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EEN NIEUWE LOOK
September betekent al
28 maal de start van een
nieuwe jaargang . Buurtkrant
Gazet van het Nieuw Kwartier
behoort tot de meest intens
gelezen periodieken van het
land met zelfs een trouwe
lezerskring in verschillende
Europese staten.
De redactie heeft weer veel
nieuws verzameld, maar vond
het ook tijd om wat te doen
aan de uiterlijke verpakking
van de boeiende inhoud.
Nieuw papier, nieuw formaat,
een nieuwe lay-out en een
nieuwe drukker van eigen
bodem (Drukkerij Verbeke)
zullen hopelijk de gazet voor
iedereen nog meer leesbaar
maken. Wie alles nog groter
wil zien, kan altijd de digitale
versie op het scherm lezen via
www.mariaburg.be.
Intussen blijven echter
de productiekosten stijgen.
We zijn onze adverteerders
heel erkentelijk dat ze
uit sympathie ons blijven
steunen. Om uit de rode
cijfers te blijven moeten we
ook kunnen rekenen op onze
‘Vrienden van het Nieuw
Kwartier’. Tegen 5 euro kan
iedereen lid worden van de
vriendenkring, voor 25 euro
(of meer) erelid. Hartelijk
welkom. Ook hier geldt: hoe
meer zielen, hoe meer vreugd!

Tegen 5 euro
kan iedereen lid
worden...

Na BBQ, wafelenbak in de tuin
van het nieuwe wijkcentrum

Zaterdag 24 augustus
genoten meer dan 40 dorpsgenoten van een heerlijke
barbecue in het Wijkcentrum
aan het Van de Weyngaertplein
38. Het mooie gebouw van de
voormalige bibliotheek biedt
enorme mogelijkheden: de

bewoners van de wijk kunnen
er socio-culturele activiteiten
meemaken. Maar de benedenverdieping met toog, gevulde
koelkast,
vaatwasmachine,
micro-oven, tafels en stoelen
voor 45 personen is ook af
te huren voor vergaderingen

en activiteiten van verenigingen (hobbyclubs, naaicursussen,
dansen,
enz.)
alsook voor rustige, gezellige
familiefeesten. Alle info staat
op de website www.mariaburg.
be/wijkcentrum.
(vervolg op pag 2)

WIJKWERKING MARIABURG vzw
Rekeningnummer: 979-0804545-32
IBAN BE90 9790 8045 4532
Bezoek ons op www.mariaburg.be
Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke
uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt
in herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee aan
dit nummer: Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers,
Steven De Schepper, Marita De Sterck, Marc Elseviers,
Ludo Geenen, Walter Lauriks, Dirk Sterkens, Jo &
Ludo Van Bouwel, Marc Wouters. Verantwoordelijke
uitgever: Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14,
2950 Kapellen, Tel. 03/6057361, gsm 0476/59 22 78,
e-mail: hippopress@skynet.be.

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat
Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073

WONING

HOSPILALISATIE

AUTO

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING
Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!
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Droom in zicht
Wereldreis familie Blanckaert-Rabijns in woord en beeld

Filip, Anneleen, Jante, Marlou en Lune – de
familie Blanckaert-Rabijns uit de Rochuslei
62 – hebben nog niet zo gek lang geleden een
wereldreis ondernomen. Zij kijken in ieder geval
met veel warmte terug op de mooie momenten
die ze hebben beleefd in Chili, Argentinië,
Thailand, Cambodja, Laos, Nepal en Tenerife, op
de boeiende ontmoetingen, de ruimte en tijd,
de inspiratie... Met veel plezier willen ze hun
ervaringen delen tijdens een tentoonstelling

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

Ma.
Di. - Vr.
en
Za

in woord en beeld, en zo hopelijk ook anderen
inspireren om hun dromen waar te maken! Er is
geen betere gelegenheid dan tijdens de jaarlijkse
Mariaburgse Feesten, op het laatste weekend
van september (28 en 29). In het Wijkcentrum
Mariaburg – de nieuwe locatie van ‘Wijkwerking
Mariaburg’ – Van de Weyngaertplein 38 te
Ekeren, zijn de deuren hiervoor geopend op
zaterdag 28 september en zondag 29 september
tussen 11 uur en 20 uur.

