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Doe mee GEZOCHT
aan de
DRINGEND
Familiale Culturele
Wandelzoektocht
Een ideale activiteit voor
de
zomermaanden
is
de
Familiale
Culturele
Wandelzoektiocht van de
Wijkwerking
Mariaburg
vzw.
Aarzel
niet
de
deelnemersbrochure tegen 5
euro te kopen in DC Antverpia
of in het Wijkcentrum (zie
blz. 2). De schiftingsvraag
van de wandelzoektocht
bestaat uit het schatten
van kunstwerkjes – de
3
prijzen
geleverd
door
kunstenaar
Peter
Kempenaers en dochter Ann.
Woensdagavond 17 mei werd
het exact gewicht bepaald
onder toezicht van notaris
Peter Geeraerts. Kunstenaar
Peter Kempenaers woog
het beeldje, de vaas en de
schotel in aanwezigheid van
drie beheerders van de vzw
Wijkwerking Mariaburg.

Ruilboekenrek fel in trek
Wijkcentrum Het Nieuw Kwartier aan het Van de Weyngaertplein 38 heeft op vier jaar tijd een
grote rol vervuld in het plaatselijk gemeenschapsleven. De ruimte van de voormalige bibliotheek
heeft dank zij de Wijkwerking Mariaburg vzw een zinvolle bestemming gekregen. Alsmaar meer
burgers kunnen er terecht voor allerlei culturele en sociale activiteiten. Op volgende bladzijden
krijgt u een overzicht van de recent voorbije en nog komende evenementen.
Wat sterk gewaardeerd wordt, zijn de raampanelen met telkens weer andere foto’s die herinneringen
oproepen aan het glorierijke verleden van het recreatieoord dat Sint-Mariaburg ooit was. Dank zij
de Filatelietentoonstelling van 10 juni zal men via de uitgave van een bijzondere reeks postzegels
met Mariaburgse gebouwen in heel België kunnen terugdenken aan dat ‘lieflijke oord’, het gezonde
buitenverblijf voor de Antwerpenaars.
Opvallend veel mensen komen naar de inkomhal van het wijkcentrum, waar het ruilboekenrek
aanwezig is. Het aanbod romans is bijzonder groot: werk van topauteurs uit binnen- en buitenland
staat er beschikbaar. Velen komen dan ook wekelijks een portie lectuur ophalen en andere boeken
in de plaats zetten. Hierbij dient toch opgemerkt dat sommigen blijkbaar niet doorhebben wat het
opzet van een ruilboekenrek is. Meermaals hebben we ons al druk gemaakt omdat dozen of zakken
worden gedumpt met allerlei ‘boeken’ die niet in een ruilboekenrek thuishoren: schoolboeken,
computerboeken, dictionaires, reisgidsen, culinaire boeken, natuurgidsen, antieke uitgaven in oude
spelling, boeken in andere talen, zelfs cd’s en video’s... Die horen niet thuis in het ruilboekenrek,
maar kunnen kosteloos gedeponeerd in een Kringloopwinkel of op het containerpark. Als deze dozen
of zakken worden achtergelaten in de inkomhal van het wijkcentrum gaat het om sluikstorten met
een mogelijke gasboete als gevolg! Uitsluitend Nederlandstalige leesboeken in goede staat mogen
gehaald en gebracht worden.
(LVB)

WIJKWERKING MARIABURG vzw
Rekeningnummer:
IBAN BE90 9790 8045 4532
Bezoek onze venieuwde website:
www.mariaburg.be

Notaris Peter Geeraerts noteerde
het exacte gewicht van de drie
kunstwerken, prijzen van de
zoektocht in aanwezigheid van
kunstenaar Peter Kempenaers

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, Yo Buyens, Lus Cuyvers, Marc
Denissen, Steven De Schepper, Marc Elseviers, Walter
Deijnckens, Ludo Geenen, Walter Lauriks, Jo en Ludo
Van Bouwel, Marc Wouters.
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605 73 61,
gsm 0476/59 22 78, e-mail: hippopress@skynet.be

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat
Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073
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GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING
Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!
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WIJKWERKING
Druk voorjaar: wandeling, erfgoeddag, Literair Café
en voorstelling Familiale Culturele Wandelzoektocht
Wijkwerking Mariaburg vzw organiseerde de voorbije maanden tal van bijzonder geslaagde activiteiten in het Wijkcentrum ‘Het Nieuw Kwartier’ aan
het Van de Weyngaertplein 38.
Zondag 19 maart namen velen deel aan de cultuurhistorische wandeling met als thema ‘Modernisme in het Interbellum’. Walter Lauriks en Ludo Van
Bouwel gaven uitleg over het deel van de wijk tussen Louislei en de Caterslei. Prachtige foto’s van de aanleg van de Frilinhglei, beschikbaar gesteld
door de collega’s van Heemkring Breesgata, wekten ieders bewondering.

Walter Lauriks met een groep in de Louislei

Zondag 21 mei kwamen geïnteresseerden luisteren en kijken naar de
voorstelling van de Familiale Culturele Wandelzoektocht, die nog tot
zondag 3 september 17 uur loopt.
Alle info via ‘ http://mariaburg.be ‘. De deelnemingsbrochures
zijn verkrijgbaar in DC Antverpia of in het Wijkcentrum tijdens de
openingsuren.
Tijdens het Literair Café vertelde Marita De Sterck boeiend over haar
recente publicatie ‘Wreed schoon’ (volkssprookjes) en haar roman
‘Valavond’, die zich in Sint-Mariaburg afspeelt juist voor en tijdens
WO II. Ugo Janssens liet zich wegens acute gezondheidsproblemen
verontschuldigen, maar beloofde in 2018 naar een volgend ‘Literair Café’
te komen. Guy Van Look, die zoveel oude prentkaarten reproduceerde
en zo het vroegere Mariaburg voor het nageslacht bewaarde, werd
gehuldigd door het voorlezen van een aantal onbekende poëtische
creaties van zijn hand.

Ludo Van Bouwel gaf uitleg over de villa’s in de Caterslei.

Zondag 23 april werd samen met de Erfgoedcel van Brasschaat en 252cc
Ekeren het thema ‘Zorg’ uitgewerkt. Met tekstpanelen en grote foto’s
kregen de talrijke bezoekers een idee hoe de Mariaburgse kastelen een
zorgfunctie vervulden in de loop van vorige eeuw.

Het wijkcentrum ontving vele bezoekers op de Erfgoeddag, ook via een
treintje dat tussen Hof de Beuken, het Godshuis in Ekeren-Centrum en
het Van de Weyngaertplein reed.

Voor een geboeid publiek vertelde Marita De Sterck over haar laatste
publicaties ‘Valavond’ en ‘Wreed schoon’.
2

