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GRATIS VERSPREIDING IN SINT-MARIABURG EN OMGEVING - AFGIFTEKANTOOR 2950 KAPELLEN CENTRUM - DRIEMAANDELIJKS - WIJKWERKING MARIAB URG V.Z.W.

Mondiale interesse voor Lady motoren
Lady on tour
Jo van Vlierberghe uit Zeeland, een gedreven eigenaar en berijder
van Lady motoren, heeft een brief geschreven aan alle bekende
bezitters van deze prachtige Mariaburgse koersmachine, die van
1924 tot 1939 gefabriceerd werd aan de Frans Standaertlei, op
de plaats waar zich nu het scoutslokaal (vroeger parochiehuis)
bevindt:
In het jaar 2000 zijn we met een groepje eigenaren bij elkaar
gekomen in Mariaburg, de thuishaven van onze dames. Het
goede voornemen was toen om dat nog een keer te doen. Het
heeft wat langer geduurd dan verwacht, dus is het tijd om
misschien eens goed uit te pakken.
Op zondag 17 juli willen we graag in Mariaburg een dag
organiseren die volledig in het teken staat van het merk Lady.
Dit zal in samenwerking zijn met het Wijkcentrum Mariaburg.
Zij stellen een ruimte beschikbaar voor het tentoonstellen van
de niet-rijdende motoren. Daarbij zal er een tentoonstelling
gehouden worden met foto´s, posters en powerpoint.
Buiten zal er op het kerkplein plaats worden gemaakt voor de
rijdende motoren, we zouden dan ook graag met een groepje
een tweetal kleine rondritjes maken. Eentje in de ochtend en Dank zij Fons Van den Wyngaert van het Heemkundig Documentatiecentrum
eentje in de middag, beide keren ongeveer 30 kilometer.
Antwerpse Noorderpolders kregen we dit mooie beeld van een Lady motor.
´s Ochtends vertrekken we om 10.45 en komen terug aan om
12.15 uur. ´s Middags zullen we rond 14 uur weer vertrekken en
om 15.30 terug arriveren.
Inmiddels hebben diverse eigenaren uit binnen- en buitenland
zich gemeld om deel te
nemen aan deze unieke dag.
WIJKWERKING MARIABURG vzw
De Mariaburgse bevolking
Rekeningnummer:
is dan ook van harte uitgenodigd om de tentoonIBAN BE90 9790 8045 4532
stelling in het Wijkcentrum,
Wouter Danis
Van de Weyngaertplein 38 te
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat
Bezoek ons op www.mariaburg.be
bezoeken.
Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073
Vanaf 10 uur is iedereen Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke
welkom om de prachtige uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt
in herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee aan
motoren, gerestaureerd en
dit nummer: Barbara, Willy Bauwens, Lus Cuyvers,
nog in restauratie, te
Elisabeth Debeer, Steven De Schepper, Marleen
bewonderen. Inkom gratis!
Domen, Ludo Geenen, Walter Lauriks, Brigitte Moreau,
woning
hospitalisatie
auto
Drank en hapjes voor iedereen Els Stoffelen, Jo en Ludo Van Bouwel, Eric Van Malder,
beschikbaar. Het wordt een Mon Van Den Broeck, Marc Wouters.
GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
onvergetelijke, niet te missen Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,
VAN UW VERZEKERING
vakantiedag.
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605 73 61,
Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!
gsm 0476/59 22 78, e-mail: hippopress@skynet.be
(LVB)
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wijkwerking
Culturele hoogdagen in Wijkcentrum
Sinds de stad Antwerpen de uitbating van de voormalige bibliotheek aan de Wijkwerking Mariaburg heeft toevertrouwd, gonst het van de bedrijvigheid
aan het Van de Weyngaertplein 38. Niet alleen komen dagelijks bewoners boeken halen en brengen in het ruilboekenrek, ook tal van hoogstaande
culturele evenementen vonden er de voorbije weken plaats. Een foto-impressie.

2

Bob, Frank en zussen zorgden voor een schitterend, bijzonder gesmaakt
concert op 12 maart.

Zondagmiddag 17 april bracht Stijn Van Haecke een adembenemende
opvoering van twee eenakters.

De Erfgoeddag ‘Rituelen’ lokte op 24 april een massa bezoekers naar
ons wijkcntrum.

Ludo Van Bouwel, Marc Denissen, Ann Courier en Walter Deijnckens
met de oudste vlag van Koninklijke Fanfare Antverpia.

Aan de toog van het WCM: vlnr. Paul Cools, Cultuurantenne Stijn Van
Bouwel, Districtsvoorzitter Koen Palinckx, Ludo Van Bouwel, Marc
Elseviers (vooraan), Luc Beyers en Marc Denissen (achteraan).

Met de Kerba Paardentram werd op zaterdag 28 mei de tiende
verjaardag van DC Antverpia gevierd.
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MARIABURGSE FEESTEN
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Speciale editie in kader van 30 jaar

Wij zijn trots dat we al 30 keer deze feesten kunnen organiseren. We willen deze
kans dan ook niet voorbij laten gaan om er een knaleditie van te maken met heel
wat nieuws.
Vrijdag 23 september starten we met onze traditionele kwis in Elcks Thuys. De
muziekvragen zullen dit jaar live worden gespeeld. Met de JB Connection hebben
wij toppers die de muziek (ook tijdens pauze en achteraf) live zullen brengen. Met
hun drie akoestische gitaren en stem geven zij een extra dimensie aan onze kwis.
Zaterdag 24 september brengen we tussen 19 en 23 uur live juke-box op het plein.
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HEEMKUNDIG DOCUMENTATIECENTRUM
Archief Rik Asselbergh nieuwste aanwinst

Veel bedrijvigheid in het Heemkundig
Documentatiecentrum op de eerste verdieping
van het Wijkcentrum aan het Van de
Weyngaertplein 38. Elke dinsdagvoormiddag
komen er personen langs om waardevolle
stukken te bezorgen of om informatie te
krijgen in verband met Sint-Mariaburg en zijn
inwoners.
Marc en Carl Asselbergh stelden het volledige
archief van hun vader Rik Asselbergh
ter beschikking van het Heemkundig
Documentatiecentrum. Samen met Rik De
Smedt was Rik Asselbergh de grondlegger van
de Mariaburgse heemkunde. Hun publicaties
‘Over Sint-Mariaburg gesproken’ en ‘Over onze
straten gesproken’ staan ter beschikking van al

ALLE DAGEN WAT IN

Rik De Smedt en Rik Asselbergh, de
grondleggers
van
de
Mariaburgse
heemkunde. Hun archieven berusten in het
Heemkundig Documentatiecentrum.
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vier op een rij, othello, pietjesbak, ... Steeds
digitaliseren.
Diane Mermans uit Beveren schonk
gezellig met een drankje erbij!
NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid
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Dinsdag tot
Donderdag:
8.30u - 17.00u
Vrijdag:
8.00u - 17.00u
Zaterdag:
8.00u - 15.00u
Maandag
gesloten

