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BEDANKT VRIENDEN

Na onze oproep in vorig nummer 

om als ‘Vrienden van het Nieuw 

Kwartier’ de publicatie van de 

Mariaburgse buurtkrant verder 

mogelijk te maken, kregen we 

gelukkig heel wat reacties. 

Tientallen lezers – ook uit verre 

gebieden – schreven spontaan 5 

of meer euro op onze rekening 

over. Welgemeend bedankt!

In deze tijd van pakjes en 

cadeautjes is de redactie graag 

bereid om nog meer presentjes 

te ontvangen. We doen ons 

uiterste best om de volgende 

maanden een nog interes-

santer en boeiender krantje in 

de bussen van Sint-Mariaburg 

en omgeving te laten belanden. 

Maar met de bijdragen van onze 

trouwe adverteerders blijven we 

niet uit de rode cijfers. Alleen 

voldoende inbreng van de  

‘Vrienden’ kan de publicatie van 

nummer 122 mogelijk maken. 

Zo niet zullen we  moeten delen 

in de algemene persmalaise, en 

alleen nog via onze website de 

‘Gazet van het Nieuw kwartier’ 

kunnen presenteren.

De redactie schreef de besturen 

van de gemeente Brasschaat, 

Kapellen en district Ekeren aan 

om een subsidie te bekomen 

wegens de belangrijke ‘gemeen-

schapsbevorderende rol’ van 

onze buurtkrant. Hopelijk zullen 

de hogere instanties nog voor 

de verkiezingen van 25 mei deze 

vraag positief beantwoorden. 

Voorlopig geen centen, maar 

wel de vrome gedachte: ‘Geen 

nieuws, goed nieuws’.

Alvast een zalige kerst en ‘een 

gezonde geest in een gezond 

lichaam’ voor 2014.

(LVB)

Op zondag 15 december vindt op 

het Van de Weyngaertplein de  

tweede editie van de ‘We Love 

Marie’-kerstmarkt plaats. Wie er 

de vorig jaar bij was, weet dat het 

toen een waanzinnig succes werd. 

Samen met veel vrijwilligers werd 

er een sprookjesachtige, magische 

sfeer gecreëerd, was het een 

gezellig samenzijn voor jong en  

oud, en werden er 

vriendschapsbanden aangehaald…. 

Kortom, een evenement dat de 

geest van Marie doet verder leven. 

Van 13 tot 19 uur zijn er 

verkoopstanden met tal van 

creatieve geschenken en 

handgemaakte accessoires, 

vuurkorven, live kerstmuziek, 

optredens, Jeneverbar met nageltje 

klop, cava- en oesterbar, Jean sur 

Mer, tombola met knappe prijzen 

en veel meer… De kleintjes kunnen 

genieten van kinderanimatie, 

alsook  verschillende spelletjes en 

niet te vergeten… de Kerstman in 

hoogsteigen persoon.

Aan Delhaize is een ruime parking 

beschikbaar!

Na Mariaburgse Feesten nu
Kerstsfeer in en rond de kerk

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 348 - 2930 Brasschaat

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

VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO
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WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer: 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, Julie 
De Keersmaecker, Steven De Schepper, Ludo Geenen, 
Walter Lauriks, Elisabeth Meyers, Kurt Pletincx, 
Michael Staes, Lieven Sybers, Ingrid Tiggelovend, 
Jo & Ludo Van Bouwel, Mon Vandenbroek, Linda 
Vanpoucke, Marc Wouters. Verantwoordelijk 
uitgever: Ludo Van Bouwel, Schapendreef 14, 2950 
Kapellen, tel. 03/605 73 61, gsm 0476/59 22 78,  
e-mail: hippopress@skynet.be



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

  Openingsuren:
 Ma. 05.45 - 12.30u

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

 Za 06.30 - 16.00u

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

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

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Zaterdag 21 december wordt veel volk verwacht 

in de kerk ‘Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige 

Bijstand’ op het Van de Weyngaertplein voor 

het jaarlijks muzikaal kerstevent.

Een vaste waarde is telkens het Heilig Hart-

koor uit Ekeren-Donk. Onder leiding van 

dirigent Lieven Gonnissen zal het koor in deze 

akoestisch unieke kerk weer een kerstconcert 

van hoog niveau brengen. Voor ondersteuning 

zorgen solisten als sopraan Griet De Meulder en 

Albina Skvirskaya aan het klavier. 

Bekende Vlaamse kerstliederen worden nu 

ook weer in samenzang gebracht met alle 

aanwezigen. Wie vorige jaren de concerten 

bijwoonde, zal ook nu weer komen genieten. 

Wie de vorige edities miste, dient absoluut 

eens in eigen milieu een muziekuitvoering van 

het hoogste niveau te komen meemaken.

De opbrengst gaat zoals steeds naar 

de restauratie(renovatie)werken van de 

neogotische kerk. De Kerkraad heeft nog vele 

eurocentjes nodig. Tijdens de pauze en na 

het concert kunnen de aanwezigen van een 

jenevertje of een glühwein proeven.

Het parochieteam springt elk jaar in de bres om 

dit gebeuren tot een goed einde te brengen. De 

inkom bedraagt  10 euro zowel in voorverkoop 

als aan de kassa op de avond zelf.

Kaarten kunnen bekomen worden op volgende 

adressen:

* Antverpia (dienstencentrum) :

 St.-Antoniuslei 95-97, Brasschaat

* Parochiecentrum :

 elke donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur, 

 Frans Standaertlei 52, Ekeren

* Rita Noordman via 03 664 26 12,

 Kapelsesteenweg 633, Ekeren

* Christiane Verhoeven : 03 664 12 13,

 Schepersveldlei 93, Ekeren

Deuren open om19.30 uur. Het optreden zelf 

start te 20.00 uur.

(WL)

Na Kerstmarkt ook Kerstconcert
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Het Heilig Hart-koor van Ekeren-Donk verzorgt al vele jaren een prachtig kerstconcert in de parochiekerk van Sint-Mariaburg. Dank zij zijn uitmuntende 
akoestiek wordt dit neogotisch gebouw internationaal gewaardeerd.



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Nog even nagenieten van de succesrijke 27e Mariaburgse Feesten met deze foto-impressie van onze medewerker Michaël Staes.

MARIABURGSE FEESTEN
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Medewerker Johan De Smet kroop met zijn gitaar op het podium om 
een gewaardeerd optreden te brengen.

Onze medewerker Ludo Geenen miste geen enkele van de 27 edities. 
Voor een topevenement als de Mariaburgse Feesten trekt hij zijn beste 
pak aan.

De wafels van Cremerie Nelleke werden gebakken in de tuin van het 
Wijkcentrum, waar ook bij een kop koffie of thee kon genoten worden. 
Willy en Greta Bauwens zorgden er met leden van de Wijkwerking voor 
dat een recordaantal emmers deeg gebakken werden.

Van in de vroege uurtjes lokt de rommelmarkt duizenden kooplustigen. 
“Eén van de beste uit de streek”, getuigen vaste standhouders.

Van bij de start hebben de kinderen altijd ruimte gekregen op de 
Mariaburgse Feesten. Zo ook in 2013.