Zaterdag 10 juni kwamen postzegelliefhebbers uit heel België naar
ons wijkcentrum en naar Elcks Thuys om een tentoonstellingen van
postzegels en prentbriefkaarten te bewonderen.
Blikvanger was uiteraard de schitterende reeks van 10 Mariaburgse
zegels!
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MARIABURGSE FEESTEN
Opnieuw drie dagen Mariaburgse Feesten
hopelijk met overkapping
Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september vinden de 31e Mariaburgse Feesten plaats. Op vrijdag starten we met de kwis. Meer info hierover
volgt begin september.
We zijn blij dat we ook op zaterdag weer een leuke avond kunnen aanbieden. Dank zij de samenwerking met de scouts zal er op het plein heel wat
te beleven zijn. We voorzien die avond een optreden waarvoor we met een bekende muzikant in onderhandeling zijn. Meer info volgt via facebook
en op de website zo snel dit rond is. Wel kunnen we al melden dat de kinderen mee kunnen komen, vermits de scouts voor kinderanimatie zorgen
in de school.
Zondag starten we weer om 8 uur met de grote rommelmarkt. Vanaf 9 uur kunt u ontbijten en genieten van kooroptredens. Jeugdkoor Rejoice stond
ooit in de belangstelling als winnaar van een wedstrijd van MNM waarbij zij een prachtige versie brachten van Mia (Gorky). Dit jeugdkoor is meer
dan alleen een groep jongeren die samen zingen. Zij werken samen concerten en projecten uit. De nummers worden aangebracht, geschreven en
gearrangeerd door de leden zelf, die mee het bestuur van het koor vertegenwoordigen..Naast deze bijzondere manier van werken, is het ook gewoon
een geweldige en hechte vriendengroep waarin iedereen volledig zichzelf mag zijn. Iedereen die graag zingt, is welkom vanaf de leeftijd van 12 jaar.
ChoriX is een nieuw koor in Ekeren voor jongvolwassenen vanaf 22 jaar, dat aan ieder die wil zingen hiertoe de kans wil geven. Het repertoire bestaat
uit een mix van klassieke koorstukken en moderne nummers. ChoriX wordt draaiende gehouden door de koorleden zelf, die een hechte, enthousiaste,
gedreven vriendengroep vormen. Muziek is wat ChoriX samenbrengt, maar er is ook oog voor ieders eigen talenten!
Vanaf 11 uur start het middagdeel van de feesten. Hierbij kan iedereen genieten van een reeks optredens met Big band Ekeren, The Bonnie Blues
(met Nele Paelinck, ex-School is Cool), Solex (band van muziekacademie Ekeren), Snakes in Exile (vieren bij ons hun 25-jarig bestaan) en Stormy
Monday. Naast dit muziekprogramma en het traditionele aanbod van eten en drinken, blijven de kraampjes met doe mee kaart, kinderanimatie,
verenigingen, kinderspeelgoedbeurs en nog vele andere activiteiten zorgen voor een aanbod waar iedereen zijn plezier zal vinden.
Wij doen er alles aan om, net als vorig jaar, een overkapping te voorzien zodat u zelfs bij regenweer op zaterdagavond en zondag van de feesten kunt
genieten. Om dit betaalbaar te maken is er sponsoring nodig. We zijn ondertussen ver geëvolueerd in het vinden van steun voor dit project. We
hopen dan ook het laatste stuk te vinden. Indien u interesse hebt dit project te steunen en uw publiciteit goed zichtbaar op de feesten te plaatsen,
neem dan contact op via steven@skynet.be
Volg via www.mariaburg.be, facebook wijkwerking Mariaburg en de pers de verdere evolutie in de organisatie van ons jaarlijks topevenement.
(SDS)

ChoriX

Snakes in Exile

We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65
info@vincevastgoed.be
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ZORG
Assistentieflats Katerheide op Kapelsesteenweg 561
In het centrum van Mariaburg, Kapelsesteenweg 561, bevindt
zich het project ‘Katerheide’. Het project bevat 10 erkende
assistentieﬂats, privatieve bergingen, gemeenschappelijke
ruimte en tuin met petanque. In de ﬂats, van 56 tot 82m² met
veel lichtinval en privatief terras, 1 of 2 slaapkamers, wordt
gekozen voor degelijke, moderne materialen en weloverwogen
kleurgebruik.
De ontmoetingsruimte faciliteert sociale
contacten en nieuwe vriendschappen.
Eind 2017 worden de assistentieﬂats, realisatie van Steen
Vastgoed nv, opgeleverd. Begin 2018 worden de eerste
bewoners verwacht. Wil jij één van hen zijn, contacteer ons
tijdig voor de woonmogelijkheden!
Salveto vzw is de beheerinstantie die instaat voor de verhuur
en zorg- en dienstverlening van erkende assistentieflats met
een kleinschalig huiselijk karakter in Kapellen, Kalmthout en
Mariaburg.
Het eerste project van Salveto bevindt zich in het centrum van
Kapellen en is een realisatie van architect Pieter Goffin en Yo Buyens. “We zijn vertrokken van het idee van hoe wij zouden willen wonen en hoe
wensen wij ons te (laten) omringen als we ouder zijn. We hebben in dit project alles zelf begeleid waarbij de investeerder en bewoner telkens met
ons in dialoog ging doorheen heel het bouw-, verhuur en woonproces. Aankoop grond, ontwerpen, calculatie, projectontwikkeling, verkoop, verhuur
en beheer. Dit resulteerde in een kleinschalig huiselijk project met aandacht voor persoonlijke contacten en respect voor de eigenheid van één ieder”,
aldus Yo.
In overleg worden de bewoners ondersteund en genieten zij van zorg op maat, in samenwerking met het verplegingsteam Jan Van Gils, met meer dan
30 jaar ervaring in de zorgsector. Zijn team helpt zowel dagdagelijks, in nood- en crisissituaties en tijdens overbruggingsperiodes.
De woonassistent zorgt voor een warm welkom en peilt tijdens een individueel gesprek naar je wensen en noden. Pedicure, verzorging, poets-, strijk
en boodschappendienst, de levering van warme maaltijden, … zij leidt het allemaal in goede banen.
Wij wensen graag samen te werken met lokale ondernemers voor de dienstverlening. Wil je je zaak kenbaar maken aan onze toekomstige bewoners
(bon, info, producten, …) neem contact met ons op. Wij geven uw bon, info, producten, … als welkomstgeschenk aan onze bewoners.
Voor info over de zorg- en dienstverlening of woonvoorwaarden kan u terecht bij Yo Buyens: 0479 66 10 88 yo@salveto.be Chr. Pallemansstraat 25/4
Kapellen.
Meer info vind je op de website www.salveto.be .

Villa Fortuinstraat
getroffen door
uitslaande brand
Rond 4 uur vrijdagmorgen 5 mei werd de buurt
in de omgeving van Fortuinstraat opgeschrikt
door brandweersirenes. In een vrijstaande woning
in deze straat (hoek Leliënlaan) was brand
uitgebroken. Bij aankomst van politie probeerde
de bewoner zijn echtgenote te redden die vast
zat op het balkon aan eerste verdieping. De
bewoners werden gered en naar het ziekenhuis
overgebracht omdat ze te veel rook ingeademd
hadden. Het gelijkvloers en eerste verdieping zijn
volledig uitgebrand. De tweede verdieping kon
gedeeltelijk gevrijwaard worden, maar er is wel
veel rook- en waterschade. Het zou gaan om een
ongeluk zonder schade bij de buren. (WL)
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40
40 jaar
jaar Delhaize
Delhaize
Puihoek blijft groene long

De stad Antwerpen heeft een Masterplan opgesteld om samen met
projectontwikkelaars in een 18 ha groot landbouwgebied Hoekakker
(Ekeren-Donk) tot 450 wooneenheden te bouwen. In haar nieuwsbrief
van zaterdag 13 mei liet het buurtcomité Hoekakker weten dat er
aanwijzingen zijn dat er na de verkiezingen ook een masterplan Puihoek
op tafel zal liggen. Het buurtcomité met reeds 400 sympathisanten
en een lopende petitie met bijna 900 intekenaars tracht het landelijk
groen karakter van Ekeren te beschermen en vecht tegen opoffering van
kostbare landbouwgrond aan beton. Te meer daar men in Antwerpen
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CULTUUR
Unieke tentoonstelling
Hof van Verlangen
Tijdens de zomermaanden krijgt het prachtige Arboretum Kalmthout er een extra dimensie bij. 40
kunstenaars van Kunstplatform Kappa werkten maandenlang rond het thema ‘Hof van Verlangen’. In het
totaal 58 kunstwerken zijn van 3 juni tot 3 september te zien in het park. De rode draad die alle artefacten
verbindt is ‘het verlangen’.
Verlangen is vaak als een horizon . Je kan wel trachten dichterbij te komen, maar telkens weer ervaar je
hoe onbereikbaar die einder is! Verlangen kan slechts overleven als het onvervuld blijft. Laat de droom een
droom! Verlangen voelt zich op zijn best als het gekoesterd wordt!
En wat verlangt de kunstenaar? Je ontdekt het in Kalmthout, wandelend tussen de sequoia’s en de vlinderstruiken. Voor de ene is het vriendschap.
Voor een andere is het een hartstochtelijke liefde. Nog iemand droomt van het eeuwige leven, terwijl een paar stappen verder de buurvrouw snakt
naar wereldvrede. En wat verlang jij? Een ontdekkingstocht doorheen het Hof van Verlangen … niet twijfelen!
Het thema Hof van Verlangen heeft de exposanten geïnspireerd tot prachtige werken. Werken die aansluiten bij eerder werk. Maar ook werken die de
gekende weg verlaten. Ingetogen creaties maar ook krachtige. Frivool of
ernstig. Direct of poëtisch. Tragisch of komisch. Eenvoud of eigenzinnig.
Het valt allemaal te beleven. De kunstenaars gaan de dialoog aan met wat
leeft in het Arboretum. Door samen te gaan wordt de kunst nog sterker.
Hof van Verlangen is origineel en biedt een verrassende verscheidenheid.
De openluchttentoonstelling Hof van Verlangen is alle dagen van de
De Mariabugse kunstkring Caerde organiseert in ons wijkcentrum zijn week te bezoeken in het Arboretum Kalmthout van 10 tot 17u.
jaarlijkse groepstentoonstelling in november. Intussen trad de actieve De volgende Mariaburgers doen mee: Anne-Marie Peeraer, Ivan Janssens,
kring met enkele opmerkelijke exposities naar buiten. Van 21 tot 23 Katelijne Dierckx,
april toonden Theo Van Stappershoef, Leo Van Hullebusch, Nancy Van Maarten Maesen, Manu Van Meervelde, Werner Paenen, Wilfried
de Parre, Mon Van den Broeck en Rita Calander sterk werk in de Sint- Keustermans.
Toegang tot het Arboretum bedraagt 7 euro / +65 6 euro / Studenten
Martinuspastorij te Westmalle.
Van 9 tot 11 juni waren Erik Simons, Jan Danneels, Mia Haazen en Theo 5 euro/ -12 gratis / Jaarkaarthouders gratis / Tijdens evenementen 8,5
Van Stappershoef te gast in de Sint-Jozefkapel aan de Augustijnslei in euro. (MED)