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

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

kapelsesteenweg 611 • 2180 ekeren
tel: 03/66428 72 • fax: 03/665 19 44
rekeningnummer: 143-0607044
c.b.f.a.: 62617
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CULTUUR
Katleen De Vylder gaf manuscript
van haar grootvader heel mooi uit
Na de cd’s ‘Op Harpen en Snaren’, ‘Met Harp en Ziel’, ‘Die Goede Oude kerst’, ‘Over Levenskunst met Fingerspitzengefühl’
en de boeken ‘Van Vlaamsche Verzekens, Sagen en Sterreliedekens’, ‘Over Groot Moeders Leven’ en ‘Het Laerhof en
zijn nobele bewoners’ heeft Katleen De Vylder de postume uitgave verzorgd van het boek ‘Naar Compostela vanuit de
Lage Landen bij de Zee’.
Katleen woonde destijds in de Van de Weyngaertlei, nadien in de Wielewaallaan, thans verblijft ze in De Haan aan zee,
maar ze blijft sterk geïnteresseerd in al wat hier gebeurt. Ze schrijft: “De aanzet van dit boek was eigenlijk de kerk van
Kapellen. Toen mijn grootvader Frans Bresseleers op zoek was naar de geschiedenis van de Sint-Jakobskapel die daar
vroeger stond, ging hij steeds dieper graven naar de oorsprong van die Sint-Jakobsverering. Dus het werk dat hij oorspronkelijk wilde schijven over
enkel de geschiedenis van Kapellen mondde uit in vele archiefdozen. Een werk dat hij spijtig genoeg niet meer kon voltooien. Ondertussen werden er
in de loop der jaren vele werken uitgegeven over Compostela, maar deze gaan dan vooral over de tochten zelf en spelen zich meestal af in Frankrijk
en Spanje. Daarom opteerde ik toch om dit oude grote werk van hem uit te geven.”
Frans Bresseleers behandelde in zijn studie meer dan 200 door hem gekende plaatsen die in onze Lage Landen op één of andere wijze een SintJakobsverering laten doorschemeren o.a. Antwerpen, Kapellen en Kalmthout. Om een beeld te schetsen van de vroegere pelgrimage naar Compostela
liet hij dit vooraf gaan door algemene gegevens over de Sint-Jakobsdevotie en haar ontstaan, alsook over de oorsprong van de Sint-Jakobskapellen,
-kerken, -gast- of passantenhuizen en -broederschappen.
Voor meer informatie over het boek dat 192 blz. telt, of om het te bestellen (19,50€ + 3,5€ verzendkosten): info@katleendevylder.be www.
katleendevylder.be

Krijt op de ziel
Van de hand van Erik Van Malder verscheen een
verhalenbundeltje ‘Krijt op de ziel’, paperback
12,5 cm x 20 cm, 118 blz., kostprijs 16.35 euro. Hij
schrijft:
“Tijdens de paar jaren dat ik aan de Molenweg
nummer 8 in Mariaburg woonde, mocht ik me
geregeld verheugen in de ontvangst van uw krant
‘Nieuw kwartier’. Zo kwam ik ook een en ander
te weten over mijn wijkgenoten/buren. Eind
2013 verhuisde ik weer naar Antwerpen, maar ik
houd nog altijd contact met de vrienden die ik in
Mariaburg maakte.”
Krijt op de ziel bevat zeven verhalen. Ze kunnen
vrouwvriendelijk genoemd worden, omdat de
meeste vrouwen hier winners zijn, mannen losers.
Telkens een andere setting, andere personages in
bijzondere relaties, met onderwijs en opvoeding op
de achtergrond. De verhalen hebben verrassende
plots, veel spanning, behoorlijk wat romantiek,
een vleugje erotiek en psychologische schetsen
van (ontredderde) mensen in uiteenlopende
situaties. Van Malder weet ook te boeien door zijn
meeslepende en intrigerende schrijfstijl. Echt een
boek voor in de reistas of op het nachttafeltje.

Fietsen in Ekeren - deel 1
Moderne architectuur in Ekeren-Donk
In opdracht van het district Ekeren heeft Jo Van Bouwel een mooie brochure samengesteld
van 46 bladzijden. Hierin wordt een fietsroute beschreven die vertrekt van Hof de Bist en
langs 18 moderne woningen leidt. In de knap geïllustreerde publicatie, waarvoor Kelly Stark de
eindredactie voerde, vindt men een handig overzichtsplan en verder nuttige informatie over
de architecten en de bouwkenmerken. De brochure is gratis te bekomen bij diverse diensten
van het district Ekeren. Een aanrader.
Als deel 2 plant Jo Van Bouwel een brochure ‘Wandelen in Ekeren - Moderne architectuur in
Sint-Mariaburg’.
(LVB)

Stef Van Eyck gaf vorm aan
crash Britse bommenwerper
De Mariaburgse kunstenaar Stef Van Eyck maakte in 2004 reeds het beeld de Literatuurspeler dat
op de rotonde van de Driehoekstraat verwijst naar de nabije bibliotheek en de muziekacademie.
Nu heeft hij voor het district het beeld Lancaster ED810 Wing gemaakt uit Cortenstaal, drie
meter hoog, zestig centimeter breed, twintig centimeter diep en weegt 130 kilogram. De sokkel
is gemaakt van ruwe natuursteen. Het herdenkingsmonument is geplaatst op de hoek van het
Laar en de Wielseweg. Ter hoogte van de hoeve Lathouwers werd de Britse bommenwerper door
het Duitse afweergeschut neergehaald. De zeven jonge bemanningsleden kwamen om het leven.
(LVB)

We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65
info@vincevastgoed.be
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cultuur
Mon Van Den Broeck kapte beeldjes voor Cultuurprijs
Het districtsbestuur van Ekeren kende drie cultuurprijzen toe: aan een verdienstelijke persoon
of vereniging, aan een jong talent en aan een persoon voor zijn/haar carrière. Weliswaar
werd in 2016 geen Mariaburger gehonoreerd, maar de prijzen - een houten beeldje - werden
vervaardigd door Mon Van Den Broeck, voorzitter van Kunstkring Caerde.
Om de twee jaar zal aan een kunstenaar uit Ekeren gevraagd worden om de trofee te ontwerpen.
Mon Van Den Broeck uit de Karel De Wintstraat opende de rij. Mon kapte drie verschillende
beeldjes met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze een aker vasthouden.
Eerder creëerde Mon ook de beelden voor de kerststal in Ekeren en voor die in de kathedraal
van Antwerpen. (LVB)

‘Van Bosch Losch’
Tot 15 mei kon in het Antverpiagebouw
een bijzonder originele tentoonstelling
bezocht worden onder de titel ‘Van Bosch
Losch’! Leerlingen van de Academie
Noord creëerden in diverse disciplines op
hun niveau werk dat geïnspireerd was op
schilderijen van Jhieronymus Bosch.
Voor de plechtige opening van de
tentoonstelling op zaterdag 30 april
werd een korte optocht door de straten
rond het Antverpiagebouw gehouden.
Deelnemers waren verkleed als figuren
uit een schilderij van Hieronymus Bosch
of als late middeleeuwer. Aansluitend
volgde een receptie. De tentoonstelling
kreeg veel bezoekers over de vloer, ook
leerlingen van GIBO Annadreef. (LVB)

Folklore
Mariaburgers namen deel aan
het Ganzenrijden in Lillo !
Het traditionele gansrijden in de Antwerpse poldergemeenten kende ook
dit jaar weer een groot succes. Duizenden mensen genoten dit voorjaar
in Zandvliet, Berendrecht, Hoevenen, Stabroek, Ekeren en Lillo van deze
folkloristische gebeurtenis.
Op zondag 6 maart namen 25 ruiters op zware Brabanders deel aan het
koningsrijden op het binnenplein van Lillo - Fort. Onder de deelnemers
Mariaburger Theo Reynaerts uit de Gezondheidslei 16, die in navolging van
zijn vader en nonkels, de traditie van het gansrijden in de familie verder
zet.
Ook één van onze krantenbussers, Eddy Bernaerts uit de Sparrenlaan,
is een enthousiast medewerker van vzw De Ware Gans die in Lillo
organiseert. Als speaker - animator zorgt hij voor de nodige ambiance
tijdens de feestelijkheden. (LC)

Mon Van Den Broeck met zijn drie beeldjes
voor de Cultuurprijs van het district Ekeren.
Districtsvoorzitter
Koen
Palinckx
en
cultuurantenne Stijn Van Bouwel kregen
toelichting bij zijn creaties.

