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

Na onvergetelijke Motoren Lady
nu de 30e Mariaburgse Feesten
17 juli werd een onvergetelijke dag voor Sint-Mariaburg. Niet minder dan 13 authentieke Ladymotoren, die tussen 1924 en 1927 aan de Frans Standaertlei geconstrueerd werden, kwamen
naar het Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein. Op 24 en 25 september volgt daar een
nieuw topevenement: voor de dertigste maal vinden de Mariaburgse Feesten plaats.

Districtsschepen Ludo Van Reusel onthulde de gedenkplaat op de plek
waar destijds de constructiewerkhuizen van Moto’s Lady stonden.

Van in de vroege uurtjes
was de belangstelling voor
het evenement enorm. En
heel de dag door kwam een
massa Mariaburgers, maar
ook vele motorliefhebbers
uit alle hoeken van het land
deze prachtige motoren
bewonderen. Tijdens het
interbellum zouden er wel
een 2000 in Sint-Mariaburg
gebouwd zijn. 31 zijn er nog
bekend en daarvan waren
13 exemplaren present.
Nooit voordien gebeurd
en daarom bewondering
alom!

Jo Van Vlierberghe met zijn prachtig gerestaureerde Lady-motor,
initiatiefnemer van de ‘Lady On Tour’-dag in Sint-Mariaburg

WIJKWERKING MARIABURG vzw
Rekeningnummer:
IBAN BE90 9790 8045 4532
Bezoek ons op www.mariaburg.be
Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat
Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073

uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in
herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee aan dit
nummer: Barbara, Lus Cuyvers, Steven De Schepper,
Marleen Domen, Ludo Geenen, Rik Joossens, Walter
Lauriks, Jo en Ludo Van Bouwel, Marc Wouters..
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605 73 61,
gsm 0476/59 22 78, e-mail: hippopress@skynet.be

woning

hospitalisatie

auto

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING
Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!
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wijkwerking
Lady on Tour (vervolg blz. 1)

In het Wijkcentrum hadden acht prachtig gerestaureerde Ladymotoren veel bekijks.
Mooie foto’s, veel interessante documenten en een powerpoint presentatie gaven
een goed inzicht in dit stuk Mariaburgse industriële archeologie.

Uit Normandië kwam Jean Briand met een fraai gerestaureerde Lady-sidecar,
waaraan hij jarenlang werkte om hem terug rijvaardig te maken, een enorme
blikvanger voor groot en klein.

GEZOCHT

Vijf motoren maakten in de voor- en namiddag een rondrit,
o.m. dit authentieke exemplaar uit 1927 van Dirk Haerinck: de
originaliteit maakt deze motor uniek. Hij heeft een originele
oliedop.
De Wijkwerking heeft Sint-Mariaburg die zondag op de
Belgische kaart gezet, en waarom niet op de wereldkaart?
Vele bezoekers hadden er kilometers voor over om bv. vanuit
Kortrijk, Dendermonde en zelfs uit Duitsland en Nederland
dit evenement hier mee te maken. Super was de komst van
een Franse motard. Hij legde vanuit Normandië 1000 km af,
weliswaar met overnachting op een camping in Brecht, om hier
twee rondjes van 30 km te rijden met zijn prachtige Lady met
zijspan.
Dit was een activiteit om U tegen te zeggen. Over de ganse
dag heeft de Wijkwerking 500 à 600 man mogen verwelkomen
(al dan niet in het Wijkcentrum, want ook op het Van de
Weyngaertplein zag het bij momenten zwart van het volk).
De groep Lady-eigenaren was zo enthousiast over het onthaal
en de positieve respons, dat zij de wens uitten over enkele
jaren nogmaals dergelijke bijeenkomst in Sint-Mariaburg te
houden.
(WL/LVB)
Meteen klaar voor MF
De geweldige ambiance die deze dag kenmerkte, laat reeds
uitzien naar het volgende hoogtepunt van 2016: de 30e
Mariaburgse Feesten op 23-24-25 september.
Alle info daarover leest u in de bijlage bij dit 131e nummer van
de Gazet.