Caerde in Malle en
Brasschaat

Brasschaat.
(LVB)

20 jaar Tracé
Cultuurstation Tracé bestaat 20 jaar en dat werd tijdens het weekend van
28-30 april feestelijk herdacht. Er is een prachtig jubileumboek uitgegeven
en onder een stralend zonnetje trok een sfeervolle cultuurmarkt zondag
een massa volk. Heel het jaar door brengt de actieve kring, die door
de Mariaburgse kunstenaar Stef Van Eyck tot leven werd gewekt, een
boeiend programma met tentoonstellingen, concerten, voordrachten,
workshops, enz. Tracé is een baken in het cultureel leven van Ekeren!
(LVB)

Atelierbezoeken bij PEKE
Op 29 en 30 maart namen een zeventigtal personen deel aan de vier
atelierbezoeken bij Peter Kempenaers in de Maria Theresialei. De
kunstenaar gaf na een voorstelling van zichzelf uitleg over een aantal
beelden die op het terras en in de tuin stonden.
In de atelier was er dan een voorstelling ‘van ontwerp tot brons en
plaatsing’. Daarna konden de deelnemers nog in het huis, living
en tekenkamer boven, kennis maken met tekeningen voorstudies,
aquarellen, enz…. Telkens waren er twee Jins van de scouts van Mariaburg
aanwezig om de gasten te voorzien van een natje en een droogje en rond
te leiden in het huis.
Dat deden ze om hun kamp naar Kroatië in juli te helpen bekostigen.
Op 6 en 7 mei deed Peter nog een rondleiding in Lindelo ( Lille ) waar 5
bronzen beelden staan. “Achteraf veel positieve reacties gekregen. Het
was een fijne ervaring”, aldus de Mariaburgse beeldhouwer.
(LVB)

Alfons de Schutterstraat 17
2180 Ekeren
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Oude koekenfabriek wordt gedeelde werkruimte

ALLE DAGEN WAT IN
DC ANTVERPIA

Zondag 23 april van 10 tot 18 uur in het Wijkcentrum - Thema Zorg
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Leden zijn welkom vanaf september, maar in het najaar zijn nog enkele
structurele aanpassingen aan het gebouw gepland. Officiële opening
voorzien begin 2018. NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

K

DC Antverpia heeft wekelijks zi
vaste gratis momentactiviteiten.
•

Tijdens de ‘ZANGSTONDE’ - voor het plezier – mag
gerust aangesloten worden maandag vanaf 14.00 uur to
Echt zangtalent is niet nodig.

•

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

•

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

•

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

Katrien Beyers kijkt vol vertrouwen naar de ruimte die de Koekenfabriek
voor ondernemers in de regio Antwerpen-Noord biedt.

•

De echte vriendenkring ‘HOBBY’ is er dinsdagnamid
vanaf 14 uur. Dames en heren helpen elkaar bij verschille
handwerkjes.

•

Dinsdag vertrekt om 9.45 uur stipt van uit het park
Brasschaat (ingang sporthal aan zwembad) een g
enthousiaste wandelaars voor 1 uur tot 90 minuten ‘NOR
WALKING’. Eigen materiaal is wel noodzakelijk. (WL)
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Meer info
Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
katrien@koekenfabriek.be
Tel en Fax 03 664 31 73 GSM Eric: 0495 41 37 02
0474 24 08 30

maandag tot vrijdag
09u00 tot 12u00
Namiddag enkel op afspraak

kapelsesteenweg 611 • 2180 ekeren
tel: 03/66428 72 • fax: 03/665 19 44
rekeningnummer: 143-0607044
c.b.f.a.: 62617
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met koffiehoekje
Openingsuren:
Dag- en weekbladen
Ma. 05.45 - 12.30u
Postpunt, lotto, loterij
Di. - Vr. 05.45 - 12.30u
Grote keuze in wenskaarten
en 13.30 - 18.00u
Kopie- & faxservice, etc…
Za 07.00 - 15.00u
Kapelsesteenweg 615, 2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail:
Charles Soffers speelde tijdens
de hetkrantenkopje@telenet.be
Opendeurweek op 13 juni een ‘solo slim’.www.hetkrantenkopje.be
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MENSEN
MISERIE
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Rio-Link investeert in een gescheiden rioleringsstelsel
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vlak bij de Schriek.
(LVB)

Natuurvoedingswinkel

De Groene wijzer
Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

tuinhout - poorten - afsluitingen - tafels
op maat - parket speeltoestellen boomhutten - verkoop en/of plaatsing
maatwerk - wij aanvaarden ecocheques

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT
tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92

schepersveldlei 3-Mariaburg
0495 240 355
Kapelsesteenweg 555
dehoutschuur
@proximus.be
2180 Ekeren - Mariaburg
www.houtschuur.be
Tel.: 03/664
20 51 - Fax. 03/664 42 53

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg
Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

Parking en toegang langs achterzijde
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Open Di-Vr 8.30u tot 18 u
Za 9u tot 17u
Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be
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TONEEL
Alex en Stijn Van Haecke nodigen ons uit
Vorig jaar genoten we met de Wijkwerking Mariaburg in het Fakkeltheater van het prachtig stuk “De rat van ‘t Sint-Andries”. Stijn Van Haecke
kwam nadien op magistrale wijze in ons wijkcentrum twee monologen van Dario Fo vertolken. Vader en zoon Van Haecke nodigen de lezers van
de Gazet van het Nieuw Kwartier uit om de komende maanden tegen gunsttarief nog boeiende voorstellingen mee te maken in het Fakkeltheater.
Maken we er samen een gezellig avondje uit van?