(vervolg van pag.1)
Ook kan men steeds terecht bij
de verantwoordelijke voor de
zaalverhuur Walter Lauriks, tel.
03/664 33 96.
Op dinsdagvoormiddag is
iedereen tussen 10 en 11.30 uur
welkom om een bezoekje te
brengen aan het Heemkundig
Documentatiecentrum op de
eerste verdieping van het
Wijkcentrum. Dan kan men
tevens kennis maken met de
faciliteiten die het gebouw
biedt voor activiteiten en
feesten.

Tegelijkertijd kunnen bezoekers de permanente tentoonstelling van de waardevolle
stukken van het Heemkundige
Documentatiecentrum op de
eerste verdieping bekijken. De
boeken ‘Metamorfose 100 jaar
Sint-Mariaburg’ en ‘Een eeuw
onder de toren’ alsook oude
prentkaarten zijn dan eveneens
te koop.
Uiteraard
kunnen
de
dorstigen zich laven en daar
bovenop kan op zondagnamiddag 29 september heerlijk gesmuld worden – bij mooi weer
in de tuin - van de lekkere
wafels van Nelleke. Een kop
koffie of thee daarbij is vanaf
dit jaar geen enkel probleem.
Dit maakt het alleen maar wat
gezelliger. (WL)

Openingsuren:
05.45 - 12.30u
05.45 - 12.30u
13.30 - 18.00u
06.30 - 16.00u

Kapelsesteenweg 615, 2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: de.persbox@telenet.be
www.depersbox.be
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MENSEN
Notaris Peter Geeraerts:

“Terug naar
de roots”
Iedereen die op de Kapelsesteenweg 340 de Katerheidemolen
passeert, heeft bemerkt dat op de gevel van het
appartementsgebouw naast Belfius in grote letters aangebracht
is: ‘Notaris Peter Geeraerts’. Een historische gebeurtenis voor
Sint-Mariaburg, want voor het eerst in de 183-jarige geschiedenis
van ons land heeft de wijk een eigen notaris. Peter Geeraerts (40)
is een man van de streek, iemand die heel zijn jeugd hier in de
buurt heeft doorgebracht en met zijn gezin op 800 meter van zijn
werk woont.
“Ik ben de zoon van dokter Geeraerts uit de Veltwijklaan in
Ekeren. We waren met vijf kinderen thuis, geboren tussen 1972
en 1979, en we hebben ons altijd nauw verbonden gevoeld met
de leven in de buurt. Ik heb eerst lager onderwijs genoten in de
Sint-Lutgardis Openluchtschool van Brasschaat. Nadien heb ik
op het Sint-Michielscollege gestudeerd en de laatste drie jaar
van de humaniora op Sint-Jan in Antwerpen. In 1997 studeerde
ik als doctor in de rechten af aan de Universiteit Antwerpen. Ik
ben actief geweest bij de scouts van Sint-Michiel en in de leiding
gestaan op de Bunt. Ook was ik betrokken bij de atletiekclub
Braek en vermits Wim Dhooghe leider was van de scouts op de
Bunt, heb ik me ook bij de Heemkring van Ekeren ingezet.”
Peter huwde in 1998 met Karlien Zwaenepoel, dochter van
Magdalena Cammaert en zo is hij meteen verwant met de oude
stammen van Ekeren/Mariaburg: Zwaenepoel, Cammaert,
Streitz. Het gezin telt drie kinderen. Eerst woonden ze in de
Duboislei te Brasschaat, nadien in de Bist terwijl ze de woning
in de Floris Verbraekenlei renoveerden (waar nu meester Dirk
woont) en verhuisden in 2009 naar hun nieuwe woning die ze
bouwden op de achterliggende grond aan de Floris Verbraekenlei.
“Na mijn studies heb ik als advocaat aan de balie van Antwerpen
gewerkt en stage gelopen bij meester Ria Hens. Maar dat werk lag
me niet echt en ik ben me dan op het notariaat gaan toeleggen.
Op 38 jaar werd ik benoemd tot notaris. Eerst heb ik een jaar
een kantoor gehad aan de Grote Hondstraat op Zurenborg. Ook
werkte ik bij notaris De Bougne in Kalmthout. Vanaf 29 juni ben
ik dan tot notaris benoemd in Brasschaat en beschouw mijn
werk als een sociale opdracht. Het ligt in de lijn van wat ik mijn
vader altijd heb zien doen, zorg voor de medemensen. Ik zorg
voor huwelijkscontracten, testamenten, nalatenschappen. Ik
beschouw het als een groot voordeel dat ik vertrouwd ben met
de lokale toestanden. Zo hoop ik de volgende 27 jaar de mensen
te kunnen helpen. Want op 67 jaar zijn we verplicht te stoppen.”
Vanuit het ruime moderne appartement op de eerste
verdieping, waar het notariskantoor gevestigd is, heeft Peter een
prachtig uitzicht op het intense Mariaburgse leven rond de molen
en de Kapelsesteenweg. “Ik voel me hier goed,” zegt hij. “Terug
naar mijn roots. Overal ontmoet ik vrienden uit mijn jeugd die
thans ook actief zijn in het gemeenschapsleven.”
Meer info op: www.notarisgeeraerts.be. (LVB)
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Elsa Sterkendries
101 jaar
Op 26 juli vierde Elsa Sterkendries haar 101ste verjaardag in haar
woning op de Kapelsesteenweg in Mariaburg. De Brasschaatse
schepenen Dirk de Kort en Karina Speleers–Hans kwamen haar
feliciteren en brachten namens het gemeentebestuur bloemen
mee.
De jarige, die al meer dan 75 jaar in Mariaburg woont, bracht
een toast uit op het komende jaar. Ze keek ernaar uit om in
het weekend met haar familie en haar inwonende ziekenhulp
op restaurant verder te vieren. Ze vertelde hoe ze enkele dagen
voor haar verjaardag een grote witte wolfshond door de tuin
had zien lopen. Er ontstond twijfel omdat niemand anders het
beest
had gezien. Maar bij navraag bleek ze gelijk te
hebben. Haar waarnemingsvermogen en
geheugen functioneren nog prima. Op haar
televisie volgt Elsa Sterkendries nog altijd
wat reilt en zeilt in de wereld, en
die gebeurtenissen voorziet ze
meteen van kritische commentaar én een kwinkslag. ‘Dat houdt
een mens jong.’ (MdS)