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken
Gespecialiseerd in oude technieken
o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren
kalk- en zandtechnieken

Beenhouwerij - Charcuterie

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

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken
Dag en nacht
Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg
tel: 03/664.27.04
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KMO
Werken Prins Albert stilgelegd
Sedert april zijn de werken op de plaats van de gesloopte dorpsherberg Prins Albert stil gelegd. Allerlei speculaties hieromtrent deden de ronde. Bij de
bevoegde instanties kregen we volgende uitleg:
Er werd destijds een vergunning verleend voor een nieuwbouwproject mét behoud van het originele hoekgebouw (café Prins Albert). Tijdens de
werken heeft de bouwheer contact opgenomen met de dienst Monumentenzorg om te bekomen dat het hoekpand toch mocht gesloopt worden.
De betreffende dienst heeft hiervoor een gunstig advies verleend in het kader van een tweede bouwaanvraag/-vergunning. Er was in deze periode
geen sprake van een bouwovertreding en/of stilleggen van de werken. De vertraging die zich toen voordeed, was puur het gevolg van de gewijzigde
plannen en de nieuwe aanvraagprocedure.
In maart van dit jaar werd echter een nieuwe vergunning aangevraagd voor wijziging aan het gelijkvloerse niveau van het project. In april werden de
werken gecontroleerd én stilgelegd op vraag van de Administratie Wegen en Verkeer (het vroeger in de volksmond gekende ‘Bruggen en Wegen’)
. Dit is de beheerder van de Gewestwegen, in casu de Kapelsesteenweg. Daardoor dient de bouwheer het einde van de nu lopende procedure af
te wachten om de werken opnieuw te kunnen starten. De aanvraag van dit project moet eerst door het College van Burgemeester en Schepenen
geagendeerd worden. De werken zouden dan een maand na die datum terug kunnen opgestart worden. De mogelijkheid bestaat echter wel dat indien de Administratie Wegen en Verkeer in beroep zou gaan tegen een vergunning - de procedure met flink drie maanden verlengd wordt bij de
Deputatie, wat opschortend werkt.
Kopzorgen intussen voor buur Het Krantenkopje en de vele trouwe klanten die langs de desolate bouwwerf hun portie nieuws willen halen of bij het
postpunt hun brieven en pakjes willen bezorgen. (LVB)

Café Bagatel terug open
De periode dat in Sint-Mariaburg op elke straathoek een café
te vinden was, behoort tot het verre verleden. In de jaren 1980
organiseerde een ploeg enthousiaste inwoners van de Charlottalei
nog een ‘15 kroegentocht’ en nadien een ‘13 kroegentocht’. De mooie
brochures die hierbij uitgegeven werden, kan men in het Heemkundig
Documentatiecentrum komen inzien.
In de 21e eeuw is de maatschappij derwijze individualistisch geworden
dat men blijkbaar minder behoefte heeft aan sociaal contact in het
buurtcafé. Amper vijf herbergen zijn overgebleven op het grondgebied
van de wijk. Aan Ekerse zijde Den Treffer (ex ‘t Refpunt/ Laboureur)
dat pas een nieuwe uitbaatster kreeg; aan Brasschaatse zijde De
Tramhalte, Blueprint (vroeger Velodroom), Oud-Antwerpen en sedert
begin mei terug volkscafé Bagatel op de hoek van Sint-Antoniuslei en
Carolinalei. Enkele maanden stond het café, dat door vorige uitbaters
herdoopt werd in ‘t Penneke, leeg.
David Lion is de nieuwe uitbater en ter gelegenheid van de Mariaburgse
Sinksenfoor mocht hij veel volk op het terras ontvangen. Hij heeft de
elektriciteit vervangen, de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht
en het interieur opnieuw geschilderd. Brasschatenaar David Lion heeft
ervaring in de horeca, want werkte twaalf jaar in dorpsherberg Roode
Leeuw over de Sint-Antoniuskerk in Brasschaat-Centrum.
Door de naamkeuze respecteert hij de Mariaburgse geschiedenis, want
het café kreeg onder uitbater Tony Moons de naam ‘Bagatel’, verwijzend
naar het inmiddels verdwenen hotel Bagatelle (voordien Saint-Antoine)
op de hoek van Annadreef en Jacobuslei. Vader Moons had daar in de
jaren ‘50 een handelszaak. In de jaren ‘80 schonk men in de Bagatel
Postel van ‘t vat! Het café was clublokaal van de Turnkring (dames),
Brasschaatse handbalclub, Volleybalclub en de Majoretten.
Na Tony Moons kreeg het hoekcafé een tijd de weinig zeggende naam
‘t Aperitiefke.
De oorspronkelijke naam van het dorpscafé was “Pullman”. Het werd
uitgebaat door het echtpaar Edward Philips. (LVB)

Immobiliënwereld
superactief
Woningen in Sint-Mariaburg zijn bijzonder gegeerd. In praktisch
alle straten verlaten oudere mensen hun huis en komen jonge
gezinnen de buurt verlevendigen. Er vindt momenteel een geweldige
generatiewisseling plaats. Begrijpelijk dan ook dat de immobiliënsector
hier bijzonder actief is. Buiten de van oudsher gevestigde firma’s
als IBA (Leo Dierickx) en Verhelst kwamen recent Vitrin (inmiddels
naam veranderd in NEON) van Joris Kerschot en Entrez van Thomasz
Schaevers sterk in beeld. De namen van deze ondernemingen prijken op
vele borden in de tuinen van woningen, die te koop komen en heel snel
verkocht zijn. Entrez heeft een nieuw kantoor geopend in het moderne
pand op de hoek van Kapelsesteenweg en Sint-Antoniuslei, waar
voordien een winkel met dieet- en sportvoeding gevestigd was.
Vrijdag 3 juni werd Vince Vastgoed en Vince Relocation onder ruime
belangstelling voorgesteld aan de Molenweg 1A. Vincent Van der
Brempt runt het kantoor. Uit respect voor Patrick Van Laere en Gerda
Cassauwers, die voordien het kantoor achter de Katerheidemolen
runden, heeft Vincent een muur door Manu Van Meervelde in zwarte
bordverf laten zetten en ‘Patrick’s Wall’ genoemd. Iedereen kan daarop
zijn gevoelens vertolken over de te vroeg gestorven zaakvoerder. SintMariaburg is uiteraard trots dat een telg van de bekende familie Van
der Brempt de KMO-gelederen komt versterken. Overgrootvader Leon
Van der Brempt (1881-1970) was kerkmeester en woonde in de prachtige
villa Casa Cara op de hoek Kapelsesteenweg-Maria Theresialei, waar
nu Delhaize gevestigd is. Grootvader Marc (1918-1991) was eveneens
kerkmeester en bestuurslid van de NSB, de Mariaburgse bond van oudstrijders.
(LVB)

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
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met koffiehoekje
Openingsuren:
Dag- en weekbladen
Ma. 05.45 - 12.30u
Postpunt, lotto, loterij
Di. - Vr. 05.45 - 12.30u
Grote keuze in wenskaarten
en 13.30 - 18.00u
Kopie- & faxservice, etc…
Za 07.00 - 15.00u
Kapelsesteenweg 615, 2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64
e-mail: hetkrantenkopje@telenet.be
www.hetkrantenkopje.be
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MENSEN
MENSEN

MENSEN

Ecolo-voorzitter
GEBOORTE
Ecolo-voorzitter
Olivier
Deleuze: Olivier Deleuze:
Aprilvisje Alex sprong op 1 april op de wereld en verdient zeker een plekje
in de Gazet van het Nieuw Kwartier. Trotste ouders van deze nieuwe
Mariaburger zijn Jan en Mieke van Bavel uit de Nijverheidslei. Zusje Julie
is kei fier op haar broer. Mieke en Jan zijn de medeorganisatoren van het
jaarlijkse straatfeest in de Nijverheidslei.
Moeke en bompi wonen al 21 jaar in de Zwemdoklei. Zoals heel veel
jongeren wilden Mieke en Jan ook graag in Sint-Mariaburg wonen.

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
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zonen Luc en Olivier Deleuze.
Eerst liepen de jongens school
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BRILJANTEN JUBILEUM

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

Natuurvoedingswinkel

De Groene wijzer
Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

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

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

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

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

Parking en toegang langs achterzijde

8
10

10

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

www.degroenewijzer.be
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MENSEN
BM’ s verlieten ons...

