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WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer:

IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek ons op www.mariaburg.be

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke  

uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in 

herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee aan dit 

nummer: Barbara, Willy Bauwens, Ignace Bosch, Lus 

Cuyvers, Jacques De Bie, Danny Deproft,  Ludo Geenen, 

Walter Lauriks, Ingrid Tiggelovend, Jo, Ludo en Stijn 

Van Bouwel, Mon Van den Broeck, 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

Wie sympathie voelt voor de 

Wijkwerking Mariaurg vzw en 

de publicatie van de buurtkrant 

tof vindt, mag altijd lid worden 

van de ‘Vrienden van het Nieuw 

Kwartier’. 

Door uw bijdrage van minimum 5 

euro over te schrijven op rekening 

BE90 9790 8045 4532 van 

Wijkwerking Mariaburg vzw helpt 

u de drukkosten te betalen van 

deze wereldwijd gewaardeerde 

buurtkrant.

 (LVB)
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MARIABURG KAMPIOEN
Voetballers promoveren van derde naar tweede provinciale
Na een 0-2 overwinning op Horendonk werd de eerste ploeg van KMVK 
kampioen in derde provinciale A. Kapitein Michael Achtergael en zijn 
ploegmaats waren afgelopen seizoen het beste geheel, de meest complete 
en efficiënte ploeg. Trainer Steven Bastiaens kon met 22 spelers de titel 
veroveren dank zij een eendrachtig optreden met een jeugdig team.
“Onze club moet een team van Mariaburg blijven,” benadrukt voorzitter 
Kris Kerremans. ‘We zullen in de toekomst geen gekke bedragen uitgeven 
om spelers aan te trekken. We optimaliseren ons jeugdbeleid om jaarlijks 
enkele jeugdspelers naar de eerste ploeg door te sluizen. Afgelopen 
tussenseizoen verhuisden al vier jongeren naar de A-kern.”
“Sportief zijn we klaar voor tweede provinciale,” aldus trainer Bastiaens die in zijn eerste jaar nog geen titel had voorzien, maar toch 
erg blij was om voorzitter Kerremans, die hij al van in zijn jeugd kent, met deze kampioenstitel te belonen voor zijn inzet ten bate 
van de club.
Niet alleen de eerste ploeg, maar vier van de zeven teams die in titelstrijd waren, werden kampioen. Ook de reserven B, de juniores 
en knapen veroverde de titel in hun reeks.
Dat alles werd uiteraard uitbundig gevierd tijdens het traditionele Oost-West weekend op 9 en 10 mei. Het voetbaltornooi voor heel 
Mariaburg met uitreiking van de gouden schoen.
“Qua accommodatie is er nog werk. We zijn een van de snelst groeiende sportploegen in Brasschaat en willen meer ruimte. Met één 
kunstgrasveld zitten we te beperkt. Dagelijks wordt zes tot zeven uur op ons veldje gespeeld.” Voorzitter Kerremans hoopt dan ook 
op meer ruimte voor zijn voetballers. 
De club onderscheidt zich al jaren door haar inzet voor goede doelen: ASL en Ms-Liga krijgen een financiële steun. Bovendien wil 
Kerremans als echte Mariaburger nog een intensere samenwerking nastreven met de andere authentieke lokale balsportclubs 
Volmar (volleybal) en Makeba (basket). “Ik timmer aan de weg voor een reële samenwerking, met mogelijke uitwisseling van spelers 
en sponsors.” (lvb)
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Zaterdag 29 augustus is  iedere inwoner van  Sint-Mariaburg (plus familie, 

vrienden en kennissen) uitgenodigd op de BBQ  naar aanleiding van ’30 jaar 

Wijkwerking’. Peter Maes van slagerij Maes-Elegeert zorgt weer voor een 

smulfestijn met sappig vlees, sauzen, verse groenten en brood. Vanaf 18 

uur openen we de deuren van het Wijkcentrum en kan men genieten van 

een aperitiefje. 

Een ideale gelegenheid om kennis te maken met de WWM vzw. Een 

volwassene betaalt 15 euro en een kind 10 euro.  Daarbij horen ook twee 

consumpties naar keuze. Een nieuwigheid is dat gekozen kan worden voor 

een vegetarische BBQ.   

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met vrijdag 20 augustus door 

overschrijving van het juiste bedrag op rekening BE90 9790 8045 4532 van 

Wijkwerking Mariaburg vzw met vermelding BBQ + aantal volwassenen 

en kinderen en of het een vegetarische menu betreft. Het bestuur van de 

Wijkwerking hoopt die dag veel bekende en nog veel meer minder bekende 

personen te ontmoeten. 

(WL)

Traditioneel vinden de laatste zondag van september (met vooraf vrijdag de kwis) 
de Mariaburgse Feesten plaats.  Ook dit jaar zetten we weer een stapje vooruit. Wat 
ooit startte als “spek met eieren” en koffie voor de deelnemers en bezoekers van de 
rommelmarkt, groeide vorig jaar uit tot een volledig ontbijt met live muziek.  Het grote 
succes en de reacties maken dat we dit jaar verhuizen naar het hoofdplein.  Ook hebben 
we een topper kunnen inhuren om dit alles muzikaal een extra dimensie te geven.  De 
zusjes Vinken van Finch zullen met een akoestische set het luxueuze ontbijt tot een 
aangename ervaring verheffen.
Meer nieuws over inschrijven en planning in de bijlage ‘Mariaburgse Feesten’ bij het 
septembernummer van de Gazet.  Blokkeer zeker zondag 27 september 9 uur in je 
agenda.
Naast het ontbijt lopen de voorbereidingen op volle toeren.  Namen voor het hoofdpodium 
zijn al zeker Jo Jo Eyeballs, Big band Donk, Bottle of Moonshine en 2 ensembles van de 
muziekacademie.  Ook worden de Mariaburgse reuzen verwacht voor een bezoek op het 
kerkplein.  Dit alles wordt aangevuld door de gekende ingrediënten als rommelmarkt, 
speelgoedbeurs, wafelenbak van de WWM, kinderanimatie, doe-mee kaart, eten en drinken, de scouts, allerlei kraampjes,  …….
Het goed weer is al besteld. Na de deugddoende vakantie verwachten wij jullie massaal op het plein. (SDS)

WIJKWERKING
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BBQ in Wijkcentrum
vegetarisch menu mogelijk 

Ruimere ontbijtformule op 29e Mariaburgse Feesten

Wijkcentrum Mariaburg 
ideaal voor lezingen en 
presentaties 

Wijkcentrum Mariaburg aan het Van de Weyngaertplein 38  heeft een 

polyvalente zaal, die tegen interessante condities gehuurd kan worden 

voor allerlei doeleinden. De voorbije maanden hadden we commu-

niefeesten, verjaardagsfeesten, uitvaart-koffietafel, familiereünies, 

jubilea, vergaderingen, bloemschikken, aquarelschilderen, klederen-

verkoop, kunsttentoonstellingen, cursussen, zangstondes, repetities, 

enz. Duidelijk gemeenschaps-bevorderende initiatieven die algemene 

waardering genieten en waarvoor de WWM door districts- en stads-

bestuur werd gefeliciteerd!

Nu is deze ruimte, geschikt voor 90 personen, ook uitgerust met de 

nodige apparatuur voor het houden van lezingen en presentaties. 

Alle info staat op ‘ www.maraiaburg.be ‘, klik door naar ‘Wijkcentrum’. 

Via het centrale adres wijkcentrum@mariaburg.be worden de aan-

vragen doorgespeeld. Op het vermelde telefoonnummer kunnen ook  

verdere inlichtingen bekomen worden.