Elsa Sterkendries, 101, in het gezelschap van de Brasschaatse schepenen Dirk de Kort
en Karina Speleers–Hans.
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'Boom'!

Tentoonstelling Van Meervelde

Openluchttentoonstelling
van Kunstplatform Kappa

25

diverse kunstenaars
stellen van 6 tot
20
oktober
in
het Beukenhof, Christiaan
Pallemansstraat 71 te Kapellen
werken tentoon. Het unieke
van deze tentoonstelling is
de grote diversiteit van de
verschillende disciplines en
de 'lef' die de kunstenaars
opbrengen om hun creaties
in en om de bomen aan te
brengen in een prachtig
parkgebied volop wind, zon en
regen...
Verlenen hun medewerking:
André De Hondt, André De
Nys, Arlette Van Zwol, Christ'l
Lamot, Damiaan Jacobs, Erik
Simons, Gerda Van Turnhout,
Hubert Roosen, Ivan Janssens,
Marlou Pluymaekers, Nicole

Hermans, Nora Alaerts, Riet
De Bakker, Skamander (Peter
Vossaert,
Rik
Vossaert,
Marianne Nieuwinckel), Stef
Van Eyck, Ward Van Honsté,
Werner
Paenen,
Wilfried
Keustermans, Wim Haazen
en Yolande Van De Weerd.
Hierbij heel wat Mariaburgers
en vrienden van Het Nieuw
Kwartier.
Het hoge niveau van deze
bekende kunstgroep staat
borg voor een indrukwekkend
en boeiend spektakel. De
vernissage vindt plaats in het
parmantige gebouw van het
domein, het gemeentehuis van
Kapellen, op zondag 6 oktober
om 15 u.
Alle dagen toegankelijk en
vrije inkom. (LVB)

Peter Kempenaers in Lille

B

eeldhouwer Kempenaers
uit de Maria Theresialei
werkt aan vijf bronzen
beelden die bestemd zijn voor
het woon- en zorgcentrum
Lindelo in Lille.
De Mariaburgse
kunstenaar won een
wedstrijd die werd
uitgeschreven om
de nieuwe vleugel
die momenteel gebouwd wordt te
voorzien van kunst.
Concreet komt een
beeld van 1,65m
hoog op de rotonde
voor de ingang van
het gebouw en een

kleiner beeld in elke hoek van
de vier binnentuinen.
“Voor het groot beeld
heb ik me laten inspireren door een gedicht
van iemand
die beginnend
dementerend
was. Het wordt
een dubbele
figuur, een
kleindochter
die haar oma
bezoekt,”
legt Peter
uit. (LVB)