De 24 Minuten Mariabürger Ring betekenden een waardevolle 
verruiming van de Mariaburgse Feesten.



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

Enorme publieke belangstelling 

voor de groepstentoonstelling van 

Caerde in het Antverpiagebouw 

tijdens het weekend van 18-

20 oktober. Voorzitter Mon 

Vandenbroeck mocht op de 

vernissage een grote groep 

supporters verwelkomen en oud-

voorzitter Els Moonen hield een 

gesmaakte speech, waarin ze 

bijzonder beklemtoonde dat op 

deze expositie naast de gevestigde 

waarden ook weer nieuw talent 

zijn creaties toonde.

In de drie zalen van CC Antverpia 

kon het werk bewonderd worden 

van Alfons Bijvoets, Arlette Bories, 

Michel De Smet, Myriam Dings, 

Ida Gysbrechts, Jef Jambon, Ivan 

Janssens, Wilfried Keustermans, 

Els Moonen, Maria Peeters, 

Nancy Van de Parre en Leo 

Van Hullebusch, maar ook van 

verrassende nieuwkomers Sandra 

Van Hooydonck, Jan Daneels en 

Mario Moerman.

Voorzitter Mon Vandenbroeck 

vertelde na afloop dat een drietal 

nieuwe kunstenaars een aanvraag 

deden om ook lid van Caerde te 

mogen worden. (LVB)

In Cultuurstation Tracé wordt van 

zondag 8 tot zondag 22 december 

eerbetoon gebracht aan de unieke 

Mariaburgse kunstenaar Idir 

Mecibah. Hij stierf op 8 december 

2003. Fysiek mag hij niet meer 

aanwezig zijn, maar door zijn 

uitzonderlijk werk leeft deze 

begaafde artiest onder ons verder. 

De herinneringstentoonstelling 

wordt ingericht als hulde aan deze 

bijzondere kunstenaar. De werken 

van Idir worden geëxposeerd 

samen met creaties van zijn 

twee broers Manu en Omar Van 

Meervelde. (MED)

Donderdag 19 december kan 

iedereen tussen 20 en 22 uur in 

het Wijkcentrum (voormalige 

bibliotheek) aan het Van de 

Weyngaertplein 38 een unieke 

tentoonstelling bezoeken. VZW De 

Weyngaert, Wijkwerking Mariaburg 

vzw en de studenten fotografie van 

de Academie Noord ontvangen alle 

bezoekers graag met een hapje en 

een drankje. De studenten tonen 

dan  hun persoonlijke kijk op de 

Mariaburgse Feesten 2013. Kurt 

Speltincx van VZW De Weyngaert, 

zelf enthousiast fotograaf door 

opleiding aan de Academie, 

kon de studenten overtuigen 

om interessant veldwerk te 

verrichten.  

.(LVB)

CULTUUR
Kunstkring Caerde groeit

IDIR MECIBAH HERDACHT IN TRACE

Foto’s Mariaburgse Feesten 2013
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Oud-voorzitter Els Moonen hield een  gesmaakte speech op de 
vernissage.

Voorzitter Mon Vandenbroeck verwelkomde de grote groep supporters.

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES - ELEGEERT

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken



Vrijdag 15 november was het zover.  De eerste in 
een reeks van drie concerten, ontstaan uit een 
samenwerking tussen de Wijkwerking en CC 
Ekeren, vond plaats in ons kervers wijkcentrum.   
De opkomst was meer dan behoorlijk voor het 
duoconcert Jesje De Schepper -Floatstone.  
Een kleine 100 luisteraars vulden de gezellige 
ruimte van de oude bib.
Jesje De Schepper is een echte Europeaan.  
Als dochter van een Ekerse vader en moeder 
uit Puurs werd ze geboren in het Nederlandse 
Noord-Brabant.  Haar muziek- en theaterstudies 
volgde ze in Amsterdam en aan de Antwerpse 
studio Herman Teirlinck.  Ze bracht dan ook een 
mooi kleinkunstprogramma.  Hierbij begeleidde 
Jesje zichzelf op gitaar en piano.  Verder bracht 
ze 2 muzikanten mee die respectievelijk 
de bas/contrabas en de gitaar/slagwerk 
bespeelden.  Jesje bracht mooie teksten over de 
gewone gebeurtenissen in het leven, de zorgen 
en uitdagingen van een jong volwassene 
en dit alles op een heel herkenbare en fijne 
manier.  Ik ben ervan overtuigd dat we van 
deze dame nog veel gaan horen.  Nu wachten 
op haar eerste CD waar ze nu druk aan werkt.  
De roots van Floatstone, pseudoniem voor Brick 
de Bois, liggen nog dichter bij Mariaburg.  Als 

zoon van Dora van der Groen en Alois de Bois, 
beter bekend als Wies Andersen, groeide hij op 
in de Sterre.  Brick breng solo, alleen begeleid 
op zijn gitaren, eigen songs in het Engels.  
Uniek aan zijn gitaarspel is het frequent werken 
met openen tunings, gecombineerd met zijn 
instrumenten die vaak ook als percussie object 
werden gebruikt.  Floatstone heeft een eigen 
stijl en dat maakt hem uniek.  Enige namen die 
soms om de hoek komen kijken zijn Luka Bloom 
en Michael Hedges.  Brick bracht een sterke 
set die door het publiek fel gesmaakt werd.  
Leuk ook dat papa Wies Andersen de moeite 
nam om zijn zoon in ons eigen wijkcentrum te 
komen aanmoedigen.
De samenwerking met het CC verliep prima.  
Directeur Marc en programmator Dries voerden 
het voorbereidende werk uit, technicus 
Kris zorgde voor prima licht en geluid en de 
vrijwilligers van het CC zaten aan de inkom, 
verzorgden de catering voor de artiesten en 
staken hier en daar een handje toe.  De ploeg 
van de wijkwerking voorzag de bezoekers van 
de nodige drank en vervolledigde de organisatie.  
Een fijne en vlotte samenwerking maakte het 
geheel tot een succes.

Noteer in uw agenda alvast de 

twee volgende activiteiten in 

samenwerking met het CC.  Zondag 

23 februari vindt expeditie Ekeren 

plaats (vanaf 10.30 u)  met alvast 

BILLY & BLOOMFISH (Kathleen 

Vandenhoudt en Pascale Michiels), 

verder programma nog aan te vullen. 

Donderdag 24 april (20.00 u) is er 

comedy met Bert Gabriëls, Arnout 

Van den Bossche & Edol.  Dit alles op 

en rond ons wijkcentrum. (SDS)

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

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

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

Bij vragen of twijfels: neem contact op
CHRISTINA HANSSENS

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

pieters.hanssens@telenet.be

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

CULTUUR
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Eerste samenwerking tussen Wijkwerking en CC Ekeren 
werd groot succes

Jesje De Schepper en haar begeleiders

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

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

Floatstone, Brick de Bois, imponeerde het 
publiek met uniek gitaarspel.

Ars Familia

Noteer alvast zondag 23 maart 2014 in uw 

agenda.