Paul Haerens

Alfons Den Hond

° 24/12/1968

° 3 juni 1920

† 5/4/2016

† 25 mei 2016

Op de dag dat hij 96 zou geworden zijn vond in de Mariaburgse
parochiekerk de uitvaart plaats van Alfons Den Hond. De echtgenoot van
Aline Adriaenssens overleed in AZ Klina te Brasschaat. In januari had het
echtpaar nog hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Het gezin telde
twee kinderen, zoon Paul en dochter Monique en woonde in een mooi huis
met prachtige tuin op de Kapelsesteenweg naast dokter Bortels. Fons,
geboren in Veerle en gewezen natiebaas van Manigra, was een gedreven
duivenliefhebber. Meermaals mochten we tijdens onze cultuurhistorische
wandelingen zijn duivenhok in de prachtige tuin bewonderen. Het was
telkens genieten van de pittige verhalen die hij smaakvol kon vertellen
over zijn hobby. We zullen hem missen. (LVB)

In mei vorig jaar verloor mevrouw Cecile Vaneeckhaute uit de Mariettalei
haar echtgenoot Frans. Nog geen jaar later diende ze samen met
dochter Pascale afscheid te nemen van haar zoon. Paul overleed in
ZNA Stuivenberg te Antwerpen nadat hij goede zorgen had gekregen
van Dr. Joos en het verplegend personeel van PC Bethanië te Zoersel.
De uitvaartliturgie vond plaats in de kerk van de Heilige Familie te
Brasschaat-Kaart..

Lode Hermans
° 22/3/1933
† 6/4/2016

Willy Hendrickx
° 4/9/1936
† 17/3/2016

De echtgenoot van Frida Degolla was geboren in Diest. Hij woonde geruime
tijd in Sint-Mariaburg en was actief betrokken bij het parochieleven. Hij
was lid Okra. Het gezin telde drie kinderen, die voor 9 kleinkinderen
zorgden. Willy overleed in WZC Salvé te Brasschaat-Rustoord. De
uitvaartplechtigheid vond plaats in de parochiekerk O.-L.-Vrouw van
Gedurige Bijstand.

De oudste zoon van het bekende gezin Hermans-De Crom (Krediet Arfin)
bracht zijn jeugd door in de Vroente. Nadien woonde de familie aan de Bist
in villa Les Rochers, alvorens naar de Steenstraat in Ekeren te verhuizen
waar kredietmaatschappij Arfin gevestigd was. Lode huwde met Viviane
Peeters en zij kregen twee kinderen Nadine en Axel. In de wijk was Lode
ook bekend als voorzitter van de florissante toneelkring Dienet Vro.
Eens de kinderen gehuwd waren, verhuisden Lode en Viviane naar de
Lage Kaart. Hij overleed in WZC Welvaart te Hoogboom-Kapellen. In stil
verdriet en machteloos leefden echtgenote, kinderen en kleinkinderen
de laatste maanden mee: het verlies was er al voor het einde, de rouw
lang voor het afscheid. Velen kwamen hun meeleven betuigen tijdens de
aangrijpende uitvaartdienst in de Mariaburgse parochiekerk.

Roger Clabau

Guido Matthysen

° 15/9/1928

° 19/3/1946

† 12/4/2016

† 28/3/2016

Guido was de oudste zoon van het gezin François Matthysen-Willekens
uit de Karel De Wintstraat. Samen met zijn zussen Rita (+), Gerda en
Magda en zijn broers Ivo (+) en Leo nam hij actief deel aan het leven in de
wijk, o.m. als scout. Hij was levenspartner van wijlen Louisa Breugelmans.
Guido overleed in A.Z. Klina te Brasschaat. Zijn kinderen Koen en Dirk en
de kleinkinderen Lauren en Witse namen samen met vele dorpsgenoten
afscheid van hem in de parochiekerk aan het Van de Weyngaertplein.
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De weduwnaar van mevrouw Andrea Swertvaegher woonde in de
Nijverheidslei. Het gezin telde vier kinderen. Roger was secretaris van
Vogelkring De Appelvink, die destijds exposities organiseerde in de
Prins Albert. Als beroepsmilitair werd hij van Lombardzijde naar de
kazerne van de Luchtbal overgeplaatst en zo kwam het gezin in SintMariaburg terecht. Samen met een vriend wandelde hij ‘s morgens vroeg
naar Delhaize en zo zullen vele Mariaburgers zich hem herinneren. Op
zijn doodsprentje dankte hij kinderen Carine en Jean Pierre, die in de
Vogelkersstraat de taak van mantelzorgers op zich genomen hadden.
Naar zijn wens heeft het afscheid plaats gehad in intieme kring.
9
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Joanna Estercam

Wiza Flebus

° 21/3/1929

° 17/3/1931
† 1/5/2016

† 30/4/2016

De weduwe van Corneel Van Eycke was een bijzonder geliefde vrouw in
de wijk. Altijd met een lieve glimlach op de lippen, steeds klaar voor een
vriendelijk praatje over de dagelijkse dingen als ze van haar appartement
in de Alfons De Schutterstraat naar de lokale winkels wandelde. Zij
genoot van de bijeenkomsten van Ziekenzorg. Zij hield veel van haar
kinderen Frank, Mick en Ron en hun partners en was geliefd bij haar groot
nageslacht, kleinkinderen en achterkleinkinderen. ‘Je was een geweldige
maraine,’ schreven ze op het doodsprentje. ‘Iedereen zag je graag. Je
hoefde niet eenzaam te sterven. Op de tonen van je lievelingsmuziek
gleed je zachtjes van ons weg.’ Joanna overleed in WZC Melgeshof te
Merksem. De uitvaartliturgie vond plaats in de parochiekerk te SintMariaburg.

De weduwe van Staf Van Camp overleed zacht en stil in WZC Beukenhof
te Kalmthout. Het gezin Van Camp telde twee dochters Hermine
(jarenlang kapster in de Leopoldlei) en Erna. Die zorgden voor drie
kleindochters en vier achterkleinkinderen. De uitvaart vond plaats in de
Mariaburgse parochiekerk.

Simonne Van
Haegenborgh
° 1/8/1927
† 10/5/2016

Anita Vissers
° 8/6/1937
† 4/5/2016

De weduwe van Kamiel Heirstrate is thuis zachtjes ingeslapen, liefdevol
omringd door haar gezin en allen die zij lief had, gesterkt door het H.
Sacrament der zieken. Diep bedroefd maar met vele onuitwisbare
herinneringen namen familie, vrienden en kennissen afscheid van
‘Mamsje’ op woensdag 11 mei in de parochiekerk O.-L.-Vrouw van
Gedurige Bijstand.

De weduwe van Jan Van Buyten is in WZC Zonnewende te Kapellen
omringd door haar kinderen en gesterkt door de ziekenzalving zachtjes
heen gegaan na een rijk gevuld leven in dienst van velen. Afkomstig uit
Leuven stamde Simonne uit een gezin van zes kinderen, waarvan broers
Gust en Ward priester en missionaris werden en zus Cri missiezuster.
Het gezin Van Buyten woonde jarenlang aan de Lage Kaart en telde vijf
dochters en één zoon, die allen zeer actief waren in scouting. ‘Bonneke’
had 27 kleinkinderen en was overgrootmoeder van 30 achterkleinkinderen.
Haar familie was haar heilig en zij hield ervan met zijn allen gezellig op
weekend te gaan in de Ardennen of bij alle mogelijke gelegenheden te
feesten. Tot op hoge leeftijd reed ze zelf naar alle uitvaarten van vrienden
en kennissen. De laatste tijd vond ze wel iemand van de familie bereid
haar te vioeren. Zij had een grote interesse voor al wat in haar omgeving
gebeurde en ze volgde intens het gemeenschapsleven in Mariaburg en
verre omgeving. In een overvolle parochiekerk werd tijdens een prachtige
uitvaartdienst het leven van deze sterke persoonlijkheid piëteitsvol
herdacht.