V

an 4 tot 27 oktober kan
men op vrijdag, zaterdag
en zondag tussen 13 en
17 uur in ’t Oud Gemeentehuis
aan de Antwerpsesteenweg 2
in Kapellen de tentoonstelling
van de drie broers Van
Meervelde bezoeken: Manu
en Omar en hun overleden
broer Idir Mecibah. Deze
drie kunstenaars brengen
elk vanuit een eigenzinnige

persoonlijke hoek de stilte
in beeld. De tentoonstelling
wordt georganiseerd door
Sankova, de Kapelse vereniging
voor stiltebeleving. Sankova
zorgde er o.m. voor dat in
de rozentuin nabij de SintJacobuskerk een mooi beeld
van Peter Kempenaers werd
opgesteld. Dat werd inmiddels
al door vandalen beschadigd,
maar gelukkig hersteld. (LVB)

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
Huwlijken
Dag en nacht
Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg
tel: 03/664.27.04
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Muzikanten met lokale roots
in Wijkcentrum Mariaburg

C

ultuurcentrum Ekeren en Wijkwerking
Mariaburg slaan de handen in elkaar. Op
vrijdag 15 november 2013 zorgen Jesje De
Schepper en FLOATSTONE voor een muzikale
topavond in het wijkcentrum aan het Van de
Weyngaertplein 38.
Jesje De Schepper, met roots in Ekeren,
maar woonachtig in Nederland, studeerde
Kleinkunst aan de Studio Herman Teirlinck in
Antwerpen. Nadien vatte ze de studie filosofie
aan de Amsterdamse Universiteit aan. Bij het
afronden van haar studie ontstonden vele van
haar Nederlandstalige liedjes. Haar muzikale
oeuvre staat bol van mooie en sterke nummers.
Ze vertelt haar verhaal in liedvorm en neemt je
mee in haar wereld van donkere humor en diepe
romantiek.

Brick de Bois

FLOATSTONE, het muzikale alter ego van Brick de Bois,
vervolledigt de avond. Brick vond vanuit zijn theatergezin (zoon
van Dora van der Groen en Wies Andersen) al snel de weg naar het
podium als muzikant, acteur en regisseur. FLOATSTONE brengt
Engelstalig doorleefde songs. Dit resulteerde in zijn debuutplaat
‘Meet FLOATSTONE’. De single ‘Lucky Star’ stond weken in de
playlist van Radio 1. Het succes van FLOATSTONE eindigde niet
binnen onze landsgrenzen. Brick werd gevraagd en toerde twee
weken door Amerika om onder meer halt te houden in New
Orleans, Nashville en Austin. Eén niet te missen concert, bestel
tijdig je tickets via www.ccekeren.be (vvk:10 euro / kassa: 12 euro)
Noteer alvast ook 24 april 2014 in je agenda. Op die avond wordt
Wijkcentrum Mariaburg tot een heus Comedy Café omgetoverd.
Headliners Bert Gabriëls en Arnout Van den Bossche hebben
reeds hun komst bevestigd. (SDS)
Jesje De Schepper

Na zo’n mooie zomer,
wensen we jullie een schitterende nazomer !
Info nodig i.v.m. verkoop of verhuur :
steeds welkom !

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

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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CHRISTINA HANSSENS
Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg
Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51
pieters.hanssens@telenet.be
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40 jaar Delhaize
Genieten van
heerlijke wijn
‘Cuvée Mariaburg’
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

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

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.”

SPECIALE ACTIES
Om het 40-jarig bestaan
te vieren wordt tijdens
het weekend van 20 en 21
september een degustatieweekend 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 beschikking van de klanten
om hen deskundig advies te
geven bij hun keuze.
“De steenweg van Antwerpen 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 vonden 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 overhandigd worden.” (LVB)

Legan
Nails
NAGELSTUDIO
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES
GROOTHANDEL
Schriek 362 Ekeren (mariaburg)
03/ 605.63.60

www.legannails.be
6
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Renée Eykens atletiekbelofte Alex Van Haecke fietste
e 17-jarige Renée Eykens voor ‘Kom op tegen kanker’

D

Renée Eykens tijdens haar
succesrijke 800 meter-finale te
Donetsk.