(WL)
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Inbrakenplaag treft ook de Wijkwerking

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

ATV wijdde er een ruime reportage aan, alle 
kranten en streekbladen pakten ermee uit: 
“Inbrakenplaag treft  Mariaburg”. 
Zelfs de politie van Antwerpen verspreidde 
onlangs in alle bussen van de wijk op Ekers 
grondgebied een brief met de merkwaardige 
titel “Aandachtsvestiging voor de bewoners 
van MARIABURG”.
De voorbije weken kregen vele huizen in 
praktisch alle straten van de wijk ongewenste 
bezoekers over de vloer, al dan niet met 
materiële schade tot gevolg, diefstal en vooral 
het onbehaaglijk gevoel niet meer gerust te 
zijn in eigen huis.
Ook leden van de Wijkwerking Mariaburg 
behoorden bij de slachtoffers. Onze trouwe 
adverteerder Johan Mertens van La Praline 
kreeg in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 
20 mei ongewenste gasten op bezoek aan de 
Isabellalei. Toen de chocolatier de volgende 
morgen in zijn atelier was, merkte hij dat er 
een aantal dingen verplaatst waren, waaronder 
rieten mandjes. De inbreker had zijn tanden 
gezet in een chocoladereep. Het was niet 
meteen duidelijk wat de precieze omvang van 
de buit was, maar de dader ging er alleszins 
vandoor met een aanzienlijke hoeveelheid 
pralines. 
Ook in parochiezaal Elcks Thuys brak een 
zoetebek in. De gaatjesboorder had het op de 
kassa achter de toog gemunt, maar die was 
leeg. Dan nam hij maar een voorraad paaseieren 

mee die nog klaar lagen voor een kinderfeest.
Een WWM-bestuurslid uit de Frans Standaertlei 
hoorde ’s morgens rond 5 uur verdachte geluiden 
in zijn woning. Toen hij de trap afkwam, zag hij 
jonge kerels langs de achterdeur wegvluchten. 
Hun buit was aanzienlijk. Laptop en ipath weg, 
alsook een som geld.
Wijzelf kregen in De Sterre op zaterdag 28 
maart in volle dag met een brutale inbraak 
af te rekenen. Bij thuiskomst zagen we dat 
de achterdeur opengebroken was. In de 
kamers waren uit alle kasten de schuiven 
omgekieperd. Een echte ravage. Helaas werd 
uit mijn bureau ook het geldkistje (met inhoud) 
van het Heemkundig Documentatiecentrum 
meegenomen.
In de Leopoldlei werden tijdens de nacht van 
26-27 mei een vijftal woningen door een dief 
bezocht. De achterdeuren werden geforceerd, 
kasten overhoop gehaald en cash geld alsook 
waardevolle dingen meegenomen.
Zelfde scenario in de Willy Staeslei, 
Oudstrijderslei, Van de Weyngaertlei en op de 
Antwrpesteenweg. 
Zowel bij dag als bij nacht worden inbraken 
gepleegd. De politie patrouilleert sindsdien 
uitdrukkelijker en rijdt meer rond dan voordien. 
Hopelijk zal ‘meer blauw op straat’ resultaat 
hebben en de dieven afschrikken. Preventieve 
tips kunnen misschien inbraken voorkomen:
Sluit steeds – ook bij korte afwezigheid - alle 
ramen en deuren.

Geef uw woning – bij afwezigheid – een 
bewoonde indruk: laat de brievenbus ledigen, 
gebruik een timer die bij duisternis een lichtje 
doet branden, maak afspraken met buren/
familie.
Laat geen ladders of andere spullen die een 
inbraak kunnen vergemakkelijken los in de tuin 
liggen.
Registreer waardevolle goederen, noteer 
serienummers,  neem foto’s.
Vraag bij de lokale politie gratis veiligheids-
advies: preventie@politie.antwerpen.be
Meer tips op https://besafe.be/tips
(LVB)

Misschien kan het BIN-kenteken wel helpen om 
kandidaat-inbrekers weg te houden? Het is al 
duidelijk aanwezig aan de Braschaatse kant van 
de wijk, maar nog niet duidelijk in de straten van 
Sint-Mariaburg/Ekeren.

Zaterdag 30 mei vond het jaarlijkse 

zonnefeest plaats in VBSM . De vele 

aanwezigen konden genieten van 

de traditionele optredens van alle 

kinderen, het optreden van La Conia, 

een heerlijk zonneterras, kraampjes, 

spelletjes en nog veel meer.

Dankzij de firma Claeskens werd ook 

een prachtige fiets verloot.

Winnaar fietsverloting zonnefeest
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KUNST
Brasschaatse WAK groot succes
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TenTUINstelling
De kunstenaars van E-lab66 organiseerden een ‘tenTUINstelling’ 
in ‘onzen hof’ aan de Lage Kaart 66  op 1, 2 en 3 mei, telkens van 11 
tot 17 uur. Dit evenement vond plaats in het kader van de Week van 
de Amateurkunsten (=WAK) , dat tweejaarlijks door de gemeente 
Brasschaat wordt ondersteund.
Aquarellen, schilderijen in acryl op doek, potloodtekeningen, keramiek, 
juwelen en foto’s werden tentoon gesteld. De vele leden toonden hun 
originele creaties: Anne Bogaerts, Yvette Moonens, Bie van der Hallen, 
Ria Daelemans, Janine Dhondt, Els Moonen, Sandra Van Hooydonck, 

Greet Verstraeten, Rina Havelaerts, Christiane Boes, Ria T’Seyen, Lena 
Thiers, Hilde Godecharle, Frieda Van Deuren, Mieke De Graeff, Rita 
Jacobs, Lambert De Roover, Rit De Munck en Dominique Mariën.
Tevens vonden demonstraties plaats en konden bezoekers zelf eens 
proberen te schilderen, tekenen of met klei te werken.
Er was een kid’s corner met fotomateriaal door kinderen en andere 
werkjes die ze in E-lab66 maakten. Voor een bijzondere sfeer zorgden 
optredens (verteltheater en muziekuitvoeringen).
Wie wou, kon werkjes kopen en van een drankje genieten. Kortom, drie 
gezellige dagen genieten. (LVB)Waar ooit de prachtige villa 

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES
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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)
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Op 16, 17 en 18 oktober viert de Mariaburgse kunstkring Caerde zijn dertigjarig bestaan met 

een grote groepstentoonstelling in CC Antverpia.

Verschillende leden namen begin mei ook deel aan de Week van de Amateurskunsten. In de 

Sint-Jozefskapel aan de Augustijnslei 76 in Brasschaat stelden Arlette Bories, Jan Daneels, 

Mia Haazen, Mon Van den Broeck, Hilde Bruynseels, Hugo De Bie, Maria Peeters, Nancy Van de 

Parre, Alfons Bijvoets, Sylvia De Greef, Peter Kempenaers en Leo Van Hullebusch hun creaties 

tentoon.

(LVB)

Caerdelid Ida Gysbrechts stelde voor de WAK 

haar woning aan de Linthoutlei 41 open om  

haar aquarel, acryl en olieverf schilderijen 

te laten bekijken. Een bijzonder actieve 

kunstenares met sterk werk!

In de Gezondheidslei 48 hield Alex 
Ceulemans vijf dagen open deur om houten 
beelden te tonen evenals foto’s ‘De natuur 
als kunstenaar’

Caerde in Sint-Jozefkapel

Ida Gysbrechts 
exposeerde thuis

Houten beelden 
van 
Alex Ceulemans

Diverse activiteiten 
in Antverpia

Het Antverpiagebouw kon als Brasschaatse CC-lo-

catie niet ontbreken tijdens de Week van de Ama-

teurskunsten. In de zaal De Baeck trad de Gilde der 

Aloude Driekoningenzangers met volksliedjes op. 

Daar vond tevens een expo en demo plaats van quilt 

en patchwork  onder de noemer ‘In de hoven van 

plaisantie’. De zalen Antoon Van den Weyngaerts 

en Floris Verbraeken werden gevuld met werken 

van Kunstkring ’t Blad. Paul De Beenhouwer en zijn 

collega’s Jo Segers, Mady Schippers, Leo Dom, Mar-

cel Janssens en Gisèle Bertels toonden hun werken 

in olieverf, acryl, pastel, aquarel alsook grafiek. Co-

lette Dedyn gaf demonstraties van Sand Art.

Het Sweetspots Trio, bestaande uit Jesse Dockx 

(drums), Etienne Gijselinckx (bass) en Lukas Luyckx 

(keys), bracht sfeervolle, jonge jazz.

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

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

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

Bij vragen of twijfels: neem contact op
CHRISTINA HANSSENS

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

pieters.hanssens@telenet.be

  

 

Je woning verkopen of verhuren:
Kom even langs.

Ik wens jullie een aangename zomer!

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

Peter Kempenaers maakte hoofd Schotens reuzenkind
Peter Kempenaers uit de Maria Theresialei is 
één van onze meest bedrijvige kunstenaars. 
Zo kwam hij eind mei in het nieuws toen in de 
Schotense wijk Bloemendaal een reuzenkind 
werd ingehaald. Het hoofd uit polyester van 
Mieke Potlood is door Peke vervaardigd.
Geestelijke vader van dit reuzenkind – Mie Bol 

en Den Blekke zijn de ouders – is historicus Hugo 
Lambrechts. Alhier bekend als echtgenoot 
van DC Antverpia-leidster Nora Augustyns. 
Nora werkte trouwens intens mee aan de 
creatie van Mieke Potlood door samen met 
Simone Dörflinger het kleedje van de reuzin te 
vervaardigen.