Op initiatief van Jan Raeymakers worden 

dan in en rond de kerk van Onze-Lieve-

Vrouw van Gedurige Bijstand muziek 

en andere kunstvormen gebracht door 

nakomelingen van het echtpaar Louis Van 

Bouwel-Leemans. In volgend nummer 

brengen we meer nieuws hierover. Alleen 

dit: “Het gezin is de bron van alle creativiteit. 

Daar wordt samen genoten van het schone. 

Daar vindt men vreugde in samenzang, in 

het bespelen van een muziekinstrument, in 

tekenen, schilderen, boetseren en andere 

vormen van kunstbeoefening”, aldus Jan 

Raeymakers.  (LVB)



Iedereen herinnert zich nog de schitterende 

tentoonstelling “Metamofose – 100 jaar Sint-

Mariaburg” die door de Wijkwerking Mariaburg 

in 1997 georganiseerd werd in de schuur van 

Matthysen aan de Schriek. Dit historisch 

gebouw uit 1775 vormde een uniek kader voor dat 

onvergetelijk eeuwfeest. Thans is de boerderij 

en bijhorende gebouwen verkocht aan het 

echtpaar Gert en Clara Hermans-Van Hamme. 

Zij baatten in Kapellen over de Boeremarkt het 

Dierenwinkeltje uit. Gert Hermans is een telg 

uit de bekende Mariaburgse familie Hermans 

die oorspronkelijk aan de Vroente woonde en 

nadien in de Bist, alvorens aan de Steenstraat 

in Ekeren ‘Krediet Arfin’ op te richten. Gert is 

de zoon van Guy Hermans die met echtgenote 

Chris aan de Schapendreef in De Sterre woont.

Er heerste aanvankelijk wat ongerustheid bij de 

buurtbewoners van Schriek 254 over de verhuis 

van de winkel, maar daar is geen reden toe 

zeggen Gert en Clara: ‘Wij verhuizen inderdaad 

onze winkel naar de schuur van de boerderij, 

maar anders dan in Kapellen, zal deze nieuwe 

winkel veel kleinschaliger worden. Verder willen 

we ons vooral specialiseren in zeeaquaria en 

vijverbenodigdheden. We zullen vooral vissen, 

vogels en kleine knaagdieren verkopen met alle 

voeding en toebehoren. We gaan zeker geen 

honden, katten of papegaaien verkopen.’

Ook aan het historische karakter van de schuur 

wordt niet geraakt. ‘In deze langschuur onder 

een monumentaal rieten dak, waarvan het 

gebinte uit de 18de eeuw dateert, zullen we onze 

winkel herbergen. Maar aan de buitenkant van 

de schuur raken we niet. Enkel de binnenkant 

van de schuur zullen we conform de regelgeving 

aanpassen naar een winkelruimte.’

Deze aanpassingen zullen zonder al te veel 

hinder voor de buurtbewoners verlopen. ‘Onze 

kinderen gaan al enkele jaren naar de Vrije 

Basisschool aan het Van De Weyngaertplein. 

We kozen bewust voor deze school omdat we 

zelf sinds onze kinderjaren in de wijk Mariaburg 

woonden en speelden. Daarom zijn we ook heel 

blij dat we nu eindelijk terug naar onze thuis 

kunnen terugkeren,’ besluiten Clara en Gert. 

(LVp)

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

KMO
Historisch schuur Matthysen
krijgt zinvolle bestemming
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Het gezin Gert Hermans-Van Hamme

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
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40 jaar Delhaize
Genieten van 
heerlijke wijn 
‘Cuvée Mariaburg’

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
 

 
NAGELSTUDIO 
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES

GROOTHANDEL

        

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   
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Waar ooit de prachtige villa 
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van thuis uit via zijn computer 
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Annik De Winter die 12 jaar geleden de winkel 

‘De 2 Handjes’ op de Bredabaan in Brasschaat 

opstartte en daarna naar de Kapelsesteenweg 

in Sint-Mariaburg verhuisde, maakte bekend 

dat haar zaak over te nemen staat. “Ik had graag 

nog een tijd doorgegaan, maar mijn gezondheid 

laat het niet toe”, verklaarde ze in GVA.

De huidige uitbater van bakkerij La Brioche op 

de hoek van Schriek en Alfons De Schutterstraat 

gaat met pensioen. Sinds enkele weken hangt 

een brief op ramen en deuren om te melden dat 

een nieuwe uitbater gezocht wordt.

De firma Bouwmaterialen Frans Nuyens en 

Zoon PVBA, nu Bouwmaterialen Nuyens NV, 

ontstond in 1923 en bestaat dus 90 jaar.

De periode net na WO I was voor Sint-Mariaburg 

een tijd van hoogconjunctuur. Er moesten heel 

veel gebouwen hersteld worden. Bovendien 

zochten veel families uit Antwerpen in de 

vroege jaren ’20 een buitenverblijf. Er werden 

dan ook veel nieuwe woningen gebouwd in de 

bosrijke omgeving.

Bouwmaterialen in eigen omgeving vinden: 

het was een gat in de markt! Reeds van bij de 

start werd overgegaan tot de productie van 

haarmortel en afgegoten witkalk om te kunnen 

voldoen aan de vraag van de stukadoors. Met 

de jaren werd zelfs overgegaan tot de eigen 

productie van betonblokken. Momenteel wordt 

er op het bedrijf niets meer geproduceerd, 

maar gebeurt de aanvoer rechtstreeks van de 

fabrikant. De overgang van PVBA naar NV dateert 

van 26 maart 1990. De firma is geëvolueerd van 

de verkoop van ruwbouwmaterialen naar de 

hedendaagse noden van alles wat met de bouw 

te maken heeft: bouw- en isolatiematerialen, 

werkkledij en gereedschappen.

Zus en broer Rita en Peter Nuyens zijn 

afgevaardigd bestuurder sinds 1 oktober 2004. 

Zij behoren tot de derde generatie Nuyens aan 

de Kapelsesteenweg 464.
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La Brioche en De 2 Handjes
zoeken overnemers

Bouwmaterialen Nuyens 90
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Renée Eykens atletiekbelofte

De 17-jarige Renée Eykens 
uit de Zwaluwlaan 
zorgde afgelopen zomer  

voor een opmerkelijke prestatie.  
De atlete van KAPE vertegen-
woordigde ons land op het 
wereldkampioenschap scho-
lieren 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/Weten-
schappen). 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)

De Mariaburgse voetbal-
club heeft het bestuur 
vernieuwd. Voorzitter is  

Kris Kerremans, secretaris-
ondervoorzitter Wilfried Rom- 
baut, penningmeester Ludo 
Peeters, bestuurders An 

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 voet-
balsport 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) 

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, gedu-
rende 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 

alle mensen die minder 
geluk hebben met hun 

gezondheid,” aldus 
de theatermaker uit 
 Rustoord. Presentator 
Berre Van Deuren  

praatte het feestpro-
gramma aan elkaar. 