uit de Zwaluwlaan
zorgde afgelopen zomer
voor een opmerkelijke prestatie.
De atlete van KAPE vertegenwoordigde ons land op het
wereldkampioenschap scholieren in Donetsk. In de finale
van de 800 meter werd ze
zesde nadat ze in de halve
finale haar persoonlijk record
verpulverd had met een chrono
van 2’06”73. Renée is leerlinge
van het Sint-Michielscollege te
Brasschaat (Wiskunde/Wetenschappen). In september begint
ze aan haar laatste jaar. Ze
kreeg als 7-jarige tijdens een
scholencross de smaak van
de atletiek te pakken. Bij haar
club KAPE loopt ze afstanden
van 400, 800 en 1500 meter.
Paul Sauviller is haar trainer.
Dat ze een heel sportief
meisje is, mag blijken uit het
feit dat ze ook een zwarte band
heeft behaald in taekwando.
Midden augustus veroverde
ze brons op de 400 m tijdens
het Vlaams Kampioenschap in
Heusden-Zolder. (LVB)

Op 13 juli vierde
Alex Van Haecke
zijn 65e verjaardag
op een bijzonder
originele manier.
Ten voordele van
‘Kom op tegen
kanker’ fietste hij
in het park van
Brasschaat, samen met
kameraden van RABC, gedurende 6,5 uur 246 rondes van
880 meter of een totaal van
209,10 km. “Ik ben dankbaar dat
ik gezond ben en dit nog kan, en
wil daarom iets terug doen voor

Koninklijke Mariaburg VK
met vernieuwd bestuur

D

e Mariaburgse voetbalclub heeft het bestuur
vernieuwd. Voorzitter is
Kris Kerremans, secretarisondervoorzitter Wilfried Rombaut, penningmeester Ludo
Peeters,
bestuurders
An

NIEUW VANAF NOVEMBER 2013!:

6-UREN SERVICE VOOR GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten
Alle handelsdrukwerk
4-kleuren folders
Digitaal drukwerk

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen
Tel. 03 664 23 38
Fax 03 605 08 69
E-mail: info@druk-verbeke.be
GSM 0475 63 24 53
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alle mensen die minder
geluk hebben met hun
gezondheid,” aldus
de theatermaker uit
Rustoord. Presentator
Berre Van Deuren
praatte het feestprogramma aan elkaar.
Ook het Brasschaats kampioenschap zakkenlopen stond
op het programma. Alex’ echtgenote won bij de vrouwen,
acteur Immanuel Lemmens bij
de mannen en Sile Antonissen
bij de kinderen onder 12 jaar.
(LVB)

Ga voor gezondheid!
We bespreken in groep voedingsproblemen,
gezondheidsproblemen, geven elkaar tips
en stimuleren elkaar.
Dit onder mijn professionele begeleiding.
Heb je interesse om mee te starten,
aarzel niet om met mij contact op te nemen!
Twee cursussen gaan van start
in november 2013:
‘mindfull afvallen’ en
‘voeding en gezondheid’.
Inschrijvingen beperkt tot 8 à 10 personen
per groep.
Marleen Gommeren,
voedingsdeskundige- diëtiste,
Frans Standaertlei 57, 2180 Ekeren,
tel. 0478/35.23.60 of
e-mail: marleen.gommeren@telenet.be
www.gezondheidsclub.be

Vandenbroeck en Mark Smets.
Voorzitter van de dagelijkse
werking is Sandra Janssens,
ondervoorzitter
Dirk
De
Laet. Het team sportief en
jeugdcoördinatie bestaat uit
Frank Peeters, Paula Vochten,
Gertjan Dilliën en Steve Van
Mechelen.
Op 15 september wordt van
heel de club een groepsfoto
gemaakt die zeer groot zal
worden aangebracht op de
nieuwe muur van de kantine.
Circa 400 leden worden in
blauw-wit trainingspak om 14 u
gefotografeerd. In augustus
telde men 387 leden, waarbij 196
jeugdspelers onder de 17 jaar!
67 trainers, afgevaardigden
en medewerkers zetten zich
belangeloos in voor de voetbalsport op het kunstgrasveld
aan de Zwemdoklei.
Ongetwijfeld is KMVK de
grootste sportvereniging van
de wijk, die een bijzonder
positieve rol speelt in de
opvoeding van de jeugd. (LVB)
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SPORT
15e editie Velo Classic

