteit. Alle aanvragen worden bekeken, 

zelfs het genieten van op vakantie gaan. Achteraf worden er wel zoveel 

mogelijk inlichtingen bekomen of  het ontvangen advies echt  geholpen 

heeft.  Voor alle  informatie over de mogelijkheden of  het advies over 

vervoer op maat kan men gratis telefoneren naar 0800 32 732, of mailen 

naar mav@iok.be of www.mav.info. 

(WL)

Op woensdag 13 januari kan men in Basisschool De Wingerd de 

steinerpedagogie beter leren kennen. De Wingerd stelt zichzelf 

voor, maar ook andere spelers uit het veld zullen aanwezig zijn. De 

antroposofische kinderopvang, het secundair steineronderwijs en het 

buitengewoon lager- en middelbaar onderwijs krijgen een plaats op deze 

infodag.  

De school zet vanaf 11u haar deuren open en geeft geïnteresseerde 

ouders en kinderen de kans om in de basisschool tijdens de lessen een 

kijkje te komen nemen. In de feestzaal zijn infostands van de school en 

de verschillende partners te vinden alsook een expositie van werk van 

de  leerlingen.

 Meer informatie over Steinerschool De Wingerd  op het onthaal, op het 

nummer 03 665 41 90 of via onthaal@steinerschooldewingerd.be

 

(MED)
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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. 

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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De Groene wijzer

Op 13 november organiseerde de politie op vraag van BIN Mariaburg een 

veiligheidswandeling in de buurt van dienstencentrum Antverpia. Er 

ging veel aandacht naar woningen en voertuigen die meer dan andere 

aantrekkelijk kunnen zijn voor inbrekers. Aan fietsen die niet gegraveerd 

of niet op slot waren, werd een flyer gehangen evenals op voertuigen 

waarin nog iets aanwezig was.

Een tiental deelnemers trotseerden het slechte weer en hadden daar 

geen spijt van. Iedereen was enthousiast. (MED)

BIN wandeling
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De groene truitjes ploeg
echt een  toffe DC-bende

Wandelzoektocht  
onverwacht succes

ANTVERPIA
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 119 September 2013 15

kapelsesteenw keren
t f
rekeningn
c.b.f

maandag tot vrijdag    
t

Namiddag enkel op afspraak

A
LL

E 
D

A
G

EN
 W

A
T 

IN
 D

C 
A

N
TV

ER
P

IADe ‘OPENBARE COMPUTER RUIMTE (OCR)’ 
staat  beschikking en  is ook WIFI in de 

   kan  
gemaakt  van het  Alles is 

   kan altijd aangeboden  

Een ‘WARME MAALTIJD’ - soep, hoofd-
schotel en  –   
lieftallige dames en/of  op de middag 
tegen   aan de   van 
7  of    de   
– plat of  – op  Wie moeilijk te been 
is, kan    aan 
opgehaald  en   
na de  De   het  van 
de  is één  (heen en  De 
enige  is twee  

  of  zijn 
‘SPELLETJES TE SPELEN’ in de 

    dam-
  (en  monopoly, 

 op een  othello, pietjesbak,  Steeds 

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

 aangesloten  maandag vanaf   tot … 

 ‘PETANQUE’  gespeeld, bij mooi  in het 
 op de  baan, dinsdag- en 

  ‘TAFELTENNIS’ in een toffe ploeg is 
dinsdagochtend van 9 tot 12   en  van 
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 ‘KAARTEN’
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WALKING’

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 
Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

rHerstellen van velgen.
www

www.andra.lwed.net

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

DC Antverpia bruist van sportactiviteiten: fietsen, wandelen, dansen…: 
“voor elck wat wils”. Zo is er ook de echt toffe bende van het tafeltennis.  
De groene truitjes zijn hiervan een ontegensprekelijke herkenning. 
Sinds september 2007 werd er gestart met recreatieve tafeltennis. 
Aanvankelijk was de groep beperkt, maar momenteel bevat de 
spelerslijst meer dan 30 dames en heren die recreatief komen spelen. 
Eenieder wordt aanvaard met zijn mogelijkheden. Het sprekend bewijs 
hiervan zijn drie ‘ereleden’ van boven de 80. 
Tweemaal per week maken zij het gebouw onveilig. Op dinsdag is er 
afspraak van 9  tot 12 uur en vrijdag wordt gespeeld van 9  tot 12 uur 
en van 13.30  tot 17 uur. De vrijdag geniet men dan ook gezamenlijk van 
de middagmaaltijd op het DC. Gezelligheid en leute is de slogan, maar 
geen competitie. Van spelen krijgt men veel dorst, maar daarvoor is de 
cafetaria de geschiktste oplossing. En van tijd tot tijd mag een heerlijk 
groepsfeestje ook niet ontbreken. Wie zich aangesproken voelt om ook 
tot deze toffe vriendenploeg toe te treden, kan zich wenden tot  Louis 
CLAES (+32(0)3 293 53 81 / +32 494 12 54 95 /  louis1@telenet.be ) . 
(WL)