Ook het Brasschaats kam- 
pioenschap zakkenlopen stond 
op het programma. Alex’ echt-
genote won bij de vrouwen, 
acteur Immanuel Lemmens bij 
de mannen en Sile Antonissen 
bij de kinderen onder 12 jaar. 
(LVB)

Koninklijke Mariaburg VK
met vernieuwd bestuur

Alex Van Haecke fietste
voor ‘Kom op tegen kanker’

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

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

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 

NIEUW VANAF NOVEMBER 2013!:

Ga voor gezondheid!

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen

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

6-UREN SERVICE VOOR GE-

BOORTEKAARTEN

Huwelijkskaarten  -  Alle han-

delsdrukwerk

Folders  -  Affiches  -  Flyers

Brochures  -  Digitaal drukwerk

van 1 tot en met … exemplaren

Rita en Peter Nuyens runnen als derde generatie Bouwmaterialen Nuyens.
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De kinderen van de speelstraat in de Maria Theresialei hebben 
152,80 euro ingezameld voor de vzw Tumbador.  Deze vzw 
ondersteunt een revalidatiecentrum en dagopvang voor kinderen 
met een handicap in Ayacucho en San Miguel (Peru). 
De cheque werd officieel overhandigd aan Ellen Van Hoeydonck, 
vrijwillig medewerkster van deze vzw. 
Vanaf 19 augustus hebben de kinderen van deze speelstraat 

allerlei activiteiten ontplooid om geld te verzamelen: deur aan 

deur werden koekjes verkocht, een carwash werd georganiseerd,

armbandjes gemaakt en verkocht, speelgoed, bloemen, ....

verkocht. 

Op zaterdag, 31 augustus vond nog een benefiet plaats ten 

voordele van de vzw Tumbador in de Akerzaal te Ekeren. (IT)

Voor de tweede en laatste keer organiseerde de 18-jarige 

ondernemer Ken de Kort  uit de Sint-Antoniuslei met zijn 

jongerenteam ICUC (I see You see), een event voor jongeren van 

12 tot 16 jaar. Dit vond plaats in club NOXX te Antwerpen. De 

opzet was om op 19 oktober te bewijzen dat jongeren wel degelijk 

zonder alcohol kunnen feesten en dat het overdag even fijn kan 

zijn. Organisator Ken de Kort: ” We willen aan het beeld van de 

jongeren voldoen, niet aan wat er vanuit volwassen perspectief 

plausibel lijkt te zijn voor een jongerenevent.”

Na de suucesrijke editie van 2012 met 700 jongeren van over heel 

België en Nederland werd het ook nu weer een groot feest met de 

populairste dj’s van dit ogenblik.

(MED)

JEUGD
Mariaburgse kinderen  
helpen leeftijdgenootjes  
in Peru

Feesten zonder alcohol of 
drugs
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Fier overhandigden de kinderen een cheque van 152,80 euro aan Ellen Van Hoeydonck.

De kinderen van de speelstraat Maria Theresialei wasten auto’s om 
centjes voor het project in Peru te verdienen.
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OPROEP
Industriediamantbewerking Van Hoof

In de vlag van 
Sint-Mariaburg gesloopt

Pierre Van Hoof uit de Perenlaan 7 in Zandhoven zoekt meer informatie over het bedrijf dat zijn vader in 1944 stichtte op de hoek van Gezondheidslei-

de Vroente en nadien ook in de Vroente 48-50 een vijftigtal mensen tewerk stelde. In 1954 stopte het bedrijf  van industiediamantbewerking.

Kent iemand de personen op bijgaande foto’s? Heeft iemand nog andere foto’s of documenten van het bedrijf? Laat het weten in het Heemkundig 

Documentatiecentrum, Van de Weyngaertplein 38, tel. 03/605 73 61, gsm 0476/592278.

Respect voor het erfgoed is in Vlaanderen vaak ver te zoeken. In vergelijking 

met omliggende landen, waar men  écht moeite doet om typische 

dorszichten te behouden, wordt bij ons vaak brutaal sloopwerk verricht. 

Aan het Mariaplein werd zopas nog een stuk Mariaburgse geschiedenis 

plat gewalst. Het hoekhuis van de Kapelstraat, dat eind 19e eeuw onder 

de naam “In de vlag van St.-Mariaburg” bekend stond, werd na verkoop 

binnen enkele dagen afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. 

Het kan ook anders
Dat het niet nodig is bestaande gebouwen met een historisch verleden 

plat te gooien, maar dat ze ook kunnen gerenoveerd worden tot comfortabele hedendaagse woningen, werd bewezen met het hoekhuis Rochuslei/

Sint-Antoniuslei. Het voormalig café Palermo/Cremerie Flora staat er heel mooi bij. Afwachten wat op de benedenverdieping zal komen: een 

advocatenkantoor, een immobiliënzaak of een dokterspraktijk?

Het bedrijf had ook een eigen voetbalploeg.

In de winkel op de hoek van Marialei en Kapelstraat konden de 
Mariaburgers anno 1900 de elementen kopen om zelf hun blauw-witte 
vlag ineen te stikken.

Op een minimum van tijd werd het hoekhuis door een Kempense firma plat gegooid.

Personeel in de werkplaats van Industriediamantbewerking  
Pierre Van Hoof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K

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



Een geboren en getogen Mariaburgse laat van 

zich horen in de topsport!

Jasmine Debeer die zich regelmatig laat zien in 

top van de Benelux surf-competitie is de nieuwe 

“Belgische kampioene Golfsurfen 2013”.

Jasmine is al een paar jaar erg gedreven bezig 

in deze ietwat extreme sporttak. Regelmatig 

doet ze buitenlandse stages om haar surf-skills 

te verbeteren en mét resultaat. Talenten als 

doorzettingsvermogen, souplesse, spierkracht, 

snelheid, een groot evenwichtsgevoel en vooral 

ook tactisch inzicht heb je nodig om in deze 

sport groot te worden.

Dit jaar vond het BK plaats in het Franse 

kuststadje Plovan aan de Bretoense kust, waar 

de golven goed zijn. Daar verzamelde zich eind 

augustus de crême van de Belgische surfscêne. 

En Jasmine, die al een paar keer met zilver 

eindigde, was natuurlijk ook van de partij. 

Dit jaar werden de wedstrijden opgesplitst in 

de volgende takken. De Grommets (de jonge 

beloften), de mannen, de longboarders en 

natuurlijk ook de dames. Niet dat de huidige 

generatie vrouwelijke surfers qua niveau 

moeten onderdoen voor hun mannelijke 

collega’s overigens, maar dat is de standaard 

indeling in deze competitie.

Wat nieuw was dit jaar en het vermelden waard 

was de nieuwe categorie “masters”, ttz de 

30+ surfers die nog graag aan een competitie 

meedoen.

Ook nieuw was de 

wedstrijd Bodyboard, 

een primeur voor 

België en vooral in 

trek bij het jongere 

publiek.

Maar nu Antwerpen 

(lees Mariaburg) 

“Sportstad 2013” is, 

kon het natuurlijk niet 

beter getimed zijn. 

Jasmine Debeer zet 

haar stad op de kaart 

in deze uitermate 

moeilijk sport.

De voorrondes van het Belgisch Kampioenschap 

werden voor Jasmine een foutloos parcours. In 

de finale stond ze echter tegenover de absolute 

top van de Belgische surf-atletes.