Schippersstraat

GOD, ERGER JE NIET

Auteur : Jos Houben
Muziek : John Lundström
Regie : Alex Van Haecke
Cast : Anita De Merlie, Stijn Van Haecke,
Magalie van Puyvelde, Chloë Fund,
Danny Brosens, Jan Roos, Jan Tiebos,
Nadia Halens, Maria Van den Sande,
Alex Van Haecke, Lars Lemmens, Patrick Puttenaers, e.a.
Zomer 1922. Het is slecht weer. Dat werkt bij heel wat autochtonen van
Het Schipperskwartier op de zenuwen. Zowel bij Marie, de bazin van
het “logementshuis” voor Noorse en Zweedse zeemannen, als bij Jos de
polis, Lieske de wasvrouw, drankorgel/pianist Gerard en de meisjes Bet
en Jeannette.
Spitum, het wat gehandicapte manusje-voor-alles, trekt zich van het
weer niks aan. Hij is volop bezig met het zoeken naar de schat van Brabo
en Stavros de Griek blijft, als lokale pooier, door de Schippersstraat
swingen. De matrozen Sven, Birgen en Sören proberen met liters “bok”
hun heimwee naar huis wat weg te spoelen en tante Mit komt in “de
koffendras lezen” om al dan niet de toekomst te voorspellen. En dan
verschijnt ook nog Jef, de man van bazin Marie, na 32 jaar opnieuw in
haar leven.
“Schippersstraat” vertelt met een lach en een traan het authentieke
verhaal over de kinderjaren van volkszanger John Lundström. De
milieuschets over het reilen en zeilen in de ooit wereldwijd gerenommeerde
Antwerpse Rosse Buurt mag als cultureel erfgoed beschouwd worden.
“Schippersstraat” speelt in de Rode Zaal van het Fakkeltheater,
Hoogstraat 12, Antwerpen.
Voor de try-out-voorstellingen op donderdag 17 augustus en vrijdag 18
augustus genieten lezers van ons blad van een voordeeltarief van 17
euro pp i.p.v. 19 euro pp.
Reservaties via www.theaterzeemanshuis.be

Auteur : David Javerbaum
Vlaamse vertaling : Stijn Van Haecke
Regie : Nick Delafontaine
Cast : Stijn Van Haecke, Alex Van Haecke, Bross Verplancke
God Hemzelve zal voor U neerdalen in de Zwarte Zaal.
Om orde op zaken te stellen. Om duidelijkheid te scheppen.
Bijgestaan door Zijn twee aartsengelen Michaël en Gabriël zal Hij zijn geupdate versie van de Tien Geboden voorstellen.
Waar U wel of niet meer in moet geloven, hoe ging het er echt aan toe
tijdens De Schepping, in de Tuin van Eden, wie er na Adam en voor Eva
was, Zijn relatie met Abraham, de opoffering van Jezus,… Hij licht het
eindelijk Zelf eens toe.
“God, Erger Je Niet” speelt in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater,
Reyndersstraat 7, Antwerpen
Voor de try-out-voorstellingen op donderdag 5 oktober en vrijdag 6
oktober genieten onze lezers van een voordeeltarief van 17 euro pp
i.p.v. 19 euro pp.
Reservaties via www.theaterzeemanshuis.be

Algemene elektriciteitswerken

Elseviers Marc
- Voor alle kleine herstellingen en verbouwingen.
- Oplossen van kortsluitingen en opzoeken van storingen.
- Elektrische keuring van woningen voor verkoop.
Bel mij voor een gratis prijsofferte! Marc: 0477/944 083
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GEZOCHT EN GEVONDEN
Jan Van Os uit de Boskapellei 41 vond op de
zolder van zijn woning uit het Interbellum
deze lijst met een prachtige foto.
Kent iemand de personen die erop
afgebeeld staan? En misschien wat meer
info over de indrukwekkende sidecar?
Alle gegevens zijn welkom op de redactie
van de Gazet: hippopress@skynet.be of
0476/592278 (Ludo Van Bouwel)

Waar was in Mariaburg
Brouwerij Stockmans?
Bij graafwerken zijn in de Zwemdoklei groene flessen bovengehaald. Op
een bierfles staat in witte letters gedrukt : Huis Stockmans.
In het Heemkundig Documentatiecentrum van Mariaburg, Van de
Weyngaertplein 38, bevinden zich drie gelijkaardige exemplaren met
porseleinen stop. Alfred Stockmans was tijdens het interbellum
biersteker en verkocht in zijn winkel “In den Goeden Koop”, op de hoek
van Kapelsesteenweg en Frans Standaertlei, een eigen tafelbier dat 0,12
frank de fles kostte.
In 1908 werd voor Alfred Stockmans op het ‘Schepersveld’, zoals het
gebied aan de Ekerse kant van de Kapelsesteenweg heette, een winkel
gebouwd: ‘In den Goeden Koop’. Op de andere hoek van de Frans
Standaertlei (toen nog Gezondheidslei) werd “Café De Toekomst” van
aannemer Henri Vervoort gebouwd. Beide handelszaken bestaan nu
nog en zijn fraai gerestaureerd met als namen: Appellation Contrôlée en
Conceptstore Futur.
Alfred Stockmans verkocht in zijn winkel koloniale waren, wijnen, likeuren
en champagne. Ook prees hij in advertenties bieren van alle merken als
Stout, Pale Ale, Bass, Gueuze Lambic en minerale waters aan.
In de Gazet van Sint-Mariaburg van 1927 staat een advertentie van ‘In den
Goeden Koop, Huis van vertrouwen’: Concurrentie is onmogelijk. Naast
Gueuze Lambic en Stout prijst Stockmans vooral Elexir Antverpia aan
tegen 2,25 frank de fles. De winkel biedt gebrande koffies, conserven,
hespen en gerookt vlees als specialiteiten aan.
In 1947 werd volgens plan van architect Ferdinand Strecker een raam
en balkon aan de voorgevel toegevoegd. Het echtpaar Max Jutten-Nijs
baatte de zaak verder uit. Nadien nam een West-Vlaming De Baere de
zaak over en bood het publiek de kans in de wijnhandel plannen te laten
afdrukken. In 1997 liet Lieve Peeters de zaak renoveren en herdoopte de
handel van wijnen, likeuren en rookartikelen in ‘Appellation Controllée’.
Achter fotozaak Artona stonden nog twee gebouwen die plaats boden
aan de bierwagen en de met het huis van loodgieter Verheyen enkele jaren
geleden gesloopt om plaats te ruimen voor een appartementsgebouw.
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Bij graafwerken in de Zwemdoklei werden flessen gevonden, o.m. van
Brouwerij Stockmans
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MENSEN
Gouden bruiloft:
BM’ s verlieten ons...
Lus en Lydia
IRENE VOETS
° 08/07/1930
Cuijvers – Van der Jonckheyd
† 15/02/2017

Lus en Lydia, geboren en getogen Brasschatenaars uit de wijk Kaart,
leerden elkaar kennen op de plaatselijke kermis. Zij huwden op 29 april
1967 op jonge leeftijd in het kerkje van het Rustoord aan de Kattekensberg.
Na een aantal jaren op den Driehoek gewoond te hebben kochten ze
in 1977 hun eerste Mariaburgse huis aan de Gezondheidslei, wat ze
samen verbouwden tot een moderne ééngezinswoning. Hun huwelijk
werd bezegeld met 2 dochters, die ook voor 5 kleinkinderen zorgden, de
oogappels van Lydia en Lus.
Toen de dochters op eigen benen gingen staan, verhuisde het echtpaar
naar de Floris Verbraekenlei waar ze nu ook reeds een twintigtal jaren
wonen.
Sinds hun pensionering zijn Lydia en Lus actief als vrijwilligers bij
Dienstencentrum Antverpia waar je ze elke dinsdag en bij bijzondere
feestelijkheden kan treffen. Lus is ook een gewaardeerd medewerker van
de Wijkwerking vzw. Hij zorgt er telkens weer voor dat de bussers hun
pak gazetten thuis geleverd krijgen, zodat zij u elk trimester uw brokje
leesvoer kunnen bezorgen.
Nog een merkwaardig detail. Blijkbaar is het heel gezond wonen in de
Floris Verbraekenlei, want ook buren van Lus en Lydia zijn in 2017 vijftig
jaar getrouwd: onze busser Gustaaf Bogaerts en echtgenote Jeaninne
Verschooten op 14 januari; de alom gekende oprichters van het VOC,
Marcel Peeters en Simonne Govers op 3 februari.