Zijn onze reuzen Anna en Jacobus niet stilaan 
aan de geboorte van een reusje toe?
Wie bedenkt een historische figuur met een 
sprekende naam?
Peter Kempenaers kan dan wel voor een gepast 
hoofd zorgen…
(LVB)

Eind april, begin mei werd in de kapel van de Heuvels te Stabroek een hoogstaande expositie 

gepresenteerd onder de titel ‘Art ten Hove’. Negen artiesten stelden een werk tentoon. Daarbij 

onze Mariaburgse ex-secretaris van de WWM, Ivan Janssens. Zijn aangrijpend schilderij droeg 

de titel ‘het gespannen vleselijke’. 

De overige deelnemers aan deze groepstentoonstelling: Chris Back, Christ’l Lamot, Erik Simons, 

Liliane Smits, Marleen Brasseur, Monica Willems, Riet De Bakker en Yvonne Vleugels.

(LVB)

In het gemeentelijk cultuurcentrum van Temse ‘Dacca Loft’ exposeerde Werner Paenen uit de 
Karel De Wintstraat schilderijen, tekeningen en mixed media onder de titel ‘Entrance 2005-
2015’.
In dit unieke kader werd de vernissage ingeleid door kunstbegeleider André Baert. Schepen 
van toerisme Franky De Graeve opende de expositie van onze productieve Mariaburgse kun-
stenaar.
Van 9 tot 24 mei konden op zaterdag en zondag de kunstliefhebbers de creaties van Werner 
Paenen bewonderen. (LVB)

ART TEN HOVE: Ivan Janssens

DACCA LOFT: Werner Paenen

’t Laiterieke zonder
Vliegende 
Hollander?

Duizenden bezoekers van de Mariaburgse bossen 

met de Kattekensberg en de Hondjesberg als 

bijzondere aantrekkingspunten hebben ooit wel op 

de Vliegende Hollander gezeten in de tuin achter 

afspanning-herberg-restaurant ’t Laiterieke.

Dit speeltoestel is recent afgekeurd door een 

inspectieteam van de Vlaamse Overheid en dienst 

dus afgebroken te worden. Uitbater Bert Suetens, 

die al 14 jaar deze aantrekkelijke horecazaak aan de 

Lage Kaart runt, is er het hart van in: “Volgens de 

inspectie is het toestel niet veilig genoeg en dient 

het afgebroken, omdat het te lang duurt vooraleer 

het toestel tot stilstand komt. Ik heb het probleem 

op Facebook gezet en uit de talrijke reacties blijkt 

dat heel veel mensen herinneringen hebben aan de 

Vliegende Hollander.”

Schepen Karina Hans (N-VA) van cultuur suggereert 

om het toestel te behouden en vast te zetten, 

zodat kinderen erop kunnen klimmen zonder te 

schommelen.  Een stukje erfgoed dat best behouden 

blijft, denken we. Er is al zoveel verloren gegaan uit 

de glorietijd van de Mariaburgse bossen.

(LVB)

De benedenverdieping van het appartementsgebouw tussen Appellation Controlée/Zoete 
Droom en de villa Bortels (waar de laatste tijd ook veel werkzaamheden waarneembaar zijn) 
geraakt niet opgevuld. Al is de leegstand in Sint-Mariaburg niet zo brutaal opvallend als in 
Kapellen, Brasschaat en Merksem, toch zou het voor het uitzicht van de Kapelsewsteenweg 
gunstig zijn als dit pand gevuld raakt. Zoals ook het hoekpand op het Molenplein, waarover 
elders meer.
Waarom geen Kringloopwinkel?
In Kapellen en Merksem kan de bevolking duurzaam kopen, een positieve bijdrage leveren 
voor het milieu en de sociale tewerkstelling. Ekeren en Brasschaat hebben geen dergelijke 
zaak. Kan Sint-Mariaburg als raakpunt van gemeente en district hier de oplossing bieden?
Aan de betrokken overheden en bevoegde hogere instanties de opdracht om snel een creatieve 
oplossing te bieden! De ruimte is er. (LVB)

Waarom geen kringloopwinkel ?



Op de Kapelsesteenweg 551 is al vele jaren de Mariaburgse Chinees 
gevestigd. 
Recent is de naam van het restaurant veranderd in ‘Potala’ en staan 
ook allerlei vreemde lettertekens op de gevel. Het restaurant met 
teppanyakigerechten is van maandag t/m vrijdag open van 12 tot 14 uur 
en van 17 tot 22 uur. Op zon- en feestdagen is het restaurant open van 12 
tot 22.30 uur.  Woensdag is sluitingsdag (behalve op feestdagen).
Men kan ook gerechten afhalen of aan huis laten bezorgen. Telefoon: 
03/664 08 55.
Er zijn drie menu’s, variërend van 42 tot 56 euro voor twee personen en 
van 63 tot 84 euro voor 3 personen. De folder vermeldt bekende gerechten 
als nasi goreng, bami goreng, mihoen goreng, chop soy, kikkerbilletjes, 
eendgerechten, zeervuchten, enz. met 8,50 euro als basisprijs. (LVB)

Het jonge echtpaar Chris en Ruth Dutoy uit Zandhoven heeft op 28 
april een nieuwe zaak geopend aan de Kapelsesteenweg 553, waar ooit 
’t Bazarke van Gerard Moerbeek gevestigd was. In hun eerste eigen 
zaak  - bijzonder mooi ingericht en alleen daarom een bezoekje waard -
presenteert dit jonge koppel wekelijks
nieuwe exclusieve hebbedingetjes aan 
de scherpste prijzen. Hun winkel valt op 
door de gouden boeddha en de kleurrijke 
honden die op het voetpad staan.
Groot voordeel is dat ze achter hun 
winkel in de Alfons De Schutterstraat 
een privéparking hebben voor de klanten. 
Zo kunnen deze rustig hun keuze maken 
uit de originele interieurelementen, de 
verrassend leuke decoratievoorwerpen en 
de talrijke verrassende geschenken.
“Ook op bijzondere feestdagen als Vader- 
of Moederdag en de Sinksenkermis 
houden we zondag open. Daardoor 
krijgen klanten de kans nog op het laatste 
moment een origineel cadeau te kopen”, 
getuigt Ruth die een artistieke opleiding 
gevolgd heeft en dan ook  deskundig 
advies kan geven.
Cosy 4 Home is van maandag tot zaterdag 
open van 10 t/m 18 uur. Tel. 03/315 95 08.  
(LVB)

Op de hoek van Molenweg en Kapelsesteenweg is het mooie gebouw 
dat ooit bloemenwinkel Violette herbergde, nadien een juwelenzaak en 
recent het Argentakantoor, nu vestiging van een vastgoedzaak geworden. 
Iedereen weet dat de Mariaburgse huizen bijzonder gegeerd zijn en goed 
in de markt liggen. Daarom verschijnen dus meer immobiliënkantoren 
in de wijk. Zaakvoerder Joris Kerschot woont zelf in de Oudstrijderslei 
en heeft ervaring in de immobiliënsector opgedaan te Kapellen. In het 
prachtig gerenoveerde kantoor aan de Kapelsesteenweg 348 ontvangt 
hij de klanten met een brede glimlach en deskundig advies. Men kan ook 
telefonisch contact opnemen op +32 478 93 48 27 of +32 3 336 88 88 of 
via e-mail joris@vitrinvastgoed.be 
(LVB)
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Potala nieuwe Chinees

Originele geschenken bij 
Cosy 4 Home
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Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES - ELEGEERT

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwlijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04

Huwlijken

Begrafenissen
Crematies
Huwelijken
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LEVENSGEVAARLIJK PAD

Het verwaarloosde pad tussen Braschaat en Kapellen, dat dagelijks 
door tientallen kinderen gebruikt wordt.

met koffiehoekje Openingsuren:
Dag- en weekbladen Ma.  05.45 - 12.30u
Postpunt, lotto, loterij Di. - Vr.  05.45 - 12.30u
Grote keuze in wenskaarten en  13.30 - 18.00u
Kopie- & faxservice, etc… Za  07.00 - 15.00u