Na een zenuwslopend en bijzonder tactisch spel 

in de golven van Bretagne kon Jasmine met 

verve de eerste plaats behalen én behouden 

tot het einde van de wedstrijd. En als dat nog 

niet genoeg mocht zijn? Haar zus Marjolein 

Debeer kon zich ook voor de finale plaatsen en 

eindigde als vierde  (met nauwelijks een punt 

verschil met de derde plaats). Jammer genoeg 

geen podiumplaats, maar toch een bijzondere 

prestatie.

Sint-Mariaburg is bijzonder trots op zijn 

“Belgisch kampioene” en kijkt uit naar de 

volgende competities in binnen- en buitenland 

waar Jasmine en Marjolein aan deelnemen.
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SPORT
De nieuwe Belgische kampioene 
Golfsurfen is een Mariaburgse 
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Mariaburgse kampioene Jasmine Debeer

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

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

goed Nederlands, hoe komt 
dat?’:

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

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

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

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

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

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



Ter gelegenheid van de competitiestart 
verzamelde Koninklijke Mariaburg Voetbal 
Klub alle spelende leden voor een reusachtige 
groepsfoto die in de eigen kantine een bijzondere 
plaats gekregen heeft.
“Het is één grote familie, van de allerkleinste 
spelertjes tot de eerste ploeg, “ aldus het bestuur, 
dat bestaat uit voorzitter Kris Kerremans, 
secretaris-ondervoorzitter Winfried Rombaut, 
penningmeester Ludo Peeters en bestuurders 
F. Van Caeyzeele, An Vandenbroeck en Mark 
Smets. (LVB)
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K. MARIABURG VOETBAL KLUB

7.500 euro voor Velo Classic Kampioene Renée Eykens
op Memorial Van Damme

Dans- en Turnkring Antverpia
met 22e “All-round” Quiz

Ook Bavo Sybers overleefde 
Bornemse Dodentocht

K. MARIABURG VOETBAL KLUB

De Zelfhulpgroep Multiplesclerose 

patiënten Brasschaat kan al 15 jaar 

rekenen op de financiële steun van 

de Velo Classic. Het eerste weekend 

van augustus worden gezinnen, 

families en zelfs geroutineerde 

wielertoeristen uitgenodigd deel 

te nemen aan een fietstoertocht. 

Ieder naar zijn mogelijkheden. 

Frans Bedeer, de initiatiefnemer 

van Velo Classic, overleed vorig 

jaar.

Na vijftien edities vond de 

Zelfhulpgroep MS Brasschaat het 

passend de mensen rond Velo 

Classic tijdens een receptie in de 

Jachthoorn in Kapellen te danken 

voor hun inzet. “Velo Classic heeft 

ervoor gezorgd dat wij onze werking 

zonder al te veel zorgen konden 

voortzetten”, zei Gerda Peeters, 

secretaris van de Zelfhulpgroep. 

“Jullie hebben het levenswerk van 

Frans Bedeer verder uitgebouwd 

en daarvoor zijn we erg dankbaar.” 

Gerda Peeters richtte zich ook tot 

de voetbalclub van Mariaburg. 

Al vijftien jaar stelt de club zijn 

accommodatie ter beschikking 

van de organisatie. Meer zelfs, 

vrijwilligers steken de handen 

uit de mouwen en schenken 

de opbrengst van de kantine 

aan de zelfhulpgroep. Vanuit 

Kalmthout zorgen medewerkers 

dat op Bosduin alles op wieltjes 

verloopt. Ten slotte werd ook het 

gemeentebestuur van Brasschaat 

in de viering betrokken. Dit jaar 

zorgden de deelnemende fietsers 

voor een bedrag van 6.000 euro. K 

Mariaburg VK schonk 1.500 euro. 

(MW)

De jonge atlete uit de Zwaluwlaan in de Sterre zorgde op het einde 
van het buitenseizoen nog voor enkele topprestaties. Ze werd Belgisch 
kampioene bij de scholieren op 1500 meter. In het voorprogramma 
van  de Memorial Van Damme won ze te midden van een exclusief 
internationaal gezelschap de 1000 meter. 
“Ik was geselecteerd voor de Youth Memorial Programme. Ik mocht 
opwarmen naast Renaud Lavilleni, Frasier-Price, Nete Carter, Justin 
Graffin en Nafi Thiam. Daar was ik helemaal van onder de indruk”, 
bekent ze spontaan op haar toffe website.  (LVB)

Op zaterdag 25 januari om 20 uur organiseert de Mariaburgse Dans- 
en Turnkring Antverpia in zaal Zilverheem (tegenover de kerk van 
Zilverenhoek) voor de 22e maal een superspannende quiz. Ploegen van 
maximum 6 personen kunnen tegen 18 euro per team inschrijven. Tom 
De Rydt is de onvolprezen organisator-presentator.
Inschrijven door overschrijving op rekening BE91 7340 3555 7276 (Dans- 
en Turnkring Antverpia). Meer info: 03/665 07 40 of 0499/71 59 66. 
(LVB) 

In vorig nummer meldden we dat Danny De Proft en Theo Reynaerts de 
Dodentocht van Bornem uitstapten. Maar de 100 km werden ook binnen de 
24 uur afgelegd door de jongeman uit de Van de Weyngaertlei (buur van 
surfkampioene!): Bavo Sybers. Net als zijn vader Lieven 31 jaar geleden en zijn 
grootvader Roger 30 jaar geleden vatte Bavo begin augustus het idee op om 
zelf de Dodentocht, die zijn vader (van 82 tot 86) en grootvader (van 83 tot 
87) vijfmaal na elkaar uitstapten, eens aan te vatten. Zonder een echt goede 
voorbereiding namen Quinten, Lindsey en Bavo de start tussen een massa volk. 
Voor de bevoorrading zorgden Glenn, de vriend van Lindsey, en Lieven Sybers. 
Lindsey heeft prachtig de 70 km afgerond. Beide jongens hebben het gehaald, 
met zweet en tranen. Er worden reeds plannen gemaakt voor volgend jaar en 
onze ‘busser’ Lieven droomt ook al van deelname, als hij mag van echtgenote 
Gerda… (LS)
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25 oktober was de laatste 

werkdag voor René Cools, 

die vele jaren de post 

bestelde bij de inwoners van 

Mariaburg-Brasschaat. Hij was 

aangenaam verrast door de 

vele leuke reacties en blijken 

van sympathie. “Ik wil jullie 

hiervoor hartelijk bedanken”, 

aldus de man die door weer 

en wind, alle dagen, trouw 

brieven en pakjes bezorgde.

Vanuit de Venwei 11 in 

Wuustwezel denkt hij 

nog dagelijks aan de vele 

Mariaburgers, die hem 

genegen waren.