Mariaburg 1903
Jo Van Vlierberghe bezorgde ons deze foto uit het Jubileumboek van 20 jaar FMB
(Belgische Federatie Motorsport). Weet iemand hier meer over?
Waar vond deze race plaats? Wie is de motard? Wie herkent iemand van de officials
rondom de winnaar?
In de archieven van het Heemkundig Documentatiecentrum vinden we geen spoor van
motorwedstrijden in 1903.
Alle info is welkom: tel. 03/605 73 61 of gsm 0476/592278.
(LVB)
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Gewijzigd verhuurbeleid Wijkcentrum Mariaburg
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16 oktober : derde cultuurhistorische wandeling
De ‘OPENBARE COMPUTER RUIMTE (OCR)’
naar Katerheide
staat ter beschikking en er is ook WIFI in de

ALLE DAGEN WAT IN

HEEMKUNDIG DOCUMENTATIECENTRUM
In februari en maart namen tientallen geïnteresseerden deel aan de cultuurhistorischecafetaria.
wandelingen
in Het Nieuw
Kwartier en
Schepersvelden.
Met
Zonder
beperkingen
kande er
gebruik
grote foto’s en pittige anecdotes toonden Ludo Van Bouwel, Walter Lauriks en Marc Elseviers hoe het leven verliep vanaf 1896 in die twee kwartieren
gemaaktvoor
worden
van heteen
internet.
Alles
is
van Sint-Mariaburg. Voor oudere deelnemers nostalgisch genieten van jeugdherinneringen,
nieuwe inwoners
interessante
kennismaking
gratis.
Hulp
kan
altijd
aangeboden
worden
door
met het verleden van hun buurt.
Zondag 16 oktober staat de derde cultuurhistorische wandeling gepland. Ditmaal aanwezige
in het gedeelte
dat vroeger de naam ‘Katerheide’ droeg. We
specialisten.
verkennen op grondgebied van de gemeente Brasschaat de straten tussen de Floris Verbraekenlei en de Caterslei, met als bijzondere gebouwen
het verdwenen kasteel van het echtpaar Van den Bussche-Van den Weyngaert, het imposante kantoorgebouw van Antverpia, de Velodroom, de
‘WARME
MAALTIJD’
Meulenberghoeve, de Katerheidemolen, Villa Scandinavia, enz. Het wordt een bijzonder Een
boeiende
verkenningstocht.
Niet -te soep,
missen.hoofdVertrek om 14 uur in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38 te Sint-Mariaburg/Ekeren.
Als dessert
het deelnemersaantal
te groot is, wordt
schotel en
– wordt geserveerd
door in twee
groepen gesplitst. Deelname in de onkosten: 5 euro, consumptie en gebak inbegrepen.
Kinderen
gratis.en/of
Hopelijkheren
zullen op
de restauratiewerken,
die
lieftallige
dames
de middag
in opdracht van de Stad Antwerpen tijdens de maand oktober in het Wijkcentrum uitgevoerd worden, niet te veel hinder veroorzaken voor deze
tegen 12.15 uur aan de democratische prijs van
activiteit.

7 euro of 6,50 euro voor de wigs. Gratis water

In de reeks ‘Op wandel met Antoon Van den Weyngaert’ zullen in 2017 nog drie verkenningstochten
grote
en boeiende
anecdotes
– plat of bruis –met
op veel
tafel.
Wiefoto’s
moeilijk
te been
ondernomen worden door Mariaburgse kwartieren. De data worden in
is, kan door getalenteerde chauffeurs aan huis
het decembernummer bekend gemaakt. De locaties zijn: Groen Sintopgehaald worden, en uiteraard terug gebracht
Mariaburg (Zwemdok, Kattekensberg, Rustoord); Modernisme in het
na de maaltijd. De prijs voor het gebruik van
Interbellum (Frilinglei, Alfredlei, Antoinettalei, Louislei); De Sterre
de minibus is één euro (heen en weer). De
(nieuwste wijk in het verkavelde kasteeldomein van Grisar).
enige voorwaarde is twee werkdagen voordien
(LVB)
Bij het begin van een nieuwe jaargang, de 31e reeds, kijken we vol
reserveren (Maaltijd en bus).
verwachting naar onze bankrekening. Het is een traditie dat wie van
onze buurtkrant houdt, dat uitdrukt door 5 euro of meer over te schrijven
Met vrienden
of vriendinnen
zijn “Vriend
er
van onze rekening
BE90 9790 8045
4532 met vermelding
van
het Nieuw
Kwartier”. Dank
onze trouweinadverteerders
en onze vele
‘SPELLETJES
TEzij SPELEN’
de cafetaria.
vriendenRummicub,
kunnen we het
drukken van
buurtkrant blijven
bekostigen.
scrabble,
uno,deschaakborden,
damAlvast hartelijk dank!