Jörg Pyl van Mariaburg
naar Zurenborg
Jörg Pyl was de organisator van het feest dat ter ere van Herman De
Coninck op de Draakplaats in Borgerhout werd georganiseerd om te
herdenken dat de dichter 20 jaar geleden overleed. Jörg was zelf tot eind
2016 wijkdichter en zette het initiatief van de poëzievensters op poten.
Hij is ook sterk geëngageerd in de Gazet van Zurenborg.
Velen zullen zich de jonge Jörg nog herinneren die in Sint-Mariaburg
opgroeide en in de jaren ‘60 van vorige eeuw o.m. het jeugdkoor dirigeerde
in de parochiekerk. Hij was ook actief lid van de toenmalige jeugdclub Jeli.
(LVB)
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De weduwe van Aloysius (Louis) Van Looveren overleed op 15 februari in
RVT Christine te Ekeren-Donk.
Zij woonde vanaf 1963 met haar gezin in de Gezondheidslei en nadien in
de Henrilei.
Na het overlijden van Louis op 8 mei 2014 bleef ze alleen achter na bijna
60 jaar huwelijk. Beiden zijn 86 jaar mogen worden.
Velen zullen Irène kennen vanuit haar jarenlange inzet in de verenigingen
van onze parochie.
Bij KAV (nu FEMMA) was ze 16 jaar voorzitster.
Voor KAV, OKRA en ZIEKENZORG organiseerde ze meer dan 100
daguitstappen.
Hun 2 kinderen, Sonia en Marc wonen ook in Mariaburg en zij zorgden voor
4 kleinkinderen. Irène was een vlijtige huismoeder en een familiemens.
Ze was zeer sociaal voelend met een groot organisatietalent.
Op 22 februari namen veel familieleden, vrienden en buren, afscheid van
haar in de parochiekerk van Sint-Mariaburg.

Rosa ‘Rozeke’
GEUENS
° 22/11/1925
† 6/5/2017

Rozeke Geuens werd geboren te Mol in de Kempen, maar verzeilde op
jonge leeftijd in Kapellen. Haar moeder had daar namelijk een betrekking
als kokkin aanvaard op het kasteeldomein Vredenburg. Ook Rozeke zelf
‘diende’ als jong meisje nog enige tijd op het kasteel.
In 1947 huwde zij met bakker Piet Huybrechts uit Ekeren–Donk. Zij
woonden in het centrum van Ekeren, waar Piet werkte in de bakkerij van
zijn overleden broer Tinus aan de Driehoekstraat.
In de beginjaren ’60 kocht het echtpaar een stukje bosgrond met
bungalow aan de Jacobuslei in Mariaburg waar ze in 1965 een nieuwe
woning lieten bouwen.
Rosa en haar man, die erg vroeg op 54-jarige leeftijd onverwacht overleed,
kregen twee dochters, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.
Toen Rozeke in 1987 erge rugklachten kreeg, kwamen dochter Dianne en
schoonzoon Freddy bij haar inwonen.
Rozeke was tot voor enige jaren een trouwe bezoekster van
Dienstencentrum Antverpia waar ze regelmatig kwam middagmalen en
samen met enkele vriendinnen een potje Rummikub speelde.
Omdat Rozeke het laatste halfjaar steeds meer hulp nodig had, vroeg
ze zelf om opgenomen te worden in WZC Buitenhof in Brasschaat. Op
20 april verhuisde zij daar naartoe. Na een korte ziekte overleed ze er op
6 mei.
Op haar eigen verzoek gebeurde de uitvaart en asverspreiding in heel
intieme kring.
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MENSEN
Gustaaf ‘ Stafke ‘
VERDIJCK
° 19/12/1934

Gilbert
VERCAMMEN
° 25/10/1937
† 13/5//2017

† 12/05/2017
Staf was afkomstig van Schoten, maar bracht zijn leven grotendeels
door op het Kiel in Antwerpen. Hij was gehuwd met Paula Vaneynde
en gezegend met 7 kinderen, die voor een schare aan kleinkinderen en
achterkleinkinderen zorgden.
In 1960 had Staf op het Kiel aan ‘den Beerschot’ Drukkerij Verdijck
opgestart waarvan hij 40 jaar zaakvoerder was. Twee van zijn zonen
runnen nog steeds deze drukkerij.
Staf en echtgenote kochten in 1995 een appartement op de hoek van de
Gezondheidslei /
St.-Antoniuslei in het vooruitzicht van hun pensionering en kwamen in
het groene, rustige Sint-Mariaburg wonen.
Toen dienstencentrum Antverpia zijn deuren opende, namen zij graag
deel aan de vele activiteiten die hen geboden werden. De laatste jaren
kon je Staf vooral aan één van de kaarterstafels in het Antverpia cafétaria
terugvinden. De uitvaartliturgie vond plaats in de Sint-Jozefskerk te
Hoogboom en de teraardebestelling gebeurde op de begraafplaats van
Brasschaat-Rustoord.

Blanche DE BOEY
° 24/12/1925
† 12/5/2017

Oudere Mariaburgers zullen zich Gilbert herinneren als misdienaar, die
met zijn rijzige gestalte het kruis droeg bij processies en uitvaarten. Hij
was huisschilder, en verhuisde van Sint-Mariaburg naar Tongeren. Twee
jaar geleden verloor hij zijn echtgenote Elisabeth Belmans.

Simonne
VAN DE VELDE
° 23/8/1931
† 23/5/2017

De weduwe van Sus Diels overleed in AZ Klina te Brasschaat. Zij was
gewezen vakbondsafgevaardigde Mastemhof. Zij woonde in de Jacobuslei
nabij het Veldodroomplein. Simonne had 2 zonen en één dochter en
één kleinzoon. De uitvaartliturgie vond plaats in de parochiekerk Heilige
Familie te Brasschaat-Kaart.

Mariette JOHNSON
° 5/2/1924
† 25/5/2017

De weduwe van Frans Van Caesbroeck overleed in ZNA Jan Palfijn te
Merksem. Het gezin telden 2 kinderen Jan en Linda. Samen met de
kleinkinderen en achterkleinkinderen namen ze afscheid van haar tijdens
de uitvaartliturgie i de parochiekerk O.-L0-Vrouw van Gedurige Bijstand
te Sint-Mariaburg.
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De weduwe van Louis Lambrechts (overleden in 1985) woonde jarenlang
in de Weerstandersstraat, in het koetsiershuis van Villa Albert. Zij
is zacht ingeslapen in RVT Bartholomeus te Merksem. De plechtige
uitvaartliturgie vond plaats in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw
van Smarten te Merksem op vrijdag 2 juni 2017 om 11.00 uur. Op haar
doodsprentje lezen we: “Ik ben gelukkig. Ik heb een heerlijke jeugd gehad,
fantastische ouders, broers en zusters een man uit de duizend, schatten
van kinderen, veel trouwe vrienden. De kinderen Rie, Lu, Erik+, Luc en
Marc waren ook heel actief in het Mariaburgs gemeenschapsleven. Zij
zorgden voor vele kleinkinderen en achterkleinkinderen.
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SPORT
19e VELO CLASSIC voor
de Mariaburgse
wielerliefhebbers
De fiets heeft altijd een ereplaats gehad in de wijk. We hebben weliswaar
geen grote wielerkoers meer ter gelegenheid van de Sinksenkermis, en
herbergen als Au Repos des Cyclistes en Café du Cycle behoren tot de
roemrijke geschiedenis. Toch kan iedereen zich elk jaar het eerste weekend
van augustus nog eens uitleven met de fiets. Tijdens de Velo Classic
kan jong en oud ritten afleggen van 30, 40 of 50 km in de natuurrijke
omgeving van de Noorderkempen. Meer getrainde wielertoeristen wagen
zich aan ritten van 60 of 75 km. En de Kids Velo Classic naar de Melkerij
van het Peerdsbos maakt de allerjongsten vertrouwd met veilig fietsen
in eigen omgeving.
Zaterdag 5 en zondag 6 augustus wordt reeds voor de 19e maal gestart.
Tussen 8 en 16 uur kan men inschrijven tegen 3 euro per deelnemer.
Vertrekpunten zijn het voetbalterrein van KMVK aan de Zwemdoklei
1 en het industrieterrein Bosduin te Kalmthout. Het parcours is zoals
steeds perfect bewegwijzerd door Georges Demont en zijn team. Bij
aankomst krijgen de deelnemers een verrassingspakket. De opbrengst
komt integraal ten goede aan de MS-Zelfhulpgroep Brasschaat/
Noorderkempen.
Meer info op de affiches en flyers die overal in de wijk te vinden zijn.
(LVB)