Yvonne Vermaelen

° 15/3/1943

† 8/6/2013

Helga Janssens

° 4/12/1935

† 21/8/2013

François Delvaux

° 26/6/1932

† 21/8/2013

Zuster Maria Mathea
Augusta 
Raeymakers
° 1/9/1914
† 28/8/2013

Samen met haar echtgenoot Willy De Laet was Yvonne van in de 

beginjaren trouwe medewerkster van de WWM. Telkens een nieuw 

nummer van de persen rolde, zorgden ze ervoor dat de bewoners van 

de Bist en omgeving stipt de Gazet van het Nieuw Kwartier in de bus 

kregen. Yvonne was een bijzonder sportieve vrouw, lid van de fietsclub 

en niet beducht om verre tochten te ondernemen. Ook cultuurreizen 

interesseerden haar sterk  Fier toonde ze ons de fotoboeken waarin hun 

reisverslagen smaakvol weergegeven werden. Zij schreef dan ook op 

haar doodsprentje: “De eerste maal in mijn  leven de sprint gewonnen, 

maar van de verkeerde koers. Iedereen achtergelaten, maar niet met een 

gelukkig gevoel.” 

Yvonne overleed in Coda Hospice te Gooreind na een dappere, maar 

hopeloze strijd tegen de kanker. Haar echtgenoot Willy en de twee kinderen 

Ingrid en Chris alsook de kleinkinderen, die in Tholen wonen, missen haar 

erg. Ook de kinderen die ze de voorbije decennia als onthaalmoeder bij 

haar thuis in de Weerstandersstraat met veel zorg koesterde en die haar 

de bijnaam ‘Mamalaet’ gaven. Yvonne was ook heel kunstzinnig. In haar 

vrije tijd penseelde ze mooie aquarellen, die ze aan vrienden en kennissen 

wegschonk. Heel veel familie, vrienden en kennissen namen tijdens een 

mooie uitvaartdienst in de parochiekerk van Sint-Mariaburg afscheid van 

haar: ‘heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere vrouw’.

In het Woon- en zorgcentrum Zonnewende te Kapellen overleed de 

echtgenote van Etienne Gheysens uit de Hindedreef (De Sterre). Het 

echtpaar dat voordien in Deurne en op Linkeroever woonde, kreeg twee 

zonen en twee kleinkinderen. Heel wat Mariaburgers zullen zich de lieve 

‘juffrouw Helga’ herinneren, want zij gaf destijds als collega van zuster 

Emmanuelle en zuster Régine les aan de meisjesschool in de Jacobuslei. 

De laatste jaren leed ze aan de ziekte van Alzheimer en daarom verbleef 

ze in Zonnewende. De uitvaartliturgie vond plaats in de Sint-Jozefskerk 

te Hoogboom.

In WZC O.L.V. van Troost te Zandhoven overleed François Delvaux, 

weduwnaar van Jenny Huybrechts en levensgezel van Ria Geurts. Hij was  

aangesloten bij Okra en vooral bekend als actief lid van diverse zangkoren 

Leugenberg, Komuna Kantado, Jucundi en het Regenboogkoor.  Zijn 

kinderen, kleinkinderen, broer, schoonzussen, neven en nichten alsook 

de vele vrienden en buren namen afscheid van deze ‘denker, dromer, 

kunstenaar’ in de parochiekerk. ‘Geen noot muziek die je niet zong’ stond 

op zijn doodsprentje.

Bijna 100 werd de priorin van het slotklooster in het Nederlandse Sint-

Odiliënberg. Zij was als jongste van vier kinderen in het gezin Raeymakers 

te Hamont geboren. Vanaf 1918 woonde de familie in Sint-Mariaburg aan 

de Mercatorstraat (later Lodewijk Andersonstraat). Weinig inwoners 

zullen haar nog herinneren, maar des te bekender was haar broer Jos, 

MENSEN
Postbode René op pensioen

BM’ s verlieten ons...
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gehuwd met Leona Van Bouwel, groepsleider van de scouts en vele jaren 
voorzitter van het Parochiaal Verbond en lid van de Kerkraad. Haar broer 
Eugeen en zuster Maria werden eveneens religieuzen.  Na studies aan 
de Hogere Landbouwschool trad Gusta in 1934 in bij de Kanunnikessen 
van het heilig Graf te Turnhout en kreeg de kloosternaam Maria Mathea. 
In 1963 werd ze naar de Priorij Thabor in Sint-Odiliënberg gestuurd. Van 
1966 tot 2008 was ze daar moederoverste. Na een lange ziekteperiode 
overleed Moeder Mathea op woensdag 28 augustus. De heilige mis en 
uitvaart vond plaats op 3 september in de basiliek van de heiligen Wiro, 
Plechelmus en Otgerus in Sint-Odiliënburg. 

André Kerremans

° 13/1/1935

† 30/8/2013

Emile Cosaert

° 30/5/1925

† 5/9/2013

Andrée Goossens

° 30/3/1927

† 21/9/2013

Anna Michielsen

° 18/7/1929

† 16/11/2013

Heel veel Mariaburgers kenden “ Den Dré van d’ Harmonie”, maar weinigen 

hadden weet van zijn werkelijke voornaam: Joannes. Hij werd geboren 

te Rumst. Op 7-jarige leeftijd verhuisde hij naar Sint-Mariaburg. Zijn 

ouders vestigden zich tijdens WO II in één van de toenmalige Antverpia-

woningen aan de Vroente. Toen reeds werd André spelend lid bij de 

fanfare van Mariaburg, de latere Koninklijke Harmonie Antverpia. Deze 

vereniging zou 70 jaar lang als een rode draad door zijn leven lopen...

Op jonge leeftijd ging hij als leerling-mekanieker werken bij Garage 

Goossens in Mariaburg om enige jaren later als scheepshersteller bij 

Mercantile aan de slag te gaan.Nadat Mercantile de boeken sloot was Dré, 

voor zijn pensionering, nog een tiental jaren actief als vrachtvervoerder 

bij de firma Eurodiesel Scheepsmotoren. 

André was in 1960 gehuwd met Angele Dielen. Ze woonden eerst enige 

jaren in Hoevenen.

Toen er echter een mooie woning te koop werd aangeboden in de Vroente 

nr. 22, recht tegenover zijn ouders, twijfelde hij geen ogenblik en trok 

met zijn echtgenote terug naar de heimat. Het echtpaar Kerremans werd 

gezegend met 4 zonen, en later ook met 9 kleinkinderen waar André 

enorm trots op was. Heel zijn leven was hij samen met hen betrokken bij 

het sportieve gebeuren rondom voetbalklub K.Mariaburg VK.

Maar vooral was Dré een geboren muzikant en in zijn vrije tijd zette hij zich 

volledig in voor de Antverpia Harmonie. Niet alleen op de Mariaburgse 

Feesten en op de Dorpsdag te Brasschaat, maar ook op talrijke andere 

plaatsen in België en Nederland, zag je hem samen met de kameraden, 

om feestelijkheden muzikaal op te luisteren. Enige jaren geleden werd 

hij  nog gevierd voor zijn 65 jaar lidmaatschap en bij deze gelegenheid 

werd zelfs een muziekstuk gecomponeerd “DREKER MARS”, speciaal 

opgedragen aan hem!