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

e-mail: hetkrantenkopje@telenet.be
www.hetkrantenkopje.be

Lezer Decrop uit de Wielewaallaan mailde ons:
“Net zoals vele tientallen anderen gebruik 
ik geregeld het fiets-/wandelpad naast 
het voetbalveld van KVK Mariaburg. Nadat 
om onbegrijpelijke redenen enkele jaren 
geleden een reeks bomen moest sneuvelen, 
is de toestand van dat pad en de omgeving 
geleidelijk aan ontaard in een vuil, onverzorgd 
en zelfs gevaarlijk stort.
Tussen het hoog opschietend onkruid, de 
afgezaagde boomstammen en het zwerfvuil 
zijn restanten aanwezig van een oude, ijzeren 
afsluiting. Deze restanten zijn door de vele 
rommel slecht zichtbaar; op een bepaalde 
plaats steekt een afgebroken stuk ijzer een 
halve meter recht de lucht in. Het is niet 
moeilijk te vatten wat er zou gebeuren indien 
er ter plekke een fietser, kind of wandelaar 
struikelt en valt…
Ook ligt er sedert jaren een overschot (?) van 
een oranje  net de boel verder te ontsieren.
Het pad zelf ligt er hobbelig en totaal versleten 
bij. Tijdens de zomer wordt het snel groeiend 

onkruid veel te weinig weggenomen, zodat je 
op gegeven momenten a.h.w. moet laveren van 
de ene netel naar de andere. Ikzelf heb al een 
aantal keren onkruid gesnoeid omdat het niet 
meer mogelijk was op een degelijke manier het 
pad te gebruiken, laat staan elkaar te kruisen. 
Ik vind deze toestand in een gemeente die 
enkele jaren geleden werd verkozen tot ‘meest 
leefbare gemeente’ onwaardig. Samen met vele 
anderen hoop ik dan ook dat de gemeente snel 
maatregelen neemt om de boel te saneren.”
We hebben persoonlijk geconstateerd dat 
de toestand zéér bedenkelijk is. Dagelijks 
passeren hier tientallen kinderen die vanuit 
Kapellen en De Sterre naar de Steinerschool, 
GIBO Annadreef en Sint-Michielscollege 
fietsen. Jonge voetballertjes komen via dit 
pad naar de trainingen. 
Eén van onze bussers 
viel er met zijn fiets 
en was wekenlang 
werkonbekwaam. Het 
uitstekend ijzer blijft 

levensbedreigend, ook al hebben enkele Aralea-
medewerkers recent wat onkruid gewied. Het 
blijft een schandvlek, een elitegemeente als 
Brasschaat onwaardig!
Volgens een bestuurslid van de Mariaburgse 
voetbalclub heeft de gemeente Brasschaat 
destijds de  ijzeren spijlen van de oude 
omheining van het kasteeldomein van Antoon 
van den Weyngaert en een reeks bomen 
verwijderd met de bedoeling het smalle voet-/
fietspad te verbreden. Omwille van besparingen 
zou het gemeentebestuur deze ‘uithoek’ op de 
grens met Kapellen ‘vergeten’ zijn. 
Namens de Wijkwerking hebben we de 
Brasschaatse bestuurders gevraagd dringend 
iets te ondernemen. 
(LVB) 

Dit stuk ijzer is levensbedreigend, maar blijft blijkbaar 
onverwijderbaar…
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In samenwerking met de cultuurdienst van Ekeren organiseerde vzw 
Studio Sesam, met maatschappelijke zetel in Sint-Mariaburg, een 
boekvoorstelling in Hof De Bist op donderdag 25 juni. De inleiding 
gebeurde door Ingrid Tiggelovend uit de Maria Theresialei. Dorpsgenoten 
auteur Marita De Sterck en dichter Luc Van den Bril voerden eveneens 
het woord. De vzw Studio Sesam heeft samen met 19 cultureel diverse 
schrijvers en illustratoren vijf kleurrijke prentenboeken uitgegeven. 
Creatieve talenten, met en zonder migratieachtergrond, kregen de 
kans om cultuursensitieve kinderboeken met herkenbare verhalen en 

personages in de wereld van nu te schrijven en te illustreren. Ze lieten zich 
inspireren door ontmoetingen met kinderen en ouders in multiculturele 
wijken.
Het resultaat zijn tien spannende verhalen voor kinderen van 2 tot 10 
jaar. Elk boek bevat twee verhalen. Bij elk verhaal horen extra tips om 
samen te spelen en te leren. Ouders, leerkrachten, jeugdwerkers en 
voorlezers kunnen zo de thema’s uitdiepen en bespreken met het kind 
of een groep kinderen.
Meer info: www.studiosesam.be of  www.sesamopenu.be (IT)

Vrijdag 10 juli treden in open lucht drie 
fameuze groepen op om van 16 tot 21 uur 
in Ekeren Vlaanderen te laten feesten, als 
afterwork date of om de vakantie in of verder 
te zetten. Wonderpoes bijt de spits af. Deze 
Antwerpse band brengt vrolijke popmuziek. 
Hun zomersingeltje Gele Broekje klinkt als ‘Doe 
maar’ in de oren.
Nadien komt Walrus de festivalweide aan 
het kasteel Veltwijck met kwalitatieve 
ballads verrassen. Frontman Geert Noppe, 
medeoprichter en toetsenist van Yevgueni, 
Maarten Van Mieghem, Pieter Peirsman, 
Seraphine Stragier, Alban Sarens en Tim 
Vandenbergh doen met hun muziek denken 
aan Bruce Sprinsgteen, E-Street Band , enz.
De Fixkes, dit jolig vijftal van achter den 
hoek, komt als apotheose zijn nieuwe plaats 
voorstellen in het Veltwijkpark.  Songschrijver 
Sam Valckenborgh zal met broer Jan,  Peter 
Deckers, Mike Engels en Bart Palmers iedereen 
in beweging brengen.

Muziek in de wijk
In de maand augustus wordt elke 
woensdagavond op de festivalweide van 

Hof de Bist door internationale bands voor 
schitterende ‘Muziek in de wijk’ gezorgd. 
Lokale helden brengen het voorprogramma. De 
toegang is gratis. Iedereen kan vanaf 19.30 uur 
meefeesten aan tafel of op de dansvloer. 
Star Club West, een Antwerpse indieband rond 
spilfiguur Nico Jacobs, bijt op 5 augustus de 
spits af. De groep die verder Chris Smet, Wim 
van den Heuvel en Raf De Backer als leden telt, 
bestaat 20 jaar en bracht een dubbelalbum uit. 
Heerlijke meeslepende indiepop.
Op 12 augustus speelt de potige indierockband 
TMGS (The Moe Green Specials), die tien jaar 
geleden in cinema Rex te Essen begon te 
repeteren,  iedereen op de vloer. Mariaburger 
Dirk Van Rosendaal is vergezeld van Staf 
Janssens, Peter Lodiers, Koen Van Loon, Bart 
Raats, Yves Seyns en Roeland Pican Van den 
Wingard.
Chief Roberts brengt op 19 augustus punkrock  
met een eigengereide stijl. Zij presenteerden 
begin dit jaar een nieuwe EP ‘The Promenade’. 
Hun Rite of Rebirth was in de running voor de 
tv-serie De Ridder en zij waren geselecteerd 
voor Humo’s Rock Rally. Domien Boits van 
Ekeren-Donk is vergezeld van Tom Lefevre, Arn 

De Ryck en Guy Callens.
Gregor Terror & The Calypso Gigolo’s sluit op 
26 augustus het festival af. Deze tienkoppige 
Antwerpse formatie rond zanger Gregor Terror   
brengt in sneltempo met een stevig rtme, 
strakke blazers en een gigantische marimba 
het feestje naar hogere sferen. Authentieke 
calyposmuziek wordt gebracht door Gregor 
Engelen, Dirk Timmermans, Hans Schroieven, 
Maarten Scheir, Tom Hendrickx, Eric Schoepen, 
Boss, Brecht Goudesonen en Gabriël Valeria.