Vrienden van het
Nieuw Kwartier

borden, kaartspelletjes (en matjes), monopoly,
vier op een rij, othello, pietjesbak, ... Steeds
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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22-23 oktober: Lustrumviering tKadooke
Vijf jaar reeds heeft Heidi Geeraerts naast Beenhouwerij Maes-Elegeert aan de Kapelsesteenweg 416 een kleurrijke
handelszaak met de pittige titel ‘tKadooke’.
Wie er binnen stapt, wordt overweldigd door een enorm gevarieerd aanbod geschenkartikelen, wenskaarten, ballonnen
en decoratiemateriaal, snoepgoed, ontbijtmanden, speelgoed, kortom een droomwereld voor jong en minder jong.
In een winkelruimte van 120 m² en een magazijn van 110 m² heeft Heidi samen met haar echtgenoot (zelfstandig elektricien Meirlaen) haar droom
gerealiseerd. “Wij maken alle borduurwerk in eigen huis, textielbedrukking en personalistische geschenken. We hebben een ruim aanbod bruidssuiker
en bruidsgeschenken. Ook voor geboortekaarten en naamkaarten kan men bij ons terecht. Originele doopsuiker vindt men hier. Maar onze specialiteit
zijn de ballonen. Wij hebben een speciale opleiding gevolgd om ballonzuilen te construeren en kunnen dan ook elk feest een bijzondere uitstraling
bezorgen. Voor doopsels, communies, huwelijken, jubilea en alle mogelijke vieringen komt de Mariaburgse
bevolking deze kleurrijke versieringen halen.”
Een groothandel in doopsuiker gaat binnenkort zijn collectie zelfs uitbreiden naar Heidi’s borduurwerk toe.
Van dinsdag tot zaterdag is de winkel open tussen 10 en 18 uur, maar Heidi werkt ook op afspraak. Een bezige
bij die in de Mariaburgse middenstandwereld gewaardeerd wordt voor haar dynamische inzet. Tweemaal reeds
zorgde ze met een aantal collega’s voor een vernieuwde Sinterklaasviering in de wijk, aansluitend bij de gloriejaren
toen Edward Bedeer voor veel animo zorgde met de Middenstandsvereniging.
Iedereen is op zaterdag 22 en zondag 23 oktober van harte welkom op het Opendeur weekend om het vijfjarig
bestaan van tKadooke te vieren.
Meer info op website www.tkadooke.be
(LVB)

Schuur van Matthijsen met nieuwe bestemming
Eén van de oudste gebouwen van de wijk, de schuur van hoeve Matthijsen uit 1776, verandert van bestemming.
Gert Hermans (44) stopt met het Dierenwinkeltje en gebruikt de ruimte voor ‘De Houtschuur’, maar tevens stelt
hij dit unieke gebouw beschikbaar voor culturele evenementen als tentoonstellingen en workshops. Iedereen
herinnert zich nog de gigantische tentoonstelling ‘Metamorfose - 100 jaar Sint-Mariaburg’, die in 1997 aldaar
werd georganiseerd door de Wijkwerking Mariaburg. Bij leven en welzijn kunnen we daar misschien over zes jaar
het 125-jarig bestaan van de wijk vieren?
“Ik ben gestopt met de dierenspeciaalzaak omdat de concurrentie van de e-commerce te groot geworden
is,” verklaart Gert. “De mensen bestellen alles via het internet en daarom besloten we de verkoop van
dierenbenodigdheden af te bouwen en verder te gaan met de verkoop van houten tafels op maat, tuinhout,
poorten, afsluitingen, boomhutten, enz. Wij leveren maatwerk en in de schuur worden een aantal modellen
getoond. Als atelier gebruik ik het gerestaureerde bijgebouw (uit 1853) links aan de Schepersveldlei 3.”
Maar Gert is iemand met originele ideeën. Hij beoefent een nieuwe hobby: wijnbouw!
Hij heeft duizend wijnstokken geplant op een stuk grond aan de Vloeiende. “Ik hoop binnen drie jaar mijn eerste
wijn te produceren,” lacht hij. “Als het lukt, mag je mee komen proeven. Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen.”
Volgens analyse van bodemstalen zou de grond aan de Vloeiende geschikt zijn voor wijnbouw: “We zitten in een
Gert Hermans droomt van zijn
overgangszone tussen Polder en Kempen. Onder de bovenste laag poldergrond zit een soort zeezand, gevolg van
‘weyngaert’ aan de Vloeiende ...
de overstromingen in vroegere eeuwen. De klimaatopwarming speelt ook in ons voordeel, want druiven houden
van zon en warmte. We hebben wel heel veel kalk moeten aanvoeren en dank zij de nabije beken kunnen we de wijnstokken voldoende begieten.
Enige probleem zijn de vele konijnen. Zij komen wat graag aan de plantjes knabbelen. Daarom moeten we de jonge planten extra beschermen. Eens
ze groter zijn, smaken ze anders en lusten de konijnen ze niet meer. Het terrein ligt de hele dag in de zon en we hebben hier een microklimaat wat
ook een gunstige factor is.”
Gert volgt intussen lessen wijnbouw in Eindhoven, want de verwerking van druiven tot wijn is specialistenwerk. “Zowel het persen, bottelen als op
eikenhouten vaten zetten, wil ik allemaal zelf doen. Als het lukt, kies ik een passende naam voor mijn wijn, die zeker naar de streek zal verwijzen.”
Blijkbaar werd voor Napoleon in onze contreien intensief aan wijnbouw gedaan, maar zijn op bevel van de ‘kleine keizer’ al deze wijngaarden verwoest
omdat ze concurrentie betekenden voor de Franse Bourgogne- en Bordeauxstreken. (LVB)