Dimf Lavrysen
° 1/5/1946

Marie-Josée Maes

† 22/5/2016

° 24/7/1926
† 1/5/2016

In AZ Klina te Brasschaat overleed op hoge leeftijd de weduwe van
Charles Dewez. Haar kinderen Nicole, Georges en Paulette namen samen
met de kleinkinderen en achterkleinkinderen afscheid van haar tijdens de
uitvaartplechtigheid in de aula van Uitvaartcentrum Geenen te Ekeren.
10

In het stemmig kerkje van Sint-Theresia in Ekeren-Bunt namen velen
afscheid van de jongste dochter uit het gezin Lavrysen, dat vele jaren
aan de Antverpiastraat 10 woonde. Broers Jozef en Jan wonen met
hun echtgenotes nog in de wijk, zus Alena werkte decennia lang als
kleuterleidster in de vrije basisschool. Dimf was de jongste en werkte als
opvoedster in de sociale sector tot ze door ziekte haar beroep niet meer
kon uitoefenen. Samen met haar zus Alena woonde ze in de Bunt. Stil,
stipt, sterk sociaal bewogen en altijd begaan met de anderen: zo werd ze
getypeerd tijdens de mooie uitvaartdienst. Meer dan de helft van haar
leven was ze getekend door pijn en ziekte, maar toch klaagde ze nooit.
Dimf overleed in de palliatieve afdeling van De Mick in Brasschaat.
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SPORT
ONDERWIJS
VBSM feest en breidt uit

MARIABURGERS OVERLEEFDEN

Vrije Basisschool Sint-Mariaburg haalde de voorbije maanden meermaals het nieuws. Zo bouwde de VBSM
DODENTOCHT BORNEM
tijdens de jeugdboekenweek een heuse leestuin om het thema “Weg van de stad” reëel te maken. Een leestuin
met strandstoelen, zitzakken en een kamp waarin de leerlingen languit konden genieten van hun boek of van
verhalen die voorgelezen werden. Een leesmarathon sloot de week af. Zo kregen de leerlingen terug plezier in hetDanny De Proft uit de Floris Verbraekenlei
lezen. De school gaat ook uitbreiden. “We hebben nood aan meer klasruimte”, aldus directeur Erwin Vanheybeeck.
12 nam voor de vijfde maal op rij deel aan
“Met onze 210 leerlingen, waaronder 95 kleuters, hebben we nood aan meer ruimte. Binnen vijf jaar verwachten
de Dodentocht van 100 km in Bornem. Hij
we trouwens nog een groei van 15 procent.” Daarom wordt aan de kant van de Frans Standaertlei een tweede
verdieping opgetrokken door aannemer Van Laerhoven op het gebouw dat precies 20 jaar oud is. Op 21deed
mei er ditmaal welgeteld 24 u. over, een
werd over dit alles en nog veel meer druk gesproken door een massa ouders, grootouders en sympathisanten
gemiddelde van iets meer dan 4 km/u.
die genoten van het Zonnefeest op een heerlijk zonnige dag. Positief nieuws ook is dat Het Vlindertuintje voor
een periode van twintig jaar een pand ter beschikking krijgt van de Parochie Sint-Mariaburg . De aanpalendeTheo Reynaerts uit de Gezondheidslei
parochiewoning, die ooit als pastorij diende voor pastoor Blijweert ist omgebouwd tot kinderopvang. De vraag
16 deed voor de vierde maal mee en stapte
hiernaar kwam onder andere van de ouders van de kleuterschool. Een kinderopvang en kleuterschool naast
er ± 23 u. over. Iets sneller dan zijn maatje
elkaar betekent immers een meerwaarde voor de buurt en de ouders. Kinderdagverblijf het Vlindertje gaat
Het voormalige parochiesecretariaat
Danny.
Onze Mariaburgse beeldhouwer
definitief van start op 1 september, maar inschrijven kan via info@vlindertuintje.be of op het nummer 0496
10
naast de school zal voortaan dienst doen
32 24. De uitbaatster van Het Vlindertuintje, Lisa Van Roosbroeck, is geen onbekende binnen de kinderopvang.
Peter Kempenaers,
die de Het
vorige
tien edities
als kinderdagverblijf
Vlindertje
.
Ze baat al sinds 2004 kinderkribbe Het Mierennestje uit in de Dublinstraat in de wijk Luchtbal. (MED)
uitstapte, vond dat voldoende en besliste

Steinerschool De Wingerd
bezocht Wijkcentrum

niet meer deel te nemen. (LC)

GIBO Mariaburg met
Gold Project

Steinerschool De Wingerd kent al jaren een gestage groei. Om een totaal
beeld te geven van welke richtingen en mogelijkheden er zijn binnen het Directrice Hilde Rasschaert daagde leerlingen, leerkrachten en
steineronderwijs, organiseerde zij half januari voor het eerst een infodag waarop ouders uit om tegen het schoolfeest van 4 juni vijf opdrachten
de middelbare steinerscholen ook vertegenwoordigd waren. Dat er sindsdien uit te voeren om een échte vijfsterrenschool te zijn. Eén van de
zo veel aanvragen zouden binnen komen, hadden zij niet verwacht. “Om aan opdrachten was de media te halen. Dat gebeurde al door de artikels
deze vraag tegemoet te komen, organiseerde de school op 22 maart een extra in vorig nummer van onze gazet over de reuzen Anna en Jacobus,
infoavond”, zegt directeur Johannes Barkmeijer.
Steinerschool De Wingerd is een gezellige, kleinschalige basisschool met maar ook op 18 mei in GVA. Onder de titel “Rolstoel is vermoeiend’
mooie klassen, een muzikaal en kunstzinnig aanbod en een sterk team verscheen een artikel van Marc Wouters over de samenwerking
van leerkrachten met een uitgesproken, brede visie op onderwijs. Het van het vijfde leerjaar van meester Jo Goemaere met leerlingen van
steineronderwijs in Vlaanderen biedt een doorlopend leerplan van kleuter- tot Leerexpert Dullingen, begeleid door Chris Schippers. Zo maakten
middelbaar onderwijs. Ook de overstap naar het regulier secundair onderwijs de leerlingen van GIBO Annadreef kennis met attributen die
na de lagere school vormt blijkbaar geen probleem. “Secundaire scholen in de
omgeving geven aan dat ze erg blij zijn met leerlingen van De Wingerd. Ze staan personen met een handicap nodig hebben. Het besturen van een
rolstoel bleek helemaal niet zo eenvoudig. “Het is mooi om te zien
gekend als open, leergierige en gedreven leerlingen”, aldus de directeur nog.
In de kleuterschool is nabootsing en fantasie en ritme en regelmaat de rode dat jonge mensen met en zonder beperking elkaar zeer snel leren
draad. “Er wordt elke week met de kleuters brood gebakken, soep gemaakt kennen. Kinderen zijn nog puur. Ze maken direct vriendjes. We
en dagelijks fruit gesneden. Er worden kampen gebouwd, toneel gespeeld, kunnen nog veel van hen leren”, aldus het artikel.
getekend en geschilderd, gezongen en veel bewogen,” vertelt Veerle Embrechts,
zorgcoördinator van de kleuterschool.
Juf Anke
Op dinsdag 7 juni kwam juf Kim Vermeulen met de leerlingen van het vierde
leerjaar op bezoek in het Wijkcentrum om er kennis te maken met de geschiedenis
leerde de
van Sint-Mariaburg. Woensdagochtend maakten ze een wandeling in de buurt
leerlingen
van de school om met eigen ogen te zien waar de prachtige gebouwen stonden
van GIBO
die ze in de powerpointpresentatie voorgesteld kregen. Een initiatief dat ook
rijden met
Boven: basisscholen
voor andere
een rolstoel: Danny De Proft
Onderweg
werd bij de Bakkersmolen
interessant
kan zijn!
helemaal
in
Essen-Wildert
genoten
van
een
Voor
meer
info
over
niet zo
Steinerschool
De verfrissing.
Wingerd
welgekomen
kan u terecht op www.
gemakkelijk!
steinerschooldewingerd.be
Onder:
Bij aankomst op het terrein van KMVK
konden de ﬁetsers genieten van heerlijke
pannenkoeken.