Tussen 18 mei en 31 augustus had in het kader van de  viering ‘30 jaar 

Wijkwerking’ een wandelzoektocht plaats. Er werden 98 formulieren 

opgehaald en 53 formulieren terug binnen gebracht, waarvan 19 met een 

correct antwoord op de schiftingsvraag: “Wijkwerking Mariaburg VZW 

bestaat in 2015 30-jaar. Maar wanneer viel de eigenlijke oprichtingsdatum 

volgens het officiële staatsblad?”.  En dit was 27/11/1986. 

In DC Antverpia vond de prijsuitreiking plaats. Twee winnaars deelden 

de eerste prijs met de totaalscore van 38 punten en exact antwoord op 

de schiftingsvraag. Zij kregen elk 9 flessen wijn:  Herman De Maeijer, 

Vagevuurvelden 107, 2930 Brasschaat en  Tony Delabie,

Konijnenberg 80, 2180 Ekeren. Met eveneens 38 punten totaalscore, maar 

een foutief antwoord op de schiftingsvraag werd derde en kreeg 3 flessen 

wijn: Laurette Davidts  Julialei 48, 2930 Brasschaat.

Yvonne Verhaegen, zelf ervaren organisatrice van wandelzoektochten,  

heeft haar deelnemingsformulier blanco binnengeleverd met de slogan: 

“Uit sympathie. Nog veel succes met uw Wijkwerking”. Dergelijke 

felicitaties doen deugd:  “Dank hiervoor!”

 (WL)

Vorige editie brachten we uitgebreide informatie over ‘Het Petanque 
Spelen’ op DC Antverpia. Dit kan elke dinsdag- en donderdagnamiddag 
om 13.30 uur op de banen in het parkje. Bij regenweer verhuist men 
naar de overdekte baan aan de hoofdingang.
Maar ‘Petanquers in volle actie’ – uiteraard met alle respect - is duidelijk 
te zien op bijgaande foto van Lus Cuyvers. (WL) 

Kapelsesteenweg 350
2930 Brasschaat

Tel.: 03/664 49 48

Van links naar rechts:  Louis Claes, Berre De Wachter, Theo Briels,  Pierre 
Kauwenberghs,  Christiane Van Overschelde en Jan De Backer.



ok aanwezig geweest op de zoveelste Mariaburgse 
Feesten?
Ook tevergeefs gespeurd naar Marc Coucke die - ondanks

mijn oproep in de vorige kroniek - spijtig genoeg zijn kat heeft 
gestuurd ?
“Nu ja,” zegt Julienne sussend als ik eens te meer een 
klaagzang aanhef. “Het is normaal dat Marc zijn kat stuurt, 
want ondertussen heeft hij zomaar de volledige Pairi Daiza 
gekocht, of de panda’s erbij horen weet ik niet, zou hij dan 
ook niet eens een kleine dierentuin kunnen sponsoren in 
Sint-Mariaburg in plaats van al die appartementen?”
Als er zo verder kostbaar grondwater gepompt en verspild 
wordt aan de ex prins Albert komt de Sahara weer een stukje 
dichterbij.

Een andere prins die we blijkbaar dringend moeten sponsoren, 
is ons aller Laurent. “Zou dat echt waar zijn,” vraagt Julienne 
bezorgd; “dat Laurent in deze barre financiële tijden het 
merendeel van zijn aankopen doet in de Colruyt?”
Ik kan dan ook niet anders dan bevestigend antwoorden, 
want als ge maar ongeveer 30.000 euro (dertig duizend euro) 
per MAAND verdient, is het strikt noodzakelijk om elke euro 
tweemaal om te keren alvorens hem uit te geven...
Julienne heeft warempel gedroomd dat Laurent in de 
Colruyt samen winkelde met Rudy De Leeuw, en deze 
laatste adviseerde Laurent, na hem tevergeefs te hebben 
opgemonterd, om prompt naar zijn geliefkoosd wapen te 
grijpen, ‘t is te zeggen om te staken.
Geef toe, dat zou nog eens een primeur zijn in Laken: Laurent 
die voor zijn villa in Tervuren het piket optrekt tussen stapels 
brandende paletten, terwijl de Rudy in de achtergrond 
goedkeurend toekijkt.