Voorzitter Steven De
Schepper trots op
Handbalclub Brasschaat
Feeststemming op de jaarlijkse clubdag van Brasschaat Handbalclub.
Het herenteam realiseerde afgelopen seizoen de promotie naar Liga
2. Voorzitter Steven De Schepper vertelde aan GVA-reporter Jan Brys:
“Wij zijn een echte familiale vereniging. Bij ons heerst een gezellige en
gemoedelijke sfeer. Iedereen krijgt de kans om te spelen. Alleen op het
hoogste niveau primeert het resultaat. Maar ons herenteam bestaat op
één speler na uit allemaal jongens van eigen kweek. Het is bovendien ook
een zeer jonge ploeg, met een gemiddelde leftijd van rond de 23 jaar.”
De club telt ongeveer honderd spelende leden. Er zijn acht ploegen,
waarvan er zes in competitie aantreden. Ze worden begeleid door 12
coaches. De wedstrijden worden gespeld in de hal van Sportoase, maar
de trainingen vinden plaats op vier locaties, waaronder de sporthal van
de Annadreef.
Handbal zit in de lift, mede door de successen van de nationale ploeg.
Tot de leeftijd van 16 jaar wordt handbal gemengd gespeeld. Op termijn
hoopt Braschat vook met een vrouwenploeg in competitie te kunnen
uitpakken.
“De laatste week van augustus organiseren we in de sporthal van
Mariaburg een handbalkamp voor lagereschoolkinderen, “ aldus de
voorzitter, die ook ondervoorzitter is van de Wijkwerking Mariaburg vzw.
(LVB)

Renée Eykens kampioen
Op het BK atletiek behaalde Renée Eykens goud op de 1500meter. Met
haar chrono van 4’13”50 versloeg ze favoriete Sofie Van Accom. Meteen
haalde ze de limiet voor het EK U23 binnen. Van 13 tot 16 juli neemt
ze deel aan het EK in het Poolse Bydgoszc. Daarvoor was ze al eerder
geplaatst op de 800 meter. “Nu kan ik kiezen welke afstand ik zal lopen,”
aldus de atlete uit de Zwaluwlaan. “De twee combineren ga ik niet
doen. Wellicht zal ik voor de 800 meter kiezen omdat ik me daarop heb
gefocust. Vooraf ga ik de startlijsten bekijken. Dan kan ik nog beslissen”.
(LVB)
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Al 19 jaar komen honderden fietsers deelnemen aan de Velo Classic,
door wijlen Frans Bedeer in 1999 samen met Georges Demont en
Romain Verrest gesticht.

Manu Van Meervelde

Schilder- en decoratiewerken
Gespecialiseerd in oude technieken

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren
kalk- en zandtechnieken

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES - ELEGEERT
Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees
Fondue- gourmet- en barbequeschotels
Donderdag gesloten
Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg
Tel: 03/664 20 73

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken
Dag en nacht
Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg
tel: 03/664.27.04
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ANTVERPIA
Cafetariawerk en opdienen tijdens middagmalen geen onnodige luxe maar
aangenaam sociaal werk
Vrijwilligers vormen het kloppend hart van een
dienstencentrum, zeker tijdens het opdienen
van de middagmalen en het bemannen van de
cafetaria.
Tafels worden vanaf +- 11 uur netjes gedekt
en alles in gereedheid gebracht voor de
middagmaalbezoekers.
Tijdens
deze
periode (einde +- 13 uur) zorgen zij ook voor
toogbediening. Water is gratis, maar een
aperitiefje, een wijntje, een glaasje bier… zijn
dagelijkse ingrediënten.
Om 12.15 uur wordt opgediend, waarbij ook
het “babbeltje” en “lachje” horen. Enkele
vrijwilligers zetelen in de menucommissie:
“Dienstencentra staan uiteraard open voor
opmerkingen en verbeteringen!”
Daarna gaat de toogploeg van de namiddag

van start, wat soms - zoals bv. bij bingo wel heftig kan zijn. Zij zorgen ondertussen
ook
voor
verdere
toogaanvulling,
drankenbevoorrading,opruiming
leeggoed,
afsluiting kassa, enz .
Te 17 uur wordt de cafetaria netjes opgeruimd
en klaargezet voor alweer een volgende dag. En
zo heeft iedere ploeg zijn middag, namiddag.
Is er interesse voor aangenaam sociaal werk:
“DC-Antverpia is nog steeds op zoek naar
nieuwe kandidaten! Kom zeker langs tijdens
werkdagen van 9 tot 17 uur en bespreek de
mogelijkheden.”
Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze
waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar
zijn. (WL)

Bedankt
Mariaburg

MARI
DODE

Voor een gezin in de wijk dat na het overlijden Dann
van Marjan (lieve partner van Peter en mama12 nam
van drie kindjes) onze hulp kan gebruiken werdde Dod
er op amper 14 dagen tijd een benefietavond
deed er
georganiseerd. Een topteam van 5 mama’s
gemidd
heeft er samen met veel helpende handen
een succes van gemaakt. Op 17 juni was het Theo
zover: gratis springkasteel voor de kindjes,16 deed
ouders die dessertjes maakten, kinderen dieer ± 23
juweeltjes maakten, grime, studenten dieDanny.
ondanks de examens toch wilden helpen,Peter K
mensen die kwamen voorlezen, het We loveuitstapt
Marie fonds, de zelfstandigen die massaalniet me
dingen schonken voor de veiling. Ook de
brouwer en de beenhouwer deden hun duit
in het zakje: drank, wijn en 23 kg gehakt aan
de beste voorwaarden. Van kleutertjes die
50 cent gaven om een juweeltje te kopen tot
mensen die zichzelf lieten veilen. En vooral
de school, de directeur en de juffen die het
allemaal mogelijk maakte. Mariaburg heeft
zich nogmaals van z’n beste kant laten zien.
Allemaal samen kregen we een mooie som bij
elkaar. (MED)

Nieuwe cursus
tekenen

Enthousiaste dames zetten zich in voor het bedienen van de maaltijden in de cafetaria.

In de marge willen we nog even melden dat er
een nieuwe cursus tekenen met potlood start:
“grijswaarden en of inkleuren met aquarel.
Belangstellenden geven zeker hun naam door
op het secretariaat. Wees er vlug bij want er
wordt gestart met maar 10 kandidaten.
(WL)
Boven:
Onderweg werd bij de Bakkersmolen
in Essen-Wildert genoten van een
welgekomen verfrissing.

H

E

R

E

Danny De

Onder:
Bij aankomst op het terrein van KMVK
konden de fietsers genieten van heerlijke
pannenkoeken.
6-UREN SERVICE VOOR

N

GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten
Alle handelsdrukwerk
Folders - Affiches - Flyers
Brochures - Digitaal drukwerk

Kapelsesteenweg 376-380
2930 Brasschaat-Mariaburg
Tel.: 03/664 03 69
www.kledingwilan.be

van 1 tot en met … exemplaren

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen
Tel.: 03 664 23 38

Doorlopend open: 9u30 - 18u00
Zondag en maandag gesloten
14

info@druk-verbeke.be
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Theo Reyn
van twee
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FREDDY
FREDDY ‘FRED’
‘FRED’
Breien en naaien
in
DC
Antverpia
VAN
EERSEL
VAN EERSEL

MENSEN
ANTVERPIA
EDITH
EDITH
KOCH
KOCH

°° 15/04/1945
15/04/1945
°° 15/03/1923
Afgewerkte spulletjes
gaan naar vzw Moeders voor
Moeders
15/03/1923
† 03/08/2013