Nog meer muziek
Zaterdag 8 augustus is Cirque@taque aan 
zijn 18e editie toe in het Hof de Bist. Fiesta 
Salopetta, Tin Fingers, BAZART, Bottle of 
Moonshine, Team William, Rakka, Compact 
Disk Dummies plus oroginele kinderanimatie, 
circus, breakdans, eten en drinken, gezelligheid 
en nog veel meer maken dit jaarlijks 
ontmoetingsfeest voor  jongeren tussen 0 en 
250 jaar een niet te missen event!
Vrijdag 28 augustus wordt het zomerseizoen 
afgesloten met ‘Ekeren zingt’, een organisatie 
van Vriendenkring Chiro Tempo en C-koren 
Ekeren. Om 19.30 uur is iedereen welkom in 
park Hof de Bist.  (LVB) 

Sesam boekvoorstelling

Vlaanderen feest in 252 cc
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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Op de Europese Molendag van 31 mei konden vele erfgoedliefhebbers in de provincie 
Antwerpen 19 molens bewonderen, o.m. de prachtige Bakkersmolen van Essen en 
de Buitenmolen van Berendrecht. Jammer genoeg geen Katerheidemolen in Sint-
Mariaburg, want van dit oudste gebouw uit de wijk blijft slechts een troosteloze 
romp over.
Wie het wassalon van Ideale op de Kapelsesteenweg bezoekt, kan daar op een 
prachtige foto zien hoe de molen van de familie Victor Janssens voor WO I stond te 
pronken op de hoek van de Molenweg.
Jammer genoeg heeft de gemeente Brasschaat nagelaten dit monument in zijn volle 
glorie te herstellen toen het gebouw in 1961 aangekocht werd. De gemeenteraad heeft 
jarenlang problemen gehad met dit belangrijk stuk erfgoed. In 1965 werd beslist de 
molen te restaureren, hoewel de socialisten in het bestuur hard pleitten om hem af 
te breken. In 1972 werd dan het restauratieontwerp goedgekeurd, maar wat later 
werd weer gepleit om de molen af te breken. Lieven Gorissen heeft destijds fel actie 
gevoerd om de molen toch als Mariaburgs monument te behouden. In 1975 werd dan 
gekozen voor een beperkte restauratie, wat oplapwerk zeg maar, en  in 1983 werd 
hij officieel met een aangebouwd cafetaria geopend voor het publiek. Kindertoneel, 
tentoonstellingen en zelfs concertjes vonden er plaats, Maar als ‘cultureel centrum’ 
– wat de bedoeling was – heeft de molen nooit echt een  rol van betekenis kunnen 
spelen. Kunstkring Caerde heeft er vele exposities ingericht en ook de Sterrenwacht 
vond er tijdelijk een onderkomen, maar een powerpointpresentatie over ‘Leven en 
dood op Katerheide’ van de Wijkwerking, met verslag op ATV, was zowat het laatste 

culturele evenement in de molen.
De voorbije jaren is de glazen 
bak die op het laatst nog een 
‘kiekenkot’ (kippenrestaurant) 
geworden was, afgebroken. De 
molen zelf heeft nog gediend voor 
kinderopvang, tijdelijk onderkomen 
van de natuurwinkel Groene Wijzer 
en Rijwielen Claeskens. Met de 
heraanleg van het Molenplein 
hoopte men op een toeristische en 
horeca-invulling, maar daarvan is 
nog  niets gekomen.
Intussen bleven de wanden van de molenromp verder aftakelen en vond het Brasschaats 
gemeentebestuur geen zinvolle invulling van het 
Katerheidemolen-project. Tot recent
het gemeentebestuur aan Mertens-architecten 
in Stabroek de opdracht heeft gegeven 
renovatiewerken uit te voeren. Deze behelzen 
voornamelijk het vervangen van ramen en het 
bekleden van de molenromp met houten shingels  
(dunne planken).
Misschien kan men daarop een plaatje aanbrengen 
met de vermelding dat in 1276 in een Latijnse akte 
al sprake is van de ‘molendinum de Karrevort’, 
een houten windmolen die stond op de plek waar 
Lage Kaart en de Caterslei samenkomen, de verre 
voorloper van de stenen molen uit 1765.
In media als de Brasschaatse Film en GVA werd 
bekend gemaakt dat kandidaat-uitbaters zich 
mogen melden bij het gemeentebestuur. 
Wij houden het in de gaten. Vinden het trouwens 
heel vreemd dat de gelijkvloerse verdieping onder 
het Notariskantoor nog steeds geen gezellig café of 
koffiehuis is geworden. Toch een ideale locatie om 
dergelijke uitbating te krijgen met een ruim terras 
op het nu desolate, kale molenplein…
(LVB)

Gemeente Brasschaat
gaat de romp inpakken

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen

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

6-UREN SERVICE VOOR  

GEBOORTEKAARTEN

Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk

Folders  -  Affiches  -  Flyers

Brochures  -  Digitaal drukwerk

van 1 tot en met … exemplaren
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Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei 
12 nam voor de vijfde maal op rij deel aan 
de Dodentocht van 100 km  in Bornem. Hij 
deed er ditmaal welgeteld 24 u. over, een 
gemiddelde van iets meer dan 4 km/u.  

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

MARIABURGERS OVERLEEFDEN 
DODENTOCHT BORNEM

Danny De Proft

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

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

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

De Katerheidemolen voor WO I met het gezin van Victor 
Janssens op de gaanderij.

Zo ziet de planning er anno 2015 uit…
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Robert Van de Poel
° 14/6/1924
† 11/3/2015
De broer van legendarisch Mariaburgs scoutsleider Piet Van de Poel  en 
echtgenoot van Monique Gadeyne, dochter van de bekende Mariaburgse 
familie uit de Caterslei,  was in Ekeren geboren en overleed thuis. in 
de Willy Staeslei. Voordien woonde hij met zijn echtgenote op een 
appartement in de Frans Standaertlei. Het gezin telde vier kinderen, die 
voor 7 kleinkinderen en een reeks achterkleinkinderen zorgden. Vier jaar 
geleden vierde het echtpaar  hun 60-jarig huwelijksjubileum.  
Robert Van de Poel was sterk geïnteresseerd in de lokale geschiedenis en 
kwam meermaals ons Heemkundig Documentatiecenrtum bezoeken.

BM’ s verlieten ons...

Geboortes

VIERGESLACHT 
ONDER 1 DAK Louis Aernouts

° 7/6/1920  

† 11/3/2015

Bijna 95 jaar geleden werd de echtgenoot van Maria Vermeylen geboren 

in Brasschaat. Hij was misdienaar en zong in het kerkkoor. Eens 

afgestudeerd op 18 jaar begon hij te werken bij de Bank van Antwerpen. 

Tijdens de oorlog werd hij twee jaar verplicht in Duitsland te werken. 

Nadien ging hij aan de slag bij Mercantil. Dan ontmoette hij zijn Maria, 

met wie hij 64 jaar lief en leed deelde. Na hun huwelijk kregen ze vier 

kinderen: Bob, Agnes, Nadine en Rina. Hij was een echte Bompa voor zijn 

tien kleinkinderen.

Spijts ingrijpende ervaringen als het verlies van twee kinderen en zijn 

echtgenote, de vreselijke oorlogsjaren, bleef hij zichzelf steeds als een 

gelukzak beschouwen tot op het einde van zijn leven.

Een viergeslacht onder één dak; dat is wel zeldzaam. Het bestaat in de 
Schriek 295.
Overgrootmoeder (grand-maman) Anne-Marie de Gottal (78 jaar) is in 
de jaren ‘50 nog kleuterjuf geweest in Congo. Daarna heeft ze jarenlang 
een privé-home voor gehandicapten uitgebaat, met haar man. En 
ondertussen vijf eigen kinderen opgevoed.
Oma (omi) Benny Kinable (55 jaar) is al vele jaren bejaardenanimatrice in 
RVT De Zavel. Zij heeft drie kinderen.
Trotse mama is Elien Bosch ( 24 jaar). Zij werkt bij immobiliën Group B.
Haar eerste spruit is Cailin Goossens. Geboren op 20 februari 2015. 
Voorlopig zeer tevreden met melk.
Vier dames onder één dak. Maar om ze samen te treffen voor een foto: 
zweten en zwoegen, hoor.
(IB)

Verschillende lezers hebben ons gevraagd of het niet mogelijk is naast de 

interessante rubriek met overleden Mariaburgers ook ruimte te voorzien 

in onze buurtkrant voor geboortes. 

Graag, maar dit kan alleen als ouders of grootouders, peters en meters 

ons deze geboortes melden en liefst er een fotootje bijvoegen. De redactie 

kan zelf onmogelijk in alle materniteiten van Antwerpen en omgeving 

informatie krijgen over Mariaburgse borelingen.

(LVB)

Nelly Keulemans

° 22./8/1926  

† 14/3/2015

De weduwe van glazenier Eduard Van Rompuy overleed in WZC 

Zonnewende te Kapellen. Voordien woonde ze in de Eduard Caertsstraat, 

waar ze als lid van Ziekenzorg veel bejaarde en hulpbehoevende buren 

bezocht. Zij was een dochter uit het grote gezin Keulemans, dat jarenlang 

aan de Leopoldlei 74 woonde. Vele Mariaburgers kenden haar omdat ze 

voor haar huwelijk geruime tijd werkte in het kapsalon van Josée aan het 

kerkplein en in de winkel van Moerbeek op de Kapelsesteenweg. Zij was 

erelid van de Vrienden van het Nieuw Kwartier en liet heel wat werk van 

haar echtgenoot na aan het Heemkundig Documentatiecentrum. 
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Yvonne De Schutter
° 18/3/1929
† 28/4/2015

Zeven kinderen kreeg het gezin Heirman-De Schutter, dat aan de Leo 

Vermandellei woonde. Yvonne combineerde haar taak als huismoeder 

met de functie van directrice van het RVT Aalmoezenier Cuypers in 

Stabroek. Een bijzonder energieke en krachtige vrouw. Zij werd onder 

ruime belangstelling begraven na een mooie uitvaartdienst in de 

parochiekerk.