Fietsen voor het goede doel
Het eerste weekend van augustus
kreeg de 15e editie van de Velo Classic
1800 enthousiaste fietsers aan de start.
Wielertoeristen en recreanten konden
kiezen uit een afstand van 30, 40, 45,
50, 60 en 75 km met vertrek aan het
voetbalveld van KMVK of de Bosduin in
Kalmthout. Organisator Georges Demont
merkte enkele verschillen op met de vorige
edities: “De leeftijd van de deelnemers
neemt met de jaren toe. Ook de afstanden
die ze afleggen vergroten. Meer en meer

elektrische fietsen worden gebruikt.
Algemeen is de kwaliteit van de fietsen
trouwens toegenomen. We proberen ook
de Kid’s Velo Classic meer te promoten,
een rit van 14 km langs de Melkerij in het
Peerdsbos, waar de kinderen een ijsje
krijgen. We hebben in juni folders verspreid
in alle scholen van de wijk, maar intussen
is daar natuurlijk een maand vakantie over
gegaan.”
De fietstocht verliep weer langs rustige
wegen in de Voorkempen en de deelnemers

betaalden 3 euro, maar kregen bij
aankomst wel een ruim verrassingspakket.
De opbrengst van de pannenkoekenbak
en de consumpties onderweg en bij
aankomst komt ook ten goede van de MS
zelfhulpgroep van Brasschaat. Het bestuur
en de leden zetten zich eens te meer flink
in bij de organisatie. Iedereen miste Frans
Bedeer, de stichter van de succesvolle
fietstocht, die vijftien jaar geleden met
een team vrijwilligers dit prachtig initiatief
lanceerde.(LVB)

Een groepje enthousiaste deelnemers bij het vertrek.

8
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SPORT
MARIABURGERS OVERLEEFDEN
DODENTOCHT BORNEM
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)

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

Danny De Proft

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

Theo Reynaerts (links) bereikte de aankomst in gezelschap
van twee dappere companen.
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MENSEN
Ecolo-voorzitter Olivier Deleuze:
“Ik leerde
Nederlands in
Mariaburg”
Olivier Deleuze (geboren
te Sint-Joost-ten-Node op
18 december 1954) is bekend
als covoorzitter van Ecolo, de
Franstalige groenen. Landbouwingenieur 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)

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

Sinds 20 mei 1957 woonde
het gezin Deleuze-Rolin in
de Leo Vermandellei 11
te
Mariaburg/Ekeren.
Zij
huurden van de Bank van SintMariaburg/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.

Natuurvoedingswinkel

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

10

Open Di-Vr 8.30u tot 18 u
Za 9u tot 17u
Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be
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Olivier Deleuze weet dat ze
op de Kattekensberg gingen
spelen, waar militairen kwamen
oefenen en indruk maakten
op de jonge knaap. De grote
speeltuin met zandbodem en
dennenbomen (Laiterie?) is
hem eveneens bijgebleven.
Op onze vraag of hij nadien
nog ooit teruggekeerd is naar
Mariaburg, antwoordt hij
negatief. Misschien kan hij
eens komen kijken hoeveel
alles hier na 50 jaar veranderd
is… (LVB)

KLASFOTO
Kleuterklas 1958-1959
Juffrouw Josée Cox
Eerste rij:
x, x, Herman Matthysen, François Kil, x,
Domien Janssens, x
Tweede rij:
Nicole Van Wesenbeeck (?), Marc
Suyckerbuyck, Clarisse De Rydt, x, x, Carl
Kerstens, x
Derde rij:
x, Johnny Cogne, Anita Van Camp,
Olivier Deleuze, Luc Deleuze, Dirk
Genard, Marceline Poets, Linda Van
Opstal
Vierde rij:
Simonne Denissen, Josiane Barbé,
Paul Abrath, Danielle Cambré,
Jan Strecker (?), x, Paul Vermeiren
Vijfde rij:
x, Hugo Dirks, Ludo Elst, Paul Van
Beemen, Eddy Wouters, x

Boven:
Uit het album van de familie Genard.
Achteraan Olivier en Luc Deleuze.

Wie helpt ons
meer klasgenoten
te identificeren?