Samen met Julienne heb ik de slotuitzending van ‘K3 zoekt 
K3’ op VTM bekeken, en ondertussen weten we dat Klaasje 
vrouwelijk is in Nederland en dat Klaas mannelijk is in 
België. Inmiddels is de heilige Klaas uit Spanje gearriveerd in 
Antwerpen Stad, al of niet met echte en/of namaak Zwarte 
Pieten.
En terwijl de wind vrij spel heeft met de bladeren, vraagt 
Julienne of we zondag aanstaande niet eens samen gezellig 
op de paardentram zouden zitten en om te genieten van al 
of niet vergane glorie van Sint-Mariaburg aan de Ekerse kant 
van de steenweg ?
Wie weet wat we allemaal nog kunnen opsteken ?

Want zoals mijn grootmoeder altijd zei : “Wie van het geluk 
niet geniet als het komt, moet niet klagen als het hem 
verlaat”.

Tot volgende keer.
Barbara.
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Misschien kent u ons al want als vereniging zijn wij  ruim 40 jaar actief 
in Sint-Mariaburg. Wij richten ons speciaal tot mensen die chronisch ziek 
zijn, mensen met een handicap, ouderen die nog moeilijk op eigen kracht 
aan het sociale leven kunnen deelnemen en 80-plussers. 
Met een groep van ruim twintig vrijwilligers, mannen en vrouwen, trachten 
wij weer kleur te brengen in de wereld van ziekte en vereenzaming. Onze 
vrijwilligers brengen geregeld een bezoek bij leden die door ziekte of 
hoge leeftijd aan huis gebonden zijn. Ook nodigen zij hen uit voor tal 
van activiteiten, aangepast aan onze leden: ontmoetingsnamiddagen 
met een culturele of ontspannende activiteit in Elcks Thuys, een dag- 
of halve daguitstap met een liftbus, ons jaarlijks kerstfeest... En om 
onze kas te spijzen is er de eerste zondag van februari traditiegetrouw 
onze ‘Pannenkoekenbak’. Telkens een groot succes: veel volk, lekkere 
pannenkoeken en een gezellige sfeer. .
Onze werking krijgt ondersteuning van ZiekenzorgCM Antwerpen dat 
in 2016 op zoek gaat naar een meer eigentijdse en aangepaste naam. 
Om lid te worden bij ons is het niet nodig lid zijn van ziekenfonds CM. 
Iedereen is welkom en we vragen er ook niet naar. 
Via ziekenzorgCM kunnen we u ook aangepaste vakanties en bedevaarten 
aanbieden onder begeleiding van verpleegkundigen en vrijwillige 
medewerkers. Voor jonge chronisch zieke mensen tussen 25 en 65 jaar 
biedt ‘Ariadne’ aangepaste cursussen en activiteiten aan. 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ‘REISLEIDER, vrouw/man, die kan instaan 
voor het uitwerken en verzorgen van twee uitstappen per jaar - hele of 
halve dag – aangepast aan onze doelgroep.
Wij bieden u een fijne ploeg medewerkers en medewerksters en leden die 
genieten van mekaar en van ons aanbod en onze inzet voor hen. 
Indien u interesse hebt om lid, medewerk(st)er of reisleider, -leidster, te 
worden en graag bijkomende info wilt, kan u ons steeds contacteren, we 
komen graag eens langs.
Mie Casaer-Laureys
Jacubuslei 32, 2930 Brasschaat, 03/664 18 11
Monik De Noël-Eelen,  
Zwemdoklei 63, 2930 Brasschaat, 03/ 605 11 56

Op zondag 21 februari 2016 organiseert de missiewerking een 
rommelmarkt in de zaal Elcks Thuys, Van den Weyngaertplein 13. Info via 
Rita Noordman, Kapelsesteenweg 633, 2180 Ekeren tel. 03/664 96 79.

Ziekenzorg ‘Vergeet-me-nietje’
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Harmonie Antverpia
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Komt de koning  
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Het is er dan uiteindelijk toch nog van 
gekomen, de zomer, en wat voor een..........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

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

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013 16

Afscheidsconcert Koninklijke 
Harmonie Antverpia

ANTVERPIA

Komt de koning  
naar St-Mariaburg ?

D
E 

K
R

O
N

IE
K

 V
A

N
 B

A
R

B
A

R
A

Het is er dan uiteindelijk toch nog van 
gekomen, de zomer, en wat voor een..........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

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

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013 16

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

Op wandel met leerlingen 
van VBSM Sint-Mariaburg