Sint Eduardusinstituut huldigde
nieuwe gebouwen in
Het Sint-Eduardusinstituut is al decennialang een begrip in Merksem en ruime omgeving. Heel
wat Mariaburgse jongens hebben er hun humaniorastudies gedaan. De school is begonnen als
een zuivere ASO-school, met de nadruk op wetenschappen, wiskunde, talen en economie. Met
de jaren heeft de school ook een stevige reputatie opgebouwd met zijn sportrichtingen. Zo is er
de ASO-richting Sportwetenschapen bijgekomen, waar veel wetenschappen en wiskunde worden
afgewisseld met sport. Daarnaast is er de richting Lichamelijke Opvoeding en Sport. Dit is een
sterke TSO-richting die, naast een algemene vorming, een ruim pakket aanbiedt van tien uur sport
per week.
Recent werden twee nieuwe schoolgebouwen van het Sint-Eduardusinstituut plechtig ingehuldigd.
De gebouwen, goed voor 2500 m2, omvatten naast moderne klas-, vak- en labolokalen een nieuwe
Theo Reynaerts (links) bereikte de aankomst in gezelschap
turnhal om de groei van de school op te vangen.
van twee dappere companen.
Wie meer info wenst over de school, kan terecht op de website www.sint-eduardusinstituut.be
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Renée Eykens naar EK
Op 8 juni is Renée Eykens uit de Zwaluwlaan 20 geworden. Deze jonge atlete
behaalde eind mei op de IFAM meeting in Oordegem in een sterk bezette 800
meter de vierde plaats. Zij finishte in 2’01”91 en bleef daarmee ruim onder het
minimum voor het EK in Amsterdam, dat van 6 tot 10 juli plaats vindt. Tijdens
de meeting in het Zwitserse Bellinzona stelde ze nadien haar persoonlijk
record nog scherper op 2’01”66 en daarmee bleef ze slechts 16/100e boven de
limiet voor de Olympische Spelen van Rio! Enkele dagen later dook ze op de
Gouden Spikemeeting in Leiden 16 honderdsten onder de olympische limiet.
Meteen ging haar droom in vervulling: de selectie voor Rio was binnen!
Werd deze begaafde studente kinesitherapie vorig jaar in Zweden al Europees
kampioen bij de juniores, dan kan ze nu ook bij de seniores op het hoogste
niveau haar grote klasse tonen. We wensen haar veel succes!
(LVB)

18e Velo Classic ten bate van MS-zelfhulpgroep
Het weekend van 6 en 7 augustus domineren de wielerliefhebbers het
Mariaburgs landschap. Voor de 18e maal wordt de ‘Velo Classic’ verreden.
Deze échte klassieker, destijds door Frans Bedeer en zijn vrienden gelanceerd
met als doel de MS-zelfhulpgroep Brasschaat/Noorderkempen financieel te
steunen, biedt jong en oud de kans in een mooie omgeving ritten van 30, 40 of
50km te fietsen. De meer getrainde wielertoeristen kunnen zelfs een parcours
van 60 of 75 km afleggen. Daarnaast blijft ook de Kids Velo Classic van 14 km
naar de Melkerij Peerdsbos behouden.
Deelnameprijs 3 euro. Zowel zaterdag als zondag wordt vanaf 8 uur tot
16 uur gestart van op het voetbalterrein KMVK aan de Zwemdoklei 1 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 te vinden zijn.
(LVB)

OPENDEURDAG DANS- EN TURNKRING ANTVERPIA
Op zondag 22 mei kon de regen het enthousiasme niet temperen van bestuur en leden van Dansen Turnkring Antverpia: op de speelplaats en in de zaal van de Schriek beleefden ze een gezellige,
sportieve namiddag. De jaarlijkse Opendeurdag lokte weer veel sympathisanten aan.
Eind juni is het werkjaar alweer voorbij, maar deze zomer wordt als nieuw initiatief een sportweek
georganiseerd voor kinderen van 6, 7 en 8 jaar. In samenwerking met Omnisport Vlaanderen
kunnen jongens en meisjes van 16 tot 19 augustus in de turnzaal aan de Schriek 358 kiezen tussen
dans- en omnisport creatief kamp of turn- en omnisport creatief kamp.
Op maandag 5 september hervatten de lessen. Het lessenrooster bevat een groot aanbod voor alle
leeftijdsgroepen: BBB, Dans, Yoga, Volleybal, Turnen, Ochtendgym, Klassiek ballet, Kleuterturnen,
Bewegingsschool.
Volgend schooljaar zullen er kleine wijzigingen zijn aan het lessenrooster.
Lessen Dans bij Hans vinden ‘s maandags plaats op dezelfde uren, maar de kindjes van het 3e
leerjaar kunnen naar keuze aansluiten bij de groep van het 1e en 2e leerjaar of bij de groep van
het 3e, 4e en 5e leerjaar. Er is wel een niveauverschil per groep. Les turnen lagere school bij Kevin:
allemaal terug op donderdagavond van 17.30u tot 18.30u. Lessen BBB bij Katrien op dinsdagavond
starten terug om 19u (tot 20u) en om 20u (tot 21u). Een volledig overzicht van alle lessen op
website www.turnkring-antverpia.be
Bij het ter perse gaan vernam de redactie het plots overlijden van Lieve Stuyck, actief lid van
het bestuur en elke donderdag deelneemster van ochtendgym. Lieve overleed onverwacht op 8
juni tijdens een wandeling in de kloostertuin van Petkovica, Servië, waar ze met echtgenoot Paul
Stoppie op reis was. In volgend nummer komen we hieriop terug.
(LVB)
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SPORT
Twee surfende zussen uit Mariaburg
Op 18 maart werd voor de tweede keer de Ekerse sportfiguur van het
jaar verkozen. In totaal werden 89 Ekerse sporters in zeer uiteenlopende
sporttakken gehuldigd en bekroond. De Ekerse sportfiguur van het jaar
2015 werd uiteindelijk Jasmine Debeer uit de Van de Weyngaertlei.
Deze 24-jarige surfster die samen met haar zus Marjolein reeds een
heel palmares bij elkaar surfte, kon echter zelf niet aanwezig zijn op de
viering. Zij verblijft momenteel in Australië voor doorgedreven training
bij professionele Australische surftrainers.
Daarom werd Jasmines kandidatuur die avond toegelicht door haar
mama Elisabeth, die tijdens haar presentatie de sportgeschiedenis van
haar dochter toelichtte. Elisabeth maakte hierbij gebruik van een hele
serie mooie foto’s van haar surfende dochter(s). En als toemaatje werd
het publiek getrakteerd op een prachtig filmpje opgenomen in Australië,
dat Jasmine voor de gelegenheid doorstuurde.
Iedereen was het er uiteindelijk over eens dat Jasmine met een dergelijk
palmares zeer zeker de titel van sportpersoonlijkheid mocht dragen.
Een overzicht:
Jasmine Debeer in actie op het Benelux kampioenschap 2015 in de
2010 3de plaats Belgisch Kampioenschap
golven van de Atlantische Oceaan voor de Marokkaanse kust (Foto
Danny Bastiaanse)
2011 Surftraining Nieuw-Zeeland + lokale wedstrijden
2012 2de plaats Belgisch Kampioenschap
2013 Belgisch Kampioen
2014 Belgisch Kampioen
2014 Benelux Vice-Kampioen (als enige geselecteerde Belgisch vrouw)
2014 Pantin Classic Pro surfwedstrijd in Galicië, plaatsing op de wereldranglijst
2014 Kwalificatie voor wereldranglijst, ASP-worldtour Biarritz
2015 Belgisch Vice-Kampioen, Zus Marjolein behaalde brons
2015 Benelux Vice-Kampioen (als enige geselecteerde Belg)
Jasmine en Marjolein Debeer
(Foto Wouter Struyf)
2016 doorgedreven training Australië, waar Jasmine ook aan verschillende wedstrijden deelneemt.
Mama Elisabeth: “Ik geloof dat de Mariaburgers weer bijzonder trots mogen zijn op hun sportieve
jeugd. Jasmine en Marjolein zetten Mariaburg op de internationale sportieve kaart! Zeker om
verder in ’t oog te houden. De twee zussen verblijven een groot deel van het jaar in het buitenland,
maar af en toe strijken ze nog eens neer in Mariaburg om de lokale sfeer op te snuiven.”
Waarschijnlijk hebben ze de sportmicrobe wat van mama Elisabeth meegekregen. Zij werd eind
jaren ’70 al verschillende malen Belgisch kampioen skateboarden ’78-‘79, Europees kampioen
(Munchen 1978 – Marseille 1979) en behaalde brons op het wereldkampioenschap freestyle
skateboarden (LA-Californië 1979).