We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

In 1997 vond in de historische schuur van Matthijsen de onvergetelijke
tentoonstelling Metamorfose plaats.
JAARGANG 31 • Nr: 131 • September 2016

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65
info@vincevastgoed.be

5

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

KMO
Café De Toekomst schittert terug in volle glorie dankzij PVD
In 1986 stichtte Patrik van Daele de zaak PVD Verlichting. De zoon van bekende Mariaburgers
Prof. Em. Jan van Daele en Olga Vermeersch richtte aan de Kapelsesteenweg 597, in het
voormalige EBES-gebouw, een prachtige toonzaal in en gebruikte de ruime achterbouw
als werk- en stockeringsplaats. Mede door de betere medewerkers, die tot op de dag van
vandaag nog steeds deel uitmaken van het bedrijf, kon PVD Verlichting zeer snel uitgroeien
tot een bloeiende onderneming. Niet alleen het maken van technische ontwerpen, maar ook
dienstverlening behoort tot de expertise. Tijdloze creatie en innovatie vormen na 30 jaar nog
steeds de uitgangspunten.
Op de website van PVD Verlichting kan men een aantal prachtige realisaties van het Mariaburgs
bedrijf bewonderen. Eén van de recentste is de verlichting van Taperia in de Katerheidemolen,
maar ook andere bekende gebouwen zijn door PVD ‘verlicht’: The Jane van Sergio Herman
en Nick Bril, het Headquarter van Telenet in Mechelen, Pendennis Castle en The Mansion
of Dragons in Brasschaat, Bakkerij Manus in Kapellen, enz. Te bekijken op de website www.
pvdverlichting.be.
Ondernemen is durven
Patrik van Daele getuigt: “Ondernemen
is durven. Durven kiezen voor
vernieuwende ideeën. Ondernemen
is je passie delen met architecten,
interieurontwerpers, bouwpromotoren
en particuliere klanten. Ondernemen is
je motivatie en drive overbrengen op je
team. Kunnen en mogen werken met
een enthousiast team is dan ook een
plezier. Elke dag opnieuw.
Al sinds het ontstaan van het bedrijf
in 1986 was duidelijk dat de visie van
PVD Verlichting radicaal anders was
en nog steeds is. Voorbeelden van die
visie vind je terug op onze website en Het volledig gerenoveerde
meer nog als je een bezoek brengt aan hoekgebouw draagt bij tot
onze vernieuwde showroom. De gehele het behoud van een historisch
ruimte ademt meer dan ooit de puur waardevol dorpszicht.
‘verlichte’ sfeer van ons bedrijf uit. Je vindt die sfeer ook terug in de
keuze van het meubilair, in de muziek, in de geuren. Je kan er even tot
rust komen in onze koffielounge. En je kan je ogen uitkijken: niemand
minder dan graffiti kunstenaar Steve Locatelli verzorgde een deel van
het uitnodigende, unieke decor.”
Uitbreiding naar Frans Standaertlei
Toen bekend raakte dat het bedrijf van zonnepanelen het pand op de
hoek van Kapelsesteenweg en Frans Standaertlei ging verlaten, kocht
Patrik het op. Dit historisch gebouw, oorspronkelijk Café De Toekomst bij
aannemer Henri Vervoort, is een stuk waardevol erfgoed voor de wijk. In
de loop der tijden is het voor allerlei doeleinden gebruikt - van bankkantoor
tot confiserie - en na honderd jaar was het dringend aan restauratie toe.
Vooral het gebouw achter het café, oorspronkelijk stalplaats voor de
paarden en karren van Vervoort, stapelplaats voor zijn bouwmaterialen
en vanaf 1925 ook locatie om de duiven in te korven toen het café lokaal
was van Duivenbond ‘Onder Ons’, interesseerde Patrik: “We hadden
dringend meer ruimte nodig voor de productie en de stockering,” vertelt
hij. “Daarom hebben we dit gebouw volledig gerenoveerd met respect
voor het uitzicht aan de Frans Standaertlei. In de bovenruimte komt het
kantoor voor mijn zoon die een evenementenbedrijf heeft. Mijn andere
zoon werkt mee in PVD Verlichting. Het hoekhuis zelf wordt eveneens
totaal gerenoveerd volgens de eisen van deze tijd qua duurzaamheid
en comfort. Het gelijkvloers kan
als handelspand gebruikt worden.
Daarboven wordt een modern
appartement ingericht dat we zullen
verhuren.”
Een bewijs dat ondernemers met
een visie en met respect voor
het verleden een lovenswaardige
bijdrage kunnen leveren voor
het plaatselijk erfgoed. Wat een
contrast met hetgeen iets verder
De showroom van PVD Verlichting met dat ander historisch café Prins
aan de Kapelsesteenweg 579 Albert gebeurd is!
ademt een ‘verlichte’ sfeer uit.
(LVB)
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Café De Toekomst - Aannemer Henri Vervoort
rond 1920