Onder:
Winters tafereel in de Leo Vermandellei
met op de achtergrond de kerk.
Vooraan de broers Deleuze en Dirk
Genard, achteraan kinderen Veys.
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MENSEN
BM's verlieten ons
MARIA TOPS
° 18/10/1923
† 11/06/2013

De echtgenote van Alexander Joos overleed in WZC Christine
te Ekeren-Donk. Zij woonde sedert 1960 met haar man en drie
dochters in de Van de Weyngaertlei. Daar ontvingen ze ook graag
de vier kleinkinderen en het ene achterkleinkind. In 2010 vierden
ze met gans de familie hun diamanten huwelijksjubileum. Maria
had een bijzondere verering voor Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
wiens beeldje naast haar bed stond, ook de laatste maanden toen
ze in het verzorgingstehuis verbleef. Vele familieleden, vrienden en
kennissen namen tijdens een mooie uitvaartplechtigheid afscheid
van haar in de parochiekerk van Sint-Mariaburg.

LUCAS
VERMEYEN
° 27/07/1938
† 22/06/2013

Em. Prof. Dr.
JAN VAN DAELE
° 02/06/1925
† 26/06/2013

De echtgenoot van Olga Vermeersch was een gewaardeerd
persoon in de Mariaburgse gemeenschap. Hij was tijdens zijn
zeer actief leven schipper 2de Zeescouts Corneel Mayné, leraar
aan Sint-Henricus Antwerpen, Directeur Technische Leergangen
L.B.C., hoogleraar UFSIA verbonden aan de faculteit Toegepaste
Economische
Wetenschappen,
ondervoorzitter
I.D.E.A.,
voorzitter centrum voor Agogiek, voorzitter Vlasem vzw en
Sena vzw. Kortom, een bijzonder dynamische figuur, die op zijn
doodsprentje onder de titel HET IS WEER VOORBIJ! Een prachtige
afscheidsbrief schreef aan allen die aanwezig waren tijdens de
mooie uitvaartplechtigheid. Kinderen en kleinkinderen vertolkten
tijdens diverse lezingen de grote waardering die ze voor vader en
bompa voelden.
‘Het leven is eindig en je moet je er niet door laten ontmoedigen.
Denk vooral aan het positieve wat je hebt kunnen delen
en bijdragen”: slotwoorden van de overledene uit de
begrafenisplechtigheid.

ANNA VAN
DAMME
° 23/04/1914
† 21/07/2013

De familie Vermeyen woonde decennia lang aan de Van de
Weyngaertlei 17, waar vader en moeder een boekhoudkantoor
runden. Luc zette later samen met broer Henk de zaak verder.
Hij huwde met Lutgart Hellemans en woonde met zijn gezin
aan de Catershoflaan in Merksem. Modelbouw was zijn hobby
en in ons Heemkundig Documentatiecentrum bewaren we een
miniatuurtreintje dat hij bouwde volgens oude postkaarten
van Sint-Mariaburg, waarop het lokale stoomtreintje afgebeeld
stond. Jammer genoeg kreeg hij problemen met de gezondheid
en overleed in Coda Hospice te Wuustwezel. Veel familieleden,
vrienden en kennissen woonden de mooie uitvaartplechtigheid bij
in de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem.

12

Bijna 100 jaar werd de weduwe van architect Jozef Leysen, met
wie ze nog een gelukkige levensavond mocht beleven. Zij was zelf
geboortig van Nieuwpoort, woonde lange tijd in Sint-Mariaburg.
Na haar huwelijk met weduwnaar Jozef Leysen verbleven ze
in Kapellen. Anna Van Damme overleed in AZ Jan Portaels te
Vilvoorde.
De uitvaartplechtigheid vond plaats in de parochiekerkvan SintMariaburg.
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FREDDY ‘FRED’
VAN EERSEL

EDITH
KOCH

° 15/04/1945
† 03/08/2013

° 15/03/1923
† 30/07/2013

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

HILDE
VAN HOUTVEN

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.

° 29/10/1917
† 05/08/2013

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..
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ANTVERPIA
INTERESSE VOOR 1914-1918

D.C. Antverpia
naar de Westhoek

W

oensdag 25 september
organiseert D.C. Antverpia
“Westhoekbusreis
met
herinneringen aan den grooten oorlog
1914-18”. Tijdens het Britse offensief
van 1917 werden hier in 100 dagen tijd
500.000 militairen buiten gevecht
gesteld voor een terreinwinst van
amper 8 kilometer.
Het vertrek wordt gepland te 7.30
uur met ochtendstop voor koffie of thee
en boterkoeken. Er volgt een rondrit in
Nieuwpoort met zijn sluizencomplex
en de frontlijn van de Ijzerslag
(internationaal symbool van zinloos
oorlogsgeweld in zijn meest gruwelijke
vorm).
Na het driegangen middagmaal wordt
het Memorial Museum Passchendaele
1917 bezocht in het historisch
kasteeldomein van Zonnebeke, weg
naar Tyne Cot Cemetery (grootste
begraafplaats van Commonwealth met