Brasschaat
Handbalclub
groeit sterk

Seth Koerber skibelofte
Op het BK ski in het Stade Y. Richard te Val Thorens onderscheidde Seth Koerber zich bijzonder
in de Paola Cup Reuzenslalom. Deze 15-jarige leerling van het Brasschaatse Gib woont aan de
Kapelsesteenweg 458. Hij behaalde op het BK in de categorie U16 de achtste plaats. Vorige jaren
werd hij in zijn leeftijdsgroep al derde. Een belofte voor de Belgische skisport.
(LVB)
In de sporthal Annadreef is onder meer
Brasschaat Handbalclub actief.

Dit seizoen

heeft deze club met de J18 kunnen vieren. Zij
eindigden afgescheiden als beste ploeg uit
Antwerpen en Vlaams Brabant in hun reeks.
Dit is een hele prestatie vermits dit gerealiseerd
werd met alleen spelers die door de club zelf
werden opgeleid. Deze aankomende jeugd
biedt veel mogelijkheden voor de toekomst
van deze sterk groeiende club.
(SDS)
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OOST-WEST 2016 GROOT SUCCES
Het weer kon beter, maar toch was de sfeer fantastisch en kwamen de supporters massaal naar
het terrein aan de Zwemdoklei om het seizoen 2015-16 feestelijk af te sluiten. De jeugd speelde
boeiende partijtjes. Het vadertornooi verliep spannend. De veteranen toonden zich van hun beste
kant. Zondag wonnen de Mariaburgse beloften van FC Kapellen met 4-3 na een mooie match.
De gouden schoen werd voor de derde maal op rij gewonnen door Tim Van den Bleeken. Nik Benoey
kreeg zilver en Niels Vissers brons. Tijdens de feestavond met The Frontbrakes werden vele
verdienstelijke clubleden gehuldigd, o.m. Louis Van Caeyzele, 50 jaar lid van de club!
Eind mei waren jeugdteams van Anderlecht te gast op de terreinen van KMVK. Academy De Jongh
organiseerde een tweedaagse waarbij niet minder dan vier Mariaburgse teams hun oefenwedstrijd
wonnen tegen leeftijdsgenoten van Anderlecht.
(LVB)
13

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

MENSEN

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

ANTVERPIA

FREDDY ‘FRED’
EDITH
Vrijwilligers gevraagd
om maaltijden te bedienen
VAN EERSEL
KOCH
° 15/04/1945
Het DC Antverpia biedt over de middag
op de werkdagen maaltijden aan. Aan zeer democratische prijzen wordt °
een15/03/1923
driegangen menu geserveerd.
Uiteraard geen super de luxe – daar †
zijn03/08/2013
de restaurants voor - maar soep, hoofdgerecht en dessert van degelijke makelij zijn de steeds terugkerende

† 30/07/2013

ingrediënten. Deze maaltijden worden opgediend aan de tafels. Een aantal vrijwilligers staan ter beschikking om deze taak op een vriendelijke wijze
uit te voeren. Maar voor maandagen en donderdagen is er een probleem. Voor deze dagen worden nieuwe vrijwilligers gevraagd. Zij die nog vlotjes
te been zijn en graag onder de mensen vertoeven en daarbij ook nog graag een praatje slaan – want daar hebben vele bezoekers nood aan – dan mag
er niet getwijfeld worden. Neem tijdens de kantooruren van 9 uur tot 17 uur contact op met Nora of Lindsey en zij kunnen alle nodige informatie
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

verschaffen. Een telefoontje op nr. 03 660 58 00 kan ook of een emailtje naar dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be .

MENSEN

Samen
metmaandag
echtgenote
Vannuffelen
baatte
Fred vele
het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de
Schikt een
of een Annie
donderdag
niet, er is altijd
mogelijkheid
om datIn
te bespreken.
jaren
(WL) een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans weduwe van Charles Steylaerts. Jarenlang woonde ze met haar
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas. gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in
Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi, de ouderlijke woning. Edith was geboren in Jena (Oost-Duitsland)
die huwde met Daniël de Kort enEDITH
nog in de Sint-Antoniuslei en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire ﬁguur was in
woont. Hij overleed in Stabroek en werd begraven te Ekeren. het Mariaburgs gemeenschapsleven. Charles speelde mee in de
KOCH
In 1904 liet Antverpia/Bank van Sint-Mariaburg op alle straathoeken harmonie Antverpia en zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook
prachtige ijzeren straatnaamborden in blauwwitte kleuren plaatsen. de kinderen van het gezin waren actief betrokken bij het sociale
° 15/03/1923
Negentig jaar later kon de Wijkwerking
vier van die oude exemplaren leven in Mariaburg: Monika, Chris, Ivonne, Irene en Robert. De
terug laten plaatsen aan de Velodroom,
de
Katerheidemolen, Mariaplein
† 30/07/2013
HILDE
uitvaartplechtigheid vond op maandag 5 augustus plaats in de
en Van de Weyngaertplein. Vrijdag 27 mei werd een vijfde exemplaar
door het district Ekeren onthuld VAN
op de hoek
van Fortuinstraat/ aula van Uitvaartcentrum Geenen aan De Beuckelaerlaan 66 in
HOUTVEN
Weerstandersstraat. Een heel zinvolle plek, want hier bevond zich anno Ekeren.

Vijfde straatnaambord

1896 de kern van het ‘Nieuw Kwartier’.
° Districtsvoorzitter
29/10/1917 Koen Palinckx
en schepen Ludo Van Reusel onthulden de mooie paal in aanwezigheid
05/08/2013
van vele buurtbewoners. Iedereen †
bewonderde
de twee vernieuwde
straten.
In het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de
(LVB)
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droegen
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harmonie
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Ook
kerk
te gaan,Antverpia
was ‘Hildaendezomodiste’
eenvele
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in het
de kinderen
vanmet
hethaar
gezinman
waren
actief
betrokken
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ANTVERPIA
De Krabbers beste quizzers
Op vrijdag 1 april vond de jaarlijkse Aprilvisquiz plaats in DC. Antverpia.
Zes teams hadden zich ditmaal ingeschreven. Na een spannende
namiddag - de teams waren zeer aan elkaar gewaagd - won uiteindelijk
ploeg De Krabbers met miniem verschil voor ploeg De Studenten!
In de finaleronde tussen de drie Brasschaatse Dienstencentra moesten
de Mariaburgrers echter de duimen leggen tegen Maria ter Heidehove
en Vesalius.
Op de bijgevoegde foto, geheel links ‘De Swa’, jarenlang postbode in de
Mariaburgse straten. (LC)