03/08/2013
“Vrijwilligerswerk is het symbool †
voor
solidariteit en engagement”
werd vorige editie beklemtoond. Zich inzetten voor de vereniging VZW
Moeders voor Moeders biedt hiertoe alle kansen.
Sinds 1992 zijn meer dan 130 vrijwilligers in de weer voor de armsten
in Vlaanderen. Wekelijks verdelen zij materiaal en voedselpakketten
aan honderden gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer
moeilijkmet
hebben.
Ook allerlei
hulp zoals
Samen
echtgenote
Anniemateriële
Vannuffelen
baattekinderkleding,
Fred vele
Samen
met echtgenote
Annie Vannuffelen
Fredopvele
verzorgingsmateriaal,
babymateriaal
enz. is welkom.baatte
Men is nog
zoek
jaren een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans
jaren
een
wassalon
uit
op
de
hoek
van
Leopoldlei/Frans
naar verzorgingsmateriaal, schoolbenodigdheden….
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas.
Standaertlei.
waselke
eendinsdag
Kempenzoon,
in Merksplas.
DC AntverpiaHijheeft
zijn vrij geboren
hobbymoment
waar een
Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi,
Zijploeg
hadden
twee
kinderen,
zoon
Werner
en
dochter
Heidi,
vrijwilligers samen komt breien of naaien ten voordele van
deze
die huwde met Daniël de Kort en nog in de Sint-Antoniuslei
dievereniging:
huwde met
Daniël
de
Kort
en
nog
in
de
Sint-Antoniuslei
vooral jongenstruien, sjaals, mutsen… omdat daar de
woont. Hij overleed in Stabroek en werd begraven te Ekeren.
woont.
Hijvraag
overleed
in Stof
Stabroek
en werd
begraven
te Ekeren.
grootste
naar is.
is aanwezig,
deelnemers
zorgen
zelf voor
naaigerief als schaar, naalden, kopspelden, lat en eventueel stikzij. Voor
breiwerk worden eigen breinaalden meegebracht. DC Vesalius heeft
elke maand een dinsdagnamiddag waar men enkel en alleen voor VZW
Moeders voor Moeders werkt. Afgewerkte stukken worden ook meteen

HILDE
HILDE
VAN
VAN HOUTVEN
HOUTVEN

°° 29/10/1917
Gegidste rondleiding:
29/10/1917
†† 05/08/2013
05/08/2013
Inkijk in het Havenhuis

Het Havenhuis is zeker één van dé trekpleisters in de stad Antwerpen.
Een gegidste rondleiding, met een groep van maximaal 20 personen en
kinderen vanaf 6 jaar, kan van 15 tot 16.30 uur op zondag 23 juli 2017.
Daar er veel trappen te doen zijn voor deze activiteit is een goede fysiek
wel vereist en is het dus af te raden en niet zo geschikt als men slechter
In te
het
tijdperk
dat de vrouwen nog een hoed droegen om naar de
been
is.
In het
tijdperk
dat de vrouwen nog een hoed droegen om naar de
kerk
te
gaan, was
de modiste’
heel bekende
figuur
in het
De
afspraak
is
in ‘Hilda
Antwerpen
zelf: aaneen
de “voorpoot”
van het
havenhuis
kerk te gaan, was
‘Hilda
de modiste’
een
heel bekende
figuur
in het
dorp.
ZijHadidplein).
woonde met haar man Frans Joossen en haar zoon Harry
(Zaha
dorp. Zij woonde met haar man Frans Joossen en haar zoon Harry
het openbaar
kan dit met van
bus 650
tot aan Kinepolis
in Wie
de Leopoldlei
envervoer
was dégebruikt,
hoedenmaakster
de streek.
Zij was
in en
dedan
Leopoldlei
wasmeter
dé hoedenmaakster
van763,
de streek.
Zij was
nog evenen
+- 750
stappen.
Bussen
762,
764 komen
al lang
weduwe
en
woonde in
RVT Ten
Dorpe
te Zoersel.
‘Na langs
een
al Rooseveltplaats
lang weduwe en
woonde
in RVT met
Tenhalte
Dorpe
te Zoersel. ‘Na Dit
een
en
het
Sint
Jansplein
Ferdinanduspolder.
mooi, goed en rijk gevuld leven is ze stilletjes van ons heengegaan’is
mooi,
goed
en rijk gevuld
leven
zenog
stilletjes
van onsmaar
heengegaan’
aan de
Mexicostraat.
Daarna
ookis
hier
even stappen,
dan +- nog
staat op haar doodsprentje. De uitvaartdienst vond in intieme kring
150 meter.
staat
op haar doodsprentje. De uitvaartdienst vond in intieme kring
plaats..
‘Inkijk in het Havenhuis’: een kans die men zeker niet mag laten liggen.
plaats..
We vragen wel voordien in te schrijven op het secretariaat van het DC en
meteen de bijdrage van 4 euro per persoon te betalen. (WL)
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daarna aan de VZW bezorgd. Handige
kandidaten met naald,
†† nieuwe
30/07/2013
30/07/2013
draad en/of breinaalden zijn steeds welkom !
Nog deze dringende oproep: “Wie wol kan missen mag deze gerust naar
het dienstencentrum brengen. Ook mooie stofjes, knoopjes, lintjes, ….
zijn gegeerd. Kleine restjes worden wel geweerd !
(WL)

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

1513
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ALLERLEI
Afscheidsconcert Koninklijke
Harmonie Antverpia

Danny De Proft, uit de Floris Verbraekenlei 12 meldt ons:
“Binnen 4 maand is het weer zover: de beruchte 100 km Dodentocht van
Bornem! Ik ben bijna de tel kwijt, maar ik ga weer starten, op vrijdag 11
augustus, en proberen om hem, vóór sluitingstijd uit te stappen. Klokslag
21 uur gaan dik 10.000 stappers de nacht in, met slechts één doel voor
ogen:
diede
eindeloze,
100
kmBrasschaats
(door 3 provincies),
te beëindigen,
BINNEN
Voor
Remise in
het
gemeentepark
gaf Koninklijke
de 24 uur ! Ik zou mijn staptocht opnieuw aan het goede doel willen
HarmonieNet
Antverpia
zaterdag
17wordt
augustus
zijn het
afscheidsconcert.
koppelen.
zoals deop
voorbije
3 jaar,
dat weer
VOC, het Vogel
Opvang
Centrum
te Kapellen.
Wejaar
hopen
mooie som
te vergaren,
Het muzikaal
gezelschap
dat 114
alle een
belangrijke
gebeurtenissen
en
we zelfs
van het
record van
2015, en
toenzelfs
er inintotaal
in stiekem
de wijk dromen
opluisterde
en ook
in andere
steden
het
liefst 2719€ werd gesponsord. U zélf beslist hoeveel u wilt sponsoren
buitenland
ruim
gewaardeerd
werd,
houdt
op
te
bestaan
bij
gebrek
per gestapte kilometer. Bijv. bij sponsoring van 5 cent per km, komt het
totale
bedrag
op (ALS ik hem
km x 5(LVB)
cent = 5 euro. Bij 10 cent
aan jonge
muzikanten.
Heeluitstap)
droevig100
nieuws.
per km wordt dat dus 10 euro enz. Uiteraard is iedereen vrij om zelf de
grootte van zijn/haar bedrag te bepalen.
Het vogelopvangcentrum VOC Kapellen werkt zich, met de hulp van vele
vrijwilligers, het ganse jaar, dag en nacht, te pletter voor gekwetste of
zieke vogels of andere dieren. Zij kunnen de centen zéér goed gebruiken.
Alle sponsorgelden worden NA de Dodentocht, INTEGRAAL overgemaakt
aan de mensen van het VOC, vermoedelijk op de opendeurdag in
september.U kan me die 2 dagen ook opvolgen : op www.dodentocht.be,
24u/24Via de knop “tracking” op die site, kan u me opzoeken op naam of
nummer. Ik hoop , ook in naam van het VOC, op een geweldige respons !”

Volledig parochiecentrum
kinderdagverblijf
Reeds in 1899 kwamen de eerste zusters in Sint-Mariaburg aan en legden
ze zich toe op het onderwijs. In 1924 werden nieuwe klaslokalen in de
Frans Standaertlei in gebruik genomen.
In oktober 1925 betrokken de zusters het nieuwe aanpalende
kloostergebouw waarin ook een kapel gevestigd is. Toen de zusters in
1970 de school overdroegen aan leken, kwam het kloostergebouw in
handen van de parochie.
In het ‘parochiecentrum’ was er plaats voor een woning voor een pastoor
en voor het secretariaat van de parochie. In 1993 kwam EH Blyweert ook
effectief hier wonen en liet de kapel opnieuw inrichten: nieuw altaar en
lezenaar,vaatwerk, tabernakel en schilderijen. En met beelden uit de
vroegere kloosterkapel en een goed uitgeruste sacristie.
Meestal werd deze kapel door slechts enkelen gebruikt uitgezonderd
de periode dat de verwarming in de parochiekerk vernieuwd werd. Toen
was de dagelijkse misviering hier maar de hoge trap was een hinderpaal
voor de oudere misgangers. Toen pastoor Blyweert in 2009 met pensioen
ging, kwam het parochiecentrum leeg te staan en in de kapel werden
reeds een deel van de schilderijen en beelden meegenomen en andere
voorwerpen worden gebruikt in de parochiekerk.. De kapel wordt dan ook
niet meer gebruikt voor de eredienst.
In 2016 nam het Parochieteam de beslissing om het parochiecentrum
te verhuren. Vanaf september 2016 is het grootste gedeelte ervan dan
ook verhuurd aan een kinderdagverblijf. Zij hebben nu gevraagd om
ook de kapel en achterliggende sacristie mee te gebruiken omdat ze
onvoldoende lokalen hebben. Daarom vraagt het parochieteam om de
kapel te ontwijden zodat het hele gebouw kan verhuurd worden. (MED)

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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KRONIEKVAN
VANBARBARA
BARBARA
DEDE
KRONIEK

Dodentocht

ANTVERPIA
Was Trump in
Komt de koning
St.-Mariaburg
?
naar St-Mariaburg
?