Bob Gijsemans
° 5/9/1932 
† 1/4/2015

Suzanne Matthysen
° 20/11/1927 
† 27/4/2015

De echtgenoot van Emilienne Van Oevelen woonde jarenlang in een 

prachtige woning aan de Merellaan in De Sterre, vlak bij de Kaartse Beek. 

Hij was als electrotechnicus werkzaam in de Antwerpse haven.  Bob en 

Emilienne kregen twee kinderen Rita en Peter, die voor drie kleinkinderen 

zorgden. Zowat 10 jaar geleden werd Bob getroffen door de ziekte van 

Parkingson. Toch bleef hij zo lang mogelijk sociaal actief en als heel  

begaafd bas zong hij in verschillende koren. Zijn heel mooie uitvaartdienst 

in de parochiekerk van Sint-Mariaburg werd door een massa familieleden, 

vrienden en oud-collega’s bijgewoond.  

Eind 1982 verloor Suzanne, dochter van hoofdonderwijzer Meester 

Maththysen, haar echtgenoot Jan Barbé, werknemer van Antverpia. 

Ze bleef als weduwe nog lange tijd wonen op de hoek van Schriek-

Nijverheidslei. Haar levensavond bracht ze door in WZC Salvé te Rustoord 

waar ze ook overleed. Haar kinderen Viviane, Anita, Josiane en Walter 

namen met de kleinkinderen en acht achterkleinkinderen en vele vrienden 

van Ziekenzorg afscheid tijdens de uitvaartplechtigheid in de kerk van de 

Heilige Familie te Brasschaat/Kaart.

Carola Peeters
° 15/10/1925
† 22/3/2015
Moeke Lu, de weduwe van Lambert Dirkx, overleed in AZ Klina na een 
verblijf in WZC Vesalius afdeling Zonnebloem. Voordien woonde ze met 
haar kinderen Ludo, Liliane, Paul, Ren (+)  en Tit in de Vrijwilligerslei. 
Samen met hun partners en de elf kleinkinderen namen ze afscheid van 
hun lieve Moeke in de aula van Uitvaartcentrum Geenen te Ekeren. 

  

 

Frans Haerens
° 5/11/1941 
† 4/5/2015

De  echtgenoot van Cecile Vaneeckhaute overleed na een moedig gedragen 

ziekte thuis in de Mariettalei. Hij werkte als systeemingenieur bij Alcatel 

en werd onderscheiden met de Gouden Palmen in de Kroonorde. Het 

gezin telde een zoon Paul en een dochter Pascale en een kleinzoon Ruben. 

Frans was een groot natuur- en vogelliefhebber. De uitvaartliturgie vond 

plaats in de kerk van de Heilige Familie te Braschat-Kaart.

Joanna Keulemans
° 19/11/1919 
† 9/5/2015

Moeder Van Bouwel uit de Van de Weyngaertlei 22 was 40 jaar weduwe. 
Na het overlijden van haar echtgenoot Jozef Van Bouwel in 1975 bleef ze 
zich inzetten voor haar familie. Ze verzorgde haar moeder die op 96-jarige 
leeftijd in 1986 overleed. Steeds stond ze klaar om haar zes kinderen, 15 
kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen op te vangen en te verzorgen.
De meeste dorpsgenoten herinneren zich de oudste dochter van het 
gezin Keulemans als klein, tenger vrouwtje dat aan een hoog tempo 
met zware zakken wasgoed of andere koopwaren door het dorp snelde. 
Een sterke, energieke persoonljkheid. De laatste jaren sukkelde ze met 
hartproblemen en had permanente zorg nodig. In december vorig jaar 
beslisten de artsen van Klina dat ze niet meer bekwaam was in haar 
woning verder te leven met haar jongste ongehuwde zoon Jacques. Ze 
had permanente medische zorg nodig en werd daarom geplaatst in RVT 
Salvé. Daar kwijnde ze stelselmatig weg om op zaterdagavond 9 mei stil 
in te slapen. 
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Ghislain Vuylsteke
° 25/11/1932 
† 16/5/2015

De echtgenoot van Anna Van Harneveldt, geboren in Komen, overleed 
in AZ Klina. Ghislain was Adjudant 1ste Cyclisten op rust, lid van VOOF, 
ridder in de Kroonorde, Ridder in de orde van Leopold en drager van de 
Medaille Gewapende Humanitaire Operatie. Het gezin Vuylsteke leefde 
geruime tijd in Duitsland en telde zes kinderen. De laatste 10 jaar woonden 
ze in Sint-Mariaburg. Met de vele kleinkinderen en achterkleinkinderen 
werd afscheid genomen van Ghislain tijdens de uitvaartliturgie in de 
parochiekerk van Sint-Mariaburg. 

Marie-Louise 
Wouters
° 25/5/1920
† 31/5/2015

Enkele dagen na haar 95e verjaardag overleed Marie-Louise Wouters in 
AZ Klina te Brasschaat. Heel Sint-Mariaburg treurt om het heengaan van 
deze onvergetelijke vrouw. De wijk is eens te meer een monument kwijt. 
Want Marie-Louise was een historische figuur. 25 jaar was deze telg 
van de legendarische familie Wouters - oprichters en uitbaters van de 
Mariaburgse Velodroom - trouwe lerares aan het Instituut Conincksteen. 
In 1958 werd ze kampioen van België in het boogschieten, een sport die 
destijds intens beoefend werd op de terreinen van de Velodroom. Meer 
dan 40 jaar zette zij zich in als secretaris, organisator en deelneemster 
aan schutterstornooien. Met haar club ‘Boog en Pïjl’ veroverde ze twee 
nationale titels en zelfs éénmaal internationaal goud.
Zij leverde trouwens jarenlang een grote bijdrage aan de ontwikkeling 
van de sport in Brasschaat. 17 jaar was ze besturslid van de gemeentelijke 
Sportraad en 15 jaar medewerkster aan de gemeentelijke sportkampen. 
Ze werd in 1999 dan ook terecht onderscheiden met de ‘Kapitteltrofee’.
Om haar grote verdiensten werd zij trouwens door het gemeentebestuur 
gehonoreerd met de onderscheiding ‘De gelukkige burger’ in 2006-2007.  
Zolang haar gezondheid het toeliet, hielp ze iedere dinsdagmiddag trouw 
bij de yogabegeleiding van de Multiple Sclerose-patiënten. Ook bij de 
organisatie van de jaarlijkse Velo Classic ten bate van de MS-hulpgroep 
was ze niet weg te denken.
Na een betreurenswaardig ongeval op de hoek van de Molenweg geraakte 
ze zelf een hele tijd buiten strijd, maar bleef dapper werken aan haar 
revalidatie. Steeds volgde ze attent het leven in de wijk, samen met haar 
zus Yvonne en broer Leopold, met wie ze in de Gezondheidslei woonde. 
Met de neven en nichten, andere familieleden en vele dorpsgenioten 
namen ze afscheid van Marie-Louise in de parochiekerk op zaterdag  
4 juni.