Creatieve hobbymogelijkheden in DC
Leuke hobby’s met fijn gezelschap zijn te vinden in DC Antverpia. Maandagochtend
is er aquarel/leren tekenen. De vrolijke, kletsende hobbyclub haakt, breidt, borduurt
er op los elke dinsdagnamiddag en het is gratis. Woensdagnamiddag kan men
inkleuren: rustgevende bezigheid, ook gratis en (klein)kinderen kunnen deelnemen.
Het ‘open atelier’ op donderdagnamiddag maakt o.a. portretwerken, wel op afspraak.
De deelnemers krijgen geen ‘les’, maar laten de kunstenaar in zich door de anderen
optrekken naar hoger niveau. Twee keer per maand wordt Zentangle of Mandala
tekenen gehouden. Onder begeleiding worden heel fijne mooie kleur- of zwart-wit
tekeningen gemaakt. Kantklossen is elke maandagnamiddag om de 14 dagen te
beoefenen in de DC kelders. Beginners zijn steeds welkom. Proberen mag met het
aanwezige materiaal. Eénmaal per maand werkt een creatieve groep met naald en
draad en knutselt. Deelname is gratis en vrij toegankelijk. Alles wordt gekozen in
overleg en functie van feestdagen. Vrijdagnamiddag: per 14 dagen is er het ganse
schooljaar de lessenreeks kalligrafie en bloemschikken kan elke maand. Wie zin heeft
voor welke hobby ook en wil deelnemen aan creatieve groepen, neemt contact op met
Nora of Lindsey tijdens de werkdagen van 9 uur tot 17 uur. Steeds welkom ! (WL)

Bloemschiksters aan het werk op vrijdagnamiddag

De ‘OPENBARE COMPUTER RUIMTE (OCR)’
staat cTa beschikking en Ta is ook WIFI in de
RPUTcPaXP I^]STa QT_TaZX]VT] kan Ta VTQadXZ
gemaakt f^aST] van het X]cTa]Tc Alles is
VaPcXb 7d[_ kan altijd aangeboden f^aST] S^^a
PP]fTiXVTb_TRXP[XbcT]
Een ‘WARME MAALTIJD’ - soep, hoofdschotel en STbbTac – f^aSc VTbTaeTTaS S^^a
lieftallige dames en/of WTaT] op de middag
tegen ! $ dda aan de ST\^RaPcXbRWT _aXYb van
7 Tda^ of %$ Tda^ e^^a de fXVb 6aPcXb fPcTa
woensdagnamiddag
–Inkleuren
plat of op
QadXb
– op cPUT[ Wie moeilijk te been
is, kan S^^a VTcP[T]cTTaST RWPdUUTdab aan WdXb
opgehaald f^aST] en dXcTaPPaS cTadV VTQaPRWc
na de \PP[cXYS De _aXYb e^^a het VTQadXZ van
de \X]XQdb is één Tda^ (heen en fTTa De
enige e^^afPPaST is twee fTaZSPVT] e^^aSXT]
aTbTaeTaT]<PP[cXYST]Qdb
<Tc eaXT]ST] of eaXT]SX]]T] zijn Ta
‘SPELLETJES TE SPELEN’ in de RPUTcPaXP
Ad\\XRdQ bRaPQQ[T d]^ bRWPPZQ^aST] damQ^aST] ZPPacb_T[[TcYTb (en \PcYTb monopoly,
Vrijdagnamiddag kan men om de 14 dagen Kalligrafie
eXTa
op een aXY othello, pietjesbak,  Steeds
beoefenen.
VTiT[[XV\TcTT]SaP]ZYTTaQXY
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Kapelsesteenweg 350
2930 Brasschaat
Tel.: 03/664 49 48
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ALLERLEI
Afscheidsconcert Koninklijke
Harmonie Antverpia

Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei 12 schrijft:
De bekende 100 km Dodentocht van Bornem komt er weer aan! Voor de
8e keer ga ik starten, op vrijdag 12 augustus, en proberen om hem voor de
vierde keer uit te stappen. Klokslag 21 uur gaan zo’n 10.000 stappers de
nacht in, met slechts één doel voor ogen: die 100 km beëindigen, BINNEN
Voor
de 24
uurde
! Remise in het Brasschaats gemeentepark gaf Koninklijke
Harmonie
op zaterdag
17 augustus
zijn
afscheidsconcert.
Ik
zou mijnAntverpia
staptocht opnieuw
aan het
goede doel
willen
koppelen. Net
zoals
de twee vorige
jaren, wordt
hetalle
VOC,
het VogelOpvangCentrum
Het muzikaal
gezelschap
dat 114dat
jaar
belangrijke
gebeurtenissen
te
In 2014 hebben
weinopandere
deze manier
euro kunnen
in Kapellen.
de wijk opluisterde
en ook
steden1295
en zelfs
in het
overhandigen, en vorig jaar zelfs 2719 euro! Uiteraard willen we dat
buitenland
ruim
gewaardeerd
werd,
houdt
op
te
bestaan
bij
gebrek
bedrag dit jaar minstens evenaren.
aan jonge
Heeldus,
droevig
nieuws.
(LVB)
Een
soort muzikanten.
van sponsortocht
waarbij
u zélf
beslist hoeveel u wilt
sponsoren per gestapte kilometer. Bv. bij sponsoring van 5 cent per km,
komt het totale bedrag op (ALS ik hem uitstap) 100 km x 5 cent = 5 euro.
Bij 10 cent per km wordt dit dus 10 euro enz. Uiteraard is iedereen vrij om
zelf de grootte van zijn/haar bedrag te bepalen.
Het vogelopvangcentrum (het VOC) te Kapellen werkt zich, met de
hulp van vele vrijwilligers, het ganse jaar, dag en nacht, te pletter voor
gekwetste of zieke vogels of andere dieren. Zij kunnen de centjes zéér
goed gebruiken.
Alle sponsorgelden worden na de Dodentocht, ingezameld enIintegraal
overgemaakt aan de mensen van het VOC. Ik hoop - ook in naam van het
VOC - op een geweldige respons.
danny.deproft@skynet.be

Pad naast KMVK
De toestand van het fiets- en voetpad
naast het terrein van KMVK wekt al
lang wrevel op van vele gebruikers.
De verbindingsweg tussen De
Sterre en de Zwemdoklei wordt
dagelijks door veel schoolkinderen
en andere bewoners gebruikt. Ter
gelegenheid van het voetbaltornooi
Oost-West stelden we vast dat het
pad haast dichtgegroeid was door
het onkruid en dus levensgevaarlijk
voor de gebruikers. We meldden dit
aan de bevoegde instanties. Twee
dagen later was het onkruid door de
groendienst gemaaid. Schepen Dirk
De Kort meldde dat in het najaar heel
de omgeving zal aangepakt worden
als het speelbos wordt aangelegd ter
vervanging van de huidige woestenij
naast de Kaartse Beek. (LVB)

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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mijnniet
grootmoeder
zei:het
“Wie
anderen overwint
ieder landaltijd
heeft
voorrecht
om drie
is sterk, maar wie zichzelf overwint, is oppermachtig.”
koninginnen te hebben (en te betalen).
Metkeer.
al dat koninklijk nieuws zouden we nog
Tot volgende
vergeten dat de liefde tussen Astrid Bryan en
Barbara
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
zegt Julienne:
MaandagWonderland
09:30-12:30 onderhouden.
uur 13:30-16:30Ineens
uur
Dinsdag Barbara,
09:30-12:30
zouuurdat 13:30-16:00
nu eens uur
geen primeur zijn
Dinsdag		
16:00-19:00
uur enkelde
op afspraak
mocht onze koning
Filip himself
volgende
Woensdag
09:30-12:30
uur
13:30-16:30
uur
Mariaburgse Feesten komen openen? En zoals
Donderdag 09:30-12:30 uur 13:30-16:30 uur enkel op afspraak
mijn grootmoeder altijd zei : " Zoek geen grote
Vrijdag
09:30-12:30 uur 13:30-15:00 uur
woorden als een klein gebaar volstaat."
Tot volgende keer.
Barbara.
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