12.000 graven en een indrukwekkend
Missing Memorial).
Met foto- en
filmbeelden,
uitgebreide
collectie
historische voorwerpen en levendig
gereconstrueerde taferelen wordt de
Ijzerslag in herinnering gebracht.
Blikvanger is de onlangs ontdekte
ondergrondse gang met communicatieen verbandpost, hoofdkwartieren, werken slaapplaatsen. Een adembenemende
ervaring van hoe de Britten als mollen
onder de grond leefden... omdat er
boven niets meer was.
Een bezoek aan Ieper met o.a. de
‘Menenpoort’ mag niet ontbreken.
Loodsen zijn deskundige plaatselijke
gidsen.
Thuiskomst wordt voorzien rond
20.30 uur.
Naargelang
van
het
aantal
inschrijvingen is de kostprijs voor deze
reis vastgesteld op minimum 40 en
maximum 48 euro. (WL)

Geslaagde zomerwandelingen
Veel belangstelling voor de twee mooie zomerwandelingen die door DC Antverpia georganiseerd werden op
17 juli en 23 augustus. Lus en Lydia Cuyvers begeleidden de groepen naar de Meander Zorgboerderij en het
VOC aan de Holleweg in Hoogboom.

14

Ontdekkingstocht
door Oud-Antwerpen
Voor de 26e maal organiseert onze dorpsgenote
Yvonne Verhaegen een wandelzoekocht die kriskras door de oude straatjes van de stad Antwerpen
loopt. Iedereen krijgt zo de kans enkele aangename
en gezellige uurtjes door te brengen in het hart van
de metropool. De ontdekkingstocht loopt van 1
oktober t/m 15 januari 2014. De afstand bedraagt
ongeveer 4 km. Vertrekpunt is Café KZeppos
aan het Vleminckveld 78 (nabij Mechelseplein).
Op weekdagen open vanaf 10 uur, zaterdag en
zondag vanaf 11 uur. Deelname in de kosten
bedraagt 6 euro. Prachtige prijzen zijn te winnen,
o.m. microgolfoven, gsm-toestel, etentje voor 2
personen, enz. Het antwoordblad moet ingestuurd
worden binnen 30 dagen na de inschrijving. De
proclamatie vindt plaats op 15 maart 2014.
Meer info bij Yvonne Verhaegen, Van de
Weyngaertlei 13, 2180 Ekeren, tel. 03/664 90 22.
(MED)

Dammers gevraagd
Enkele bezoekers van het DC zouden een
vast moment willen vinden om te “DAMMEN”.
Voorlopig hebben zij dit vast gepind op
woensdagnamiddag. Kandidaten om dit edele
spel met zijn witte en zwarte steentjes (beter)
te leren spelen, kunnen zich altijd opgeven
aan de centrumleidsters Nora of Lindsey. Een
toffe begeleider brengt de kneepjes van de
schaaksport bij en de spelers worden flink “in de
watten gelegd”. (WL)
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De ‘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, hoofdschotel 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, damborden, kaartspelletjes (en matjes), monopoly,
vier op een rij, othello, pietjesbak, ... Steeds
gezellig met een drankje erbij!

ALLE DAGEN WAT IN
DC ANTVERPIA

ANTVERPIA
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 donderdagnamiddag 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)

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid
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Dinsdag tot
Donderdag:
8.30u - 17.00u
Vrijdag:
8.00u - 17.00u
Zaterdag:
8.00u - 15.00u
Maandag
gesloten

um

.

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

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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Charles Soffers speelde tijdens de
Opendeurweek op 13 juni een ‘solo slim’.
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Afscheidsconcert Koninklijke
Harmonie Antverpia
Voor de Remise in het Brasschaats gemeentepark gaf Koninklijke
Harmonie Antverpia op zaterdag 17 augustus zijn afscheidsconcert.
Het muzikaal gezelschap dat 114 jaar alle belangrijke gebeurtenissen
in de wijk opluisterde en ook in andere steden en zelfs in het
buitenland ruim gewaardeerd werd, houdt op te bestaan bij gebrek
aan jonge muzikanten. Heel droevig nieuws. (LVB)

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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DE KRONIEK VAN BARBARA

ANTVERPIA
Komt de koning
naar St-Mariaburg ?

H

et 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.
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