Jammer genoeg ging het de laatste jaren wat minder goed met de 

gezondheid van deze levenslustige en vriendelijke medeburger. Eind 

augustus, enkele dagen na een operatie in AZ Klina, overleed hij 

toch nog vrij onverwachts. Familieleden maar ook vele vrienden en 

kennissen brachten een laatste groet tijdens de mooie plechtigheid in 

Uitvaartcentrum Quirijnen te Brasschaat.

De echtgenoot van Maria Bink overleed in AZ Klina. Zijn echtgenote, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, alsook vele vrienden 
en buren namen van hem afscheid tijdens de uitvaartliturgie in de 
parochiekerk. Emile was lid van Okra. Hij was bijzonder deskundig in 
kerkelijke aangelegenheden als Kapelheer van de Broederschap van O.-
L.-Vrouw van de Heilige Rozenkrans, lid van Sint-Vincentius, lid van de 
Heilige Lucia, lid van de Sint-Paulusvrienden, lid van het Heilig Kruis. 
Hij volgde dan ook met veel interesse de viering van het honderdjarig 
kerkgebouw tijdens het jubileumjaar 2011.

Andreé Goossens verloor heel jong haar ouders en woonde als kind in 
Antwerpen waar ze door grootmoeder werd grootgebracht. Gehuwd met 
François Baisier kwam ze in Sint-Mariaburg wonen, eerst in de Simonslei, 
nadien in de Boskapellei.
Jarenlang verzorgde ze haar man die door een spierziekte aan zijn rolstoel 
gebonden was.
Van de 7 kinderen is de oudste reeds overleden. Alleen de jongste woont 
nog in Sint-Mariaburg. Ze vond plezier in haar zes kleinkinderen en in 
het aquarel schilderen waar ze op vrij hoge leeftijd nog aan begon. Ze 
verbleef in het zorgcentrum Sint-Lodewijk in ’s Gravenwezel waar ze in 
het voorjaar haar aquarellen nog ten toon stelde. Zij overleed in ZNA Jan 
Palfijn te Merksem.

Het gezin Marcel Lauryssens-Anna Michielsen woonde lange tijd in de 
Maria Theresialei. Zij hadden één dochter Agnes. Het echtpaar zette zich 
vele jaren met veel enthousiasme en grote toewijding in voor de lokale 
turnkring Antverpia. Anna overleed te Ekeren. De uitvaartdienst vond 
plaats in de parochiekerk. Op haar doodsprentje: “Zachtjes ben je van ons 
weggegleden. Dag na dag heb je van ons afscheid genomen. Meer en 
meer leefde je in vreemde dromen. Je bent nu vrij.”
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Het jaar 2013 loopt op zijn einde, tijd om 

even terug te blikken op de werking van het 

Dienstencentrum aan de Sint-Antoniuslei.

Vaste succeswaarden bleven: telefoonster, 

wijkagent, pedicure (niettegenstaande 

prijsstijging), wassalon, bloemschikken, 

computersessies, hobbyclub, bingo, schaakclub, 

nordic walking, kantklossen, bowling, kegelen, 

minigolf, sportactiviteiten (volzette groepen). 

‘Open atelier’ kende minder inschrijvingen, maar 

enthousiaste deelnemers; weinig animo voor 

‘portrettekenen’. Informatieronden kenden 

afwisselend succes, eurogerichte sessies 

(verwarmingsfonds, …) daarentegen kregen 

grote belangstelling. Meanderwandelingen 

o.l.v. Lus Cuyvers kenden grote opkomst, met 

wellicht in april of mei 2014 nieuwe reeks. 

Smulmomenten hadden minder aantrek, 

enkel ijscoupes en pannenkoeken deden het 

voortreffelijk. Misschien wordt in 2014 een 

extraatje van koffie of thee voorzien? Busreis 

Westhoek (met beklijvende beelden en uitleg 

over WO I) startte traag, maar uiteindelijk 

was de bus vol, met achteraf tevreden 

gezichten! Minibus scoort, met zelfs eerste 

vrouwelijke chauffeur. Bestuurders blijven 

nipt om alle dagen te bemannen. Daarom zal 

via verschillende kanalen aangewerfd worden! 

Op komst: cursus 

windows 8 (alleen 

eigen laptop), 

digitale fotografie; 

lessen rond 

kruidenapotheek, 

leren herkennen 

dementie, plannen 

b e g r a f e n i s , 

.... Zware 

onderwerpen met 

duidelijke vragen!

Vele DC-bezoekers 

beslissen pas 

op het laatste 

nippertje welke 

activiteit ze 

plannen. Maar 

desalniettemin scoort DC Antverpia sterk 

rond ontspannen, genieten (iedereen wordt 

al uitgenodigd op maandag 13 januari voor 

de worstenbroden en appelbollen), en rond 

sporten. (WL)

Over de bloeddruk wordt zeer veel gesproken: is hij te hoog, te laag? Maar 

wat is hoog, wat is laag?  Is de uwe gekend? Al eens gemeten?

Alleen een arts kan de juiste diagnose stellen, maar het is misschien 

wel interessant dat de waarde gekend is. Niet dat het allemaal zo 

ingewikkeld is, maar niet iedereen heeft zo’n meettoestelletje. Vanaf 

januari wil het DC deze nieuwe dienst verlenen. Let wel op: “Het zal enkel 

om het ‘opmeten’ gaan”. Er wordt geen medicatie gegeven, er wordt 

geen diagnose gesteld, er wordt niets besproken. Daar zijn uiteraard de 

instanties binnen het DC niet voor bevoegd. Maar de gemeten waarden 

worden op een kaartje geschreven, waarmee dan de arts kan bezocht 

worden. Hij kan dan verdere medische adviezen geven en de nodige 

medicatie voorschrijven. Via de normale DC infokanalen zullen de dagen 

en uren van deze dienstverlening meegedeeld worden. (WL)

 

Parkeerproblemen
De enige voorziene plaats  om wagen bij DC Antverpia correct te 

stationneren is de aangeduide parking aan de Boskapellei. Maar 

parkingproblemen blijven bestaan! Wagens van de bouwwerf blijven, 

ondanks aandringen eigen terrein te gebruiken, toch de Antverpiaparking 

‘bezetten’.  Ook meer academieleerlingen komen nu met wagen. Naast 

en rond het gebouw is geen parking! Dit is een probleem voor leveringen 

van logistiek,  brouwer,  enz ... Alle toegangsdeuren zijn door politie 

voorzien van waarschuwingen. Er zijn er al redelijk wat persoonlijk 

afgeleverd! Niettegenstaande blijven chauffeurs de waarschuwingen 

negeren.  Verbaliseren zal dus noodzakelijk worden! (WL)

ANTVERPIA
DC scoorde weer in 2013
2014 brengt wat nieuws

Ken uw bloeddruk:
nieuwe DC-service 
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Grote belangstelling afgelopen zomer voor de Meanderwandeling o.l.v. Lus 
en Lydia.

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

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

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

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 
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Gevonden

Na de Mariaburgse Feesten 
zijn in het Wijkcentrum twee 
jassen aan de kapstok blijven 
hangen. De verliezers kunnen 
ze komen ophalen elke 
dinsdagvoormiddag tussen 10 
en 11.30 u. of na telefonische 
afspraak (0476/592278). Het 
betreft een grijze fleece jas met 
kap alsook een zwart kinderjasje 
H&M met op de mouw ‘The 
Royal Flying Hounds’. 