François ‘Swa’ 
Robion
° 16/4/1951 
† 3/6/2015

Veel te vroeg en onverwacht is de echtgenoot van Liliane Stoffels 
overleden in AZ Klina te Brasschaat, gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken. Een attentvolle echtgenoot, een levensgenieter, een fantastische 
zoon, een geweldige papa, een lief bompake, een echte vriend: zo 
wordt hij omschreven op de doodsbrief. Dat was Swa ook. Als zoon 
uit het grote samengestelde gezin Verhoeven-Robion beleefde hij een 
belangrijk deel van de Mariaburgse geschiedenis na WO II. Hij woonde 
aan de Oudstrijderslei, niet ver van moeder Jeanne Verhoeven, die hij 
vaak bezocht. Swa was ook een aantal jaren raadslid van de Wijkwerking 
en behartigde in die functie vooral de belangen van de Mariaburgse 
Sinksenfoor. Met enthousiasme zette hij zich in voor het behoud van de 
dorpskermis in de Sint-Antoniuslei.
In de parochiekerk werd op zaterdag 13 juni de uitvaartliturgie door vele 
familieleden en vrienden intens mee beleefd. We zullen Swa missen!
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Iedere fietser – recreant zowel als wielertoerist 
– heeft het weekend van 1 en 2 augustus 
aangekruist in zijn agenda. Dan vindt immers 
voor de 17e maal de ‘Velo Classic’ plaats. Deze 
klassieker is destijds ontstaan uit een gesprek 
van initiatiefnemer wijlen Frans Bedeer 
met huidig organisator Georges Demont. 
Zij schonken de opbrengst aan een goed 
doel, de zelfhulpgroep voor MS-patiënten 
van Brasschaat (en de Noorderkempen). 
Elk jaar kwamen meer en meer families en 
fervente wielerliefhebbers deelnemen. De 
integrale opbrengst van inschrijvingsgeld en 
consumpties gaan naar de Zelfhulpgroep voor 
MS-patiënten. 
Op deze editie van de Velo Classic zijn er weer 
ritten voor families van 30, 40 en 50 km, alsook 
voor wielertoeristen van 60 en 75 km. Ook de 
Kids Velo Classic van ongeveer 14 km naar de 
Melkerij van het Peerdsbos blijft behouden. 
De Bakkersmolenrit van 50 km (verkorting 
mogelijk tot 45 km) met vertrek vanaf 10 uur in 
de Bosduin staat weer op het programma.
De deelnemingsprijs is 3 euro en er kan 

gestart worden vanaf 8 uur op het terrein 
van KVK Mariaburg aan de Zwemdoklei of 
in het industrieterrein van de Bosduin te 
Kalmthout. Het parcours is zoals steeds 

perfect bewegwijzerd en bij aankomst krijgen 
de deelnemers een verrassingspakket.
Meer info op de affiches en de flyers die overal 
in de wijk ter beschikking liggen. (LVB)

Iedereen op de fiets voor 17e Velo Classic

Nieuwe dansleraar
Dans- en Turnkring Antverpia vzw start volgend 
jaar met een nieuwe lesgever dans. 
Alle danslessen zullen voortaan gegeven 
worden onder de deskundige leiding van 
Hans Van Bladel. Kom in september gratis 2 
proeflessen nemen op maandagvond!
- 18u tot 19u: kinderdans 1e en 2e leerjaar
- 19u tot 20u: dans4kids 3e , 4e en 5e leerjaar
- 20u tot 21u: clipdance 6e leerjaar en 

secundair

De Bewegingsschool staat voortaan open 
op zaterdagvoormiddag van 10u tot 11u voor 
peuters en kleuters vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. 
Verder biedt Dans- en Turnkring Antverpia 
ook nog klassiek ballet, turnen, BBB, yoga en 
ochtendgym voor volwassenen aan. 
De lessen hervatten op maandag 7 september 
2015.
Meer info vind je op 
www.turnkring-antverpia.be

Van 16 tot 19 juli zal de ranke atlete uit de Zwaluwlaan, Renée Eykens, de Belgische kleuren verdedigen op 
de Europese atletiekkampioenschappen voor juniores (U20) in het Zweedse Eskilstuna. De 18-jarige studente 
(bachelor kinesitherapie UA) verdiende haar selectie door prachtresultaten op het provinciaal kampioenschap 
in Burcht en Turnhout. In haar eerste 800 meter van het prille seizoen dook ze met een chrono van 2’03”80 dik 
twee en een halve seconde onder de limiet van 2’06”21. Ook op de eerste dag won ze al de 1500 meter in 4’17”81. 
Een echte winnares,  want de atlete van AC Kape veroverde afgelopen winter goud in Duffel op het provinciaal 
kampioenschap korte cross! Trainer Paul Sauviller mag trots zijn op zijn pupil, die trouwens ook een zwarte 
gordel taekwando heeft.
Nieuw record
Half juni trok ze met een Belgische delegatie naar de European Team Championships in Heraklion, de hoofdstad 
van het Griekse eiland Kreta.. Zij trad er voor België aan in de 800 meter. Zij leverde er eens te meer een 
superprestatie! Ze eindigde als derde in haar wedstrijd en dat in een nieuwe recordtijd van 2’02”80. Daarmee 
verbeterde ze het vorige record van de 800m juniores-dames, dat van september 1981 met 2’03”12 op naam 
stond van Betty Vansteenbroek. Na 33 jaar verhuist het record nu naar de Zwaluwlaan en de Kapelse atlete. 
Dank zij de knappe prestatie van Renée eindigde België trouwens op de vierde plaats in deze First League Europa 
Beker na Nederland, Griekenland en Tsjechië.
Nog sneller
Een wek later stelde Renéé op het Junioren Gala in het Duitse Mannheim haar record nog wat scherper. Ze 
won de 800m in 2’02’55. Zij versloeg de IJslandse favoriete . Een geweldige opsteker voor de intussen 19 jaar 
geworden atlete. (LVB)

Renéé Eykens naar EK in Zweden

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

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

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

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 

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

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

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

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 

ANTVERPIA
Nog tijd voor wandelzoektocht

Nieuwigheden

Felicitaties

Voor de wandelzoektocht,  samengesteld ter gelegenheid van 30 jaar Wijkwerking 

Mariaburg, gestart op maandag 18 mei, is deelname nog niet te laat. Tot maandag 

31 augustus kan men eraan deelnemen,   Op DC Antverpia (elke werkdag van  9 tot 17 

uur) en in het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38 (dinsdagvoormiddag 

van 10 tot 11.30 uur) kan men tegen 5 euro een formulier aanschaffen,. Alle informatie 

staat op de deelnemingsformulieren. 

 (WL)

Men zoekt naar een even toffe super-vrijwilliger bloemschikken voor begeleiding 
vanaf september. Tijdens de bureeluren kunnen kandidaten contact opnemen om 
de mogelijkheden, reeds aanwezig materiaal, dagen dat eventueel lessen gegeven 
kunnen worden te venemen. 
Vanaf juni of juli worden de cafetariaprijzen aangepast, dit na goedkeuring door 
het bestuur. De meest gebruikelijke dranken zoals koffie, thee, pintjes zullen dalen 
van 1,20 euro naar 1,00 euro, speciale bieren worden wellicht duurder.  Frisdranken 
zoals cola, ice tea , enz. zullen ofwel niet stijgen, ofwel  0,10 euro duurder worden. Bij 
besluitvorming wordt prijslijst bekend gemaakt.
Gezien lange wachttijden komt de pedicure vanaf juni ook op woensdag.
(WL)

De 1aprilvisquiz, georganiseerd door de dienstencentra van Brasschaat in 

samenwerking met Remise, OKRA en ZZ was weer een succes. De winnaars zaten 

in DC Antverpia. Nogmaals proficiat aan alle deelnemers. Het was een leuke, 

sportieve en aangename quiz.

De eerste deelnemers waren Guy Van Gestel en Julia 
Van den Broeck  uit Stabroek/Putte.: “Wij vinden 
een wijkwerking heel belangrijk en hadden daarom 
de aankondiging van deze zoektocht al lang op ons 
prikbord hangen”.

De winnaars van het Antverpia-quizteam
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De oude spoorlijn tussen Fort Kapellen 
en terminus Brasschaat (Perron Noord) is 
aangepast voor spoorfietsen.  DC Antverpia 
plant een gezamenlijke uitstap met slogan 
‘Blijf fit en gezond, draai  trappers rond’.  Een 
fiets telt 5 of 12 personen. Vertrek om 13 uur 
in Kapellen. Na een uurtje kan genoten worden 
van natuur, drankje, hapje. Terugweg naar fort 
Kapellen is ook ongeveer een uurtje. Voor 3 uur 
vermaak is kostprijs 80 euro voor 12 personen 
en  30 euro voor 5. 
Onmiddellijke vastlegging bij interesse van 
volledige ploeg. 
(WL)

Fit en gezond 
trappers rond

11 juli in dienstencentra:
luisteren en meezingen 

Veilig, niet ver en snel voor gewone 
fietsers/wandelaars

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’.