D

e vrijdag na Ons-Heer-Hemelvaart, traditioneel een
brugdag in de expeditiewereld waar ik tot op nader order
nog altijd mijnetzuurverdiende
‘opstapel’
kijk eens
is er dan euro’s
uiteindelijk
tochen nog
van
aan , een kanjer van een hogedrukgebied is ons gunstig
gekomen,
de
zomer,
en
wat
voor
een..........
gezind, bijgevolg zon tot en met.
Toegegeven, wie nu klaagt, is noch min
“Waarom dan ook uren aanschuiven op den E40?” vraagt
noch
meer
een bij
dikke
Julienne.
“Kom
gerust
mij zwartkijker.
in de tuin onder de parasol
zitten, ik heb
twee
nieuwe
comfortabele
zetels
Geen
wonder
datverstelbare
Albert II met
al die zonnige
met bijhorende
in om
superpromotie
in
dagen invoetsteuntjes
het verschietgekocht
besliste
de taak van
den nieuwen Aldi uit de Kloosterstraat in Ekeren, we gaan
"Koning
van En
alleinderdaad,
Belgen" over
aan zijn
die eens
uittesten”.
niets te
vanlaten
te zeggen,
ze
zitten heel
comfortabel,
oudste
zoon. zeker en vast genen bucht van den
Aldi zoals vroeger
welkoning
eens ten
onrechte
beweerd.
En onze
Filip
heeftwerd
samen
met zijn
“’t is toch
warm
hé,”
zucht
Julienne.
“Wacht
efkens,
ik ga ‘ne
zoon prins Gabriël zijn werkjaar uiterst sportief
changement de décor’ doen.” Even later is ze terug in een
ingezet
met niet minder
twee
bezoeken
azuurblauw
bain-soleilleke.
Amaai dan
chique
dinges!
“Ja het aan
was
het Europees
kampioenschap
hockey
Boom.
ook in reklaam,
mijn pensioen
is pas gebracht
doorinde
facteur
en ik dacht:
Julienne
laat u maar
goed gaan.
Ik kan het
Eerst
de dames
"the eens
red panters"
bewonderd,
mij - gezien mijn ouderdom - toch niet permitteren om zoals
vervolgens
naar
huis om
er samen
met
u Barbara
hier in een terug
topje en
een shortje
te zitten.”
Iets waar
Mathilde
de al over
of niet
broodjes
we er het
beiden roerend
eenszelfgebakken
zijn.
verorberen
na begin
een van
welverdiend
Voor de “Het
Remise
in het
Brasschaats
gafweek
Koninklijke
is te
hier
toch
zalig hé,en
ingemeentepark
het
de
heben
ik
nog bijna
een
uur stilgestaan
aan het
wantom
ik
verkwikkend
middagdutje
terug
naar Boom
Harmonie Antverpia
op zaterdag
17 augustus
zijnsportpaleis
afscheidsconcert.
moest er
ergens
zijn ‘over
het lions"
water’aan
en te
dat
allemaal door
de heren
"the
red
moedigen.
Het muzikaal
gezelschap
dat
114
jaar
alle
belangrijke
gebeurtenissen
enkele legerkamions.” “Legerkamions?” vraagt Julienne “Is
ik samen
met
Julienne
koninklijke
in de wijk dat
opluisterde
en ook
in
andere
endeneen
zelfs
in het
omdatTerwijl
Trump
naar
Belgie
komtsteden
?” “Neen,
Julienne,
belangstelling
evalueer,
mijn inbij
bejaarde
of
niet , ze vielen
allen
tegelijk
panne
degebrek
beide
buitenland toeval
ruim gewaardeerd
werd,
houdt
opzegt
teinbestaan
kokers van
de nuchtere
Kennedytunnel
en op delangs
ring van
Vilvoorde,
van
maar
buurvrouw
haar
neus weg
aan jonge muzikanten.
Heel
droevig
nieuws.
(LVB)
militaire coördinatie gesproken...”
: Barbara het zou toch veel profijtiger zijn mocht
Niettegenstaande het vrij warm is, smaakt een senseootje
in plaats
van weg
en weer
rijden
zak
toch enFilip
voor de
gelegenheid
smoefelen
we te
beiden
vaneen
lekkere
tartaar
of een smos martino tussen
boudoirfritten
koekjesmet
uit de
Tupperwaredoos.
gewone
volkBarbaraatje,
opgepeuzeld
hebben!
Ineens het
vraagt
ze: “Zeg
kunt
ge eens zien op
uwen aaipad
wat boskaart
wil zeggen?”
?”
U moet
weten, juist
geachte
lezer of “Boskaart
lezeres van
“Wel ja,deze
het zit
zo,” antwoordt ze
een lichte
op de
kwaliteitsgazet,
datmet
Julienne
eenblos
fervente
wangen, “als appeltje voor de dorst hadden Fons en ikzelf
van ons koningshuis.Ontelbare
destijdsaanhangster
nog een stukjeis bouwgrond
gekocht in de buurt van
koekjesdozen
heeft
zij met
vanenkele
waaruit
de Kattekensberg,
uiteraard
beplant
sparren.het
Nu
heb ik onlangs
vernomen dat
dit bos
blijven.”
spotgemakkelijk
is om
de moet
evolutie
en aangroei
wat gesurf
links
en rechts
kan ik haartegerust
stellen, de
van ons
Belgisch
koningshuis
volgen.
Vlaamse regering zal alles herzien. “Oef . Maar gisteren was
Zij heeft zelfs haar schouw boven de Leuvense
er hier toch heel wat beweging op de steenweg, veel politie
stoofengrondig
moeten
herschikken
geef
met moto’s
zwaailichten
en sirenes,
was dat want
voor Trump
misschien
eenieder
verkeerde
afslaghet
hadvoorrecht
genomen?”
toe,die
niet
land heeft
om“Nee
drie
nee, Julienne,
Trump te
zalhebben
hier wel(en
niet
komen,
het was de
koninginnen
te
betalen).
fietstocht voor kom op tegen kanker die begeleid werd.”
Met al dat koninklijk nieuws zouden we nog
En zoals mijn grootmoeder altijd zei : Rijk zijn is bezitten wat
vergeten
niet te koop is. dat de liefde tussen Astrid Bryan en
den John
Tot volgende
keer.bekoeld
Barbara.is, Astrid zou iedere vorm van

H

Afscheidsconcert Koninklijke
Harmonie Antverpia

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
zegt Julienne:
MaandagWonderland
09:30-12:30 onderhouden.
uur 13:30-16:30Ineens
uur
Dinsdag Barbara,
09:30-12:30
zouuurdat 13:30-16:00
nu eens uur
geen primeur zijn
Dinsdag		
16:00-19:00
uur enkelde
op afspraak
mocht onze koning
Filip himself
volgende
Woensdag
09:30-12:30
uur
13:30-16:30
uur
Mariaburgse Feesten komen openen? En zoals
Donderdag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur enkel op afspraak
mijn grootmoeder altijd zei : " Zoek geen grote
Vrijdag
09:30-12:30 uur 13:30-15:00 uur
woorden als een klein gebaar volstaat."
Tot volgende keer.
Barbara.
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