MISSIEWERKING

Op zondag 23 maart 2014 

organiseert de missiewerking 

een rommelmarkt in de zaal 

Elcks Thuys aan het Van 

den Weyngaertplein te Sint 

Mariaburg.

Info via Rita Noordman 

Kapelsesteenweg 633   2180  

Ekeren   tel 03 - 664.96.79

De centrumraad van DC Antverpia heeft als opdracht advies uit te brengen over de algemene werking van het dienstencentrum, met in het bijzonder 

de dienstverlening, het activiteitenprogramma en het jaarverslag. De raadsleden komen normaal viermaal per jaar op een dinsdagochtend bij elkaar. 

Gebruikers, vrijwilligers en afgevaardigden van (senioren)organisaties uit de wijk zetelen in de raad. De voorzitter van het OCMW en afgevaardigden 

van de OCMW-raad wonen de bijeenkomsten bij. Zo is overleg, samenspraak, neutraliteit gegarandeerd. Lijkt het boeiend om mee na te denken over 

de werking van het dienstencentrum met een goed idee over verbeteringen of veranderingen, bijsturingen van de activiteitenkalender en misschien 

totaal iets nieuws? Ook de menucommissie zoekt nieuwe krachten onder de regelmatige maaltijdgebruikers. Kom ‘zetelen’! Tienmaal per jaar wordt 

bijeengekomen om menu’s samen te stellen.

Wie interesse heeft voor de CENTRUMRAAD of de MENUCOMMISSIE kan Nora of  Lindsey 

een bezoekje brengen alle werkdagen van 9 tot 17 uur. (WL)

DC Antverpia doet oproep

Vijfjarig bestaan van 
‘de WijnNeus’
Wijnclub met een passie
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gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in 
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SPORT

9

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

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

MARIABURGERS OVERLEEFDEN 
DODENTOCHT BORNEM

Danny De Proft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

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

Drinkt u graag een glaasje wijn?
Vraagt u zich af welke wijn bij een gerecht past?
Of zou u willen weten hoe u wijn moet proeven en beoordelen?
Kortom  wenst u op een betaalbare manier meer te weten over wijn?
Dan is onze wijnclub De WijnNeus de ideale oplossing.
Wie zijn wij? Een enthousiaste jonge wijnclub in uw buurt.
Achtmaal per jaar diepen we samen met een spreker een wijnthema uit in zaal De Geesten in 
Ekeren. Hierbij wordt de theorie geïllustreerd met het proeven van  telkens 6 tot 8 wijnen.
Onze club bestaat reeds vijf jaar en is bewust laagdrempelig. Oordeelt u zelf maar.
Het jaarlijks lidgeld bedraagt 26 euro en we hebben een twintigtal leden.
Per thema-avond betalen de deelnemers afhankelijk van het thema 17 tot 25 euro zodat iedereen 
zelf bepaalt aan wat zij of hij deelneemt. Het werkjaar sluiten we af met een clubfeestje en er is 
jaarlijks een uitstap naar een wijndomein.
Enkele thema’s uit de afgelopen vijf jaar waren: een kaas en wijn avond, bespreking van wijnen uit 
België, Toskane, Portugal, Spanje, Californië, Chili, … , maar ook een wijnmaker vertelt hoe hij wijn 
maakt, een vergelijking tussen chardonnay-wijnen, …
In januari start ons nieuw werkjaar. Heeft u interesse om lid te worden, aarzel dan niet en schrijf 
u in via onze website: www.wijnneus.be , waar u ook nog meer informatie vindt over onze vorige 
activiteiten.
Heeft u nog vragen of wenst u een persoonlijk contact, bel dan ons bestuurslid uit Mariaburg Xavier 
Martens op 0475/898467 die u graag meer uitleg geeft.
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Het opvangcentrum voor vogels en kleinwild, dat van de Floris 

Verbraekenlei naar de Zorgboerderij Meander aan de Holleweg is 

overgebracht, hield op 16 november de eerste opendeurdag. Meer dan 

duizend geïnteresseerden kwamen een kijkje achter de schermen nemen.  

Marcel en Simonne Peeters waren blij dat hun initiatief sinds 2006 meer 

dan 14.500 gewonde of verwaarloosde dieren heeft kunnen opvangen en 

verzorgen. 141 verschillende diersoorten werden binnengebracht. 

 (LC)

Het is weer zover: 11 november, symbool van de 

wapenstilstand van de ‘Grote Oorlog’, herdenking

van het beëindigen van 4 jaren wapengekletter, van 4 

jaren zinloos geweld.

Voor mij, eenvoudige bediende in de maritiem, is het 

een verlofdag en dit jaar is er zelfs een extra verlengd 

weekend.

Naar jaarlijkse traditie voer ik de klassieke 11 november-

klusjes uit, opruimen in mijn tuin(tje) van bladeren en 

verwelkte bloemen en ‘en passant’ zorg ik ervoor dat 

de pelouse van mijn buurvrouw Julienne er weer groen 

uitziet.

In de namiddag genieten wij bij een senseootje van 

haar zelfgebakken boterwafeltjes.

“Het is toch erg”, zucht Julienne: “Bellens verdient meer 

dan 3 (drie) miljoen euro per jaar en dan schuift hij 

nog de rekening voor het berekenen van zijn jaarlijkse 

belastingsaangifte door naar Belgacom. Wie heeft toch 

die regeling uitgedokterd voor zijn ontslagvergoeding 

van MEER dan 4 miljoen euro?”

En zeggen dat ons aller Didier noch min noch meer met 

een grijns op het gezicht de kamercommissie uitlacht.

Julienne legt nog een oude 33 toerenplaat op van Jo 

Leemans met het orkest van Francis Bay, toeval of 

niet, 33 , zijn dit niet de maatregelen die Antwerpen 

en omgeving meer toegankelijk zouden moeten maken 

voor de rest van het land.

Spijtig genoeg is koning Filip dan toch niet ingegaan 

op de uitnodiging om de voorbije uiterst succesvolle 

Mariaburgse Feesten te openen, maar we moeten 

niet wanhopen om een der royals in onze contreien te 

verwelkomen...

“Hoe kan dat nu?” vraagt Julienne verwonderd. Wel het 

is zo dat koning Albert II niet meer genoeg heeft aan 

zijn dotatie en hij aan Di Rupo een extraatje gevraagd 

heeft om niet permanent in de wintermaanden 

dagelijks dikke truiendag te moeten spelen met Paola.

Andere optie: een extraatje vragen aan Fabiola ?

Zou hij dan niet beter een der respectabele oude villa’s 

die te koop staan in de Bist en omgeving op de kop 

tikken, zeker nu we terug een notaris in Sint-Mariaburg 

hebben?

En zo roddelen wij maar verder, in de toekomst is 

misschien zelfs Zwarte Piet verleden tijd.

En zoals mijn grootmoeder altijd zei: Wie leeft van 

verwachting, komt om van de honger.

Tot volgende keer ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

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