Het Brasschaats bestuur wil de 11 juli-viering terug dynamiseren met een waar volksfeest 

gedurende 11 dagen lang voor jong, oud, denker of doener. De verschillende dienstencentra bieden 

hun bezoekers een onvergetelijke meezingnamiddag aan via toegankelijke Vlaamse muziek, met 

het muzikaal optreden, onder pianobegeleiding, van Johan Kalifa Bals. Met zijn warme baritonstem 

is hij één van de eerste anderskleurige Belgische artiesten die momenteel naam maakt als 

zanger-acteur. Naambekendheid verwierf hij via toneelhuisproductie “Swchwurm”; regisseur 

Rebecca Huys; schoolproductie over adoptie KULIBALU; regisseur Mia Grijp in “UITGEPERST” met 

aankaarten van het verval van de pers in Vlaanderen; als solist in Wiener Operette Walsendroom; 

via ervaringen als model met fotoshoots.  Redenen genoeg om te komen luisteren, meezingen 

met de fijne Nederlandstalige liederen in DC Antverpia op vrijdag 3 juli. De inkom is gratis. Start te 

14 uur.  Daar de plaatsen beperkt zijn, is het aangeraden deelname te melden bij Nora of Lindsey.

(WL)    

Elke laatste vrijdag van de maand wordt gefietst. Tochten speciaal samengesteld voor gewone 
fietsers. Het is gratis. De route wordt zo veilig mogelijk uitgestippeld langs verkeersluwe wegen 
met fietspaden. Het tempo wordt bepaald door diegene die het minst snel kan fietsen (ervaring 
= +/- 13km/uur). Vertrek  om 14 uur in cafetaria DC Antverpia. Als het weer super slecht zou zijn, 
wordt een alternatieve activiteit in het DC geregeld.

Op de tweede of derde vrijdag 
van de maand (twee weken voor 
de fietstocht) wordt een korte 
wandeling voorzien via  rustige 
wegen aan een gezapig tempo. 
Hierbij hoort ook wat ‘cultuur’ 
of ‘architectuur’. Tussendoor 
wordt gerust op een terrasje of 
een idillisch plekje in het bos. De 
bedoeling is genieten.  Zelfde 
startplaats als voor de fietsers 
en ook gratis.
(WL)

In het verleden hadden de 
fietstochten steeds veel 
aantrek.

Kapelsesteenweg 350
2930 Brasschaat

Tel.: 03/664 49 48



inksteren of Sinksen, voor de meesten onder ons, nog 
altijd een der zekerheden in ons aards bestaan.

Voor velen de start van de Sinksenfoor in een gloednieuwe 
locatie al of niet terecht gecontesteerd.
Voor ons, echte Mariaburgers, is Sinksen synoniem van de 
kermis aan de kant van Brasschaat in de Sint-Antoniuslei.
Traditioneel flaneer ik samen met Julienne, en we starten aan 
de bank tot aan de steenweg en van de steenweg terug naar 
de bank.
“Wat een verschil met vroeger,” zucht mijn buurvrouw, “geen 
grote noch kleine boksauto’s, geen rondvliegende autootjes 
meer die lak hadden aan de wetten van de zwaartekracht. En 
de topattractie, de rups?”
“Hebt u dat nog aangedurfd?” vraag ik discreet aan Julienne. 
“Ja, ja,” zegt ze met blinkende ogen,. “Daar had ik jaren terug 
met mijn man zaliger de eerste weliswaar zeer bescheiden 
lichamelijke contacten, wat een sensatie toen wij plots in 
duisternis gehuld rondzoefden.
En dan in de zevende hemel uitstappen en samen oliebollen 
met witte poedersuiker eten.”

Een pintje gaan drinken naar de Prins Albert zit er ook al niet 
meer in, daar gaapt alleen een troosteloze put waar zelfs 
na het leggen van de fundering en het storten van heel wat 
beton er nog steeds dag en nacht kostbaar grondwater wordt 
gepompt, misschien een moderne manier om Sint-Mariaburg 
droog te leggen...

Genietend van een deugddoend lentezonnetje kletsen wij 
maar verder over Yvetje die in Thuis over afzienbare tijd de 
al of niet fiere overgrootmoeder zal worden van een nieuwe 
spruit, van een meer dan verrassende wending gesproken.
Bij mij op het werk is traditioneel deze periode van het jaar de 
hoofdschotel. Vreugde om de kampioenstitel van Beerschot, 
heimelijk leedvermaak met Anderlecht dat zowel Gent als 
Brugge moest laten voorgaan. De echte rood-witte collega’s 
dromen reeds van een nieuwe Ghelamco Arena op den Bosuil 
dank zij de injectie van Patrick Decuyper.

Maar ja, zoals mijn grootmoeder altijd zei : “Een groot mens 
is hij die zijn kinderhart niet verliest. “

Tot volgende keer.
Barbara.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

P

ALLERLEI

We kregen een uitnodiging, die persoonlijk werd afgeleverd door onze 
nieuwe buurvrouw Anny: Op vrijdag 29 mei is het burendag in onze straat, 
om 18.30u ter hoogte van de Karel de Wintstraat 16. Getekend: Anny.
Om 18u die vrijdag stond Anny terug aan de deur om persoonlijk te 
melden dat het weer niet mee zat en zoals ze de weersvoorspelling op de 
computer had geraadpleegd het zondag 31 mei rond 15u beter zou zijn om 
met onze stoelen tot bij haar te komen voor een gezellige burendag.
Spijtig genoeg bleken de voorspellingen niet juist.
Zondag om 15u begon het te regenen.
Ik was de eerste bezoeker en kon nog even in de tuin zitten bij Anny en 
haar vriend. 
Toen Clara en André enkele minuten later toekwamen, was het tijd om 
een andere plaats dan de tuin op te zoeken. Anny nodigde ons uit om 
binnen te komen in haar woning.
Toen we binnen zaten, kwamen er langzaam meer buren toe om kennis 
te maken met de aanwezigen.
Mar en Wil, Annemie en Ivan, Michéle en Werner, een nieuwe buurvrouw 
met haar twee kindjes (waarvan ik de naam niet meer ken), nieuwe buren 
met kindje (waarvan ik de naam ook niet ken, huisje 3,5m breed). Ze 
mogen bij mij steeds naam en adres in de bus steken.
Ondanks het slechte weder was het een geslaagde namiddag.
Anny verdient een pluim voor dit initiatief, daarvoor oprechte dank.
Ik hoop dat dit kan bijdragen tot een beter contact tussen mensen in 
onze straat. Waarschijnlijk, hopelijk, krijgt dit eerste project volgend jaar 
een opvolging. (MVdB)

BURENDAG in 
Karel de Wintstraat

De Mariaburgse 
Sinksenfoor
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Afscheidsconcert Koninklijke 
Harmonie Antverpia

ANTVERPIA

Komt de koning  
naar St-Mariaburg ?
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Het is er dan uiteindelijk toch nog van 
gekomen, de zomer, en wat voor een..........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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Wonderland onderhouden. Ineens zegt Julienne: 
Barbara, zou dat nu eens geen primeur zijn 
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Mariaburgse Feesten komen openen? En zoals 
mijn grootmoeder altijd zei : " Zoek geen grote 
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Voor de Remise in het Brasschaats gemeentepark gaf Koninklijke 
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Danny Deproft stapte vorig jaar 1.295,5 euro sponsorgeld bijeen tijdens 
de verschrikkelijke dodentocht van Bornem. Op 14-15 augustus gaat 
hij voor de zevende keer deelnemen aan dit gigantisch avontuur. Hij 
schrijft:  “Wie graag het goede doel wil steunen, mag dat altijd laten 
weten. Net als vorig jaar gaat het volledige bedrag integraal naar het 
VOC, een opvangcentrum voor verloren geraakte dieren, gekwetste of 
zieke beestjes allerhande (niet enkel vogels dus, ook eekhoorns, zwanen, 
fretten, egels , noem maar op...) Enkele mensen, met het hart op de goede 
plaats , proberen (in hun vrije tijd!) deze dieren er weer bovenop te krijgen 
, en uiteindelijk hun vrijheid terug te geven. Deze opvang kan soms lang 
duren en kost veel geld. Vandaar dat ik mijn steentje wil bijdragen door 
zover mogelijk te stappen, elke kilometer zijn euro’s, NIET voor mij, maar 
voor de “beestjes”. Ikzelf ben na 100 km al blij met een Bornemse trippel, 
een goeie douche en een mals bedje....”
Wie wil steunen, kan naam, adres en het bedrag opgeven aan Danny via 
e-mail danny.deproft@skynet.be
Hij komt nadien wel langs om het bedrag te ontvangen of te melden op 
welk nummer het gestort kan worden.
(LVB)

Dodentocht voor VOC

Maandag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur

Dinsdag 09:30-12:30 uur 13:30-16:00 uur

Dinsdag  16:00-19:00 uur enkel op afspraak

Woensdag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur

Donderdag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur enkel op afspraak

Vrijdag 09:30-12:30 uur 13:30-15:00 uur