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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Kledingzaak Wilan valt nog meer op
Met 24 meter gevelbreedte is
Herenkleding WILAN één van de
meest opvallende handelszaken
van Sint-Mariaburg.

55 jaar bestaat ‘Herenkleding Wilan’
inmiddels. De prachtige handelszaak aan
de Kapelsesteenweg 374-380 heeft nu een
gevelbreedte van 24 meter en een luifel van 23
meter. Recent werd het pand van Kunstgalerij
Staf Schoeters aangekocht, bij de Mariaburgrs
bekend als de voormalige elektriciteitswinkel
van De Smedt, en als etalage aangesloten bij
de reeds bestaande toonruimte.
“Nadat ons vader Willy Keteleer en moeder
Anneke Janssens in 1960 in de Leopoldlei een
zaak waren begonnen tussen bakker Van
Wesenbeeck en het wassalon op de hoek van
de Frans Standaertlei, verhuisden ze in 1964
naar de Kapelsesteenweg 380, waar voordien
een bloemenzaak gevestigd was. Daar hadden
ze onder de naam WILAN (Willy-Anneke) een
zaak met heren-, dames- en kinderkleding. In
1967 werd het woonhuis van de familie Simons
als uitbreiding verworven en in 1972 het pand
van Shoe-post. De drie aangrenzende huizen
werden met elkaar verbonden en in 1999
volgde de grote verbouwing tot een stijlvolle
zaak met een ruim aanbod herenkleding en
herenschoenen.”

Werner Keteleer (52) die in 1984 als twintigjarige
de zaak overnam toen vader overleed, vertelt
enthousiast over één van de meest in het oog
springende winkels op de Kapelsesteenweg.
Een handige man trouwens die Werner, want in
2009 voerde hij eigenhandig de verbouwingen
uit waarbij een magazijn werd toegevoegd en
de achterbouw van de winkel aangepast. En
de voorbije weken zagen we hem eigenhandig
de brede luifel boven de etalage schilderen:
WILAN in grote witte letters tegen een zwarte
fond.
Het ondernemen zit het gezin KeteleerJanssens wel in het bloed, want broer Wilfried
runt de alom gekende Melkerij in het Peerdsbos
en zus Myriam heeft in Gooreind een kapsalon.
En de traditie wordt verder gezet: “Naast mijn
echtgenote Betty helpt ook Nathalie Keteleer
ons in de winkel. Zij is de dochter van mijn
broer Wilfried”, verduidelijkt Werner.
Ruime klantenkring
Het tijdperk dat de Mariaburgse winkels dienden
om de behoeften van de lokale bevolking te
voldoen is voorbij. “Vroeger kwam ons cliënteel

praktisch uitsluitend uit het dorp,” vertelt
Werner. “Natuurlijk blijven mensen die 50 jaar
geleden bij ons kochten, nog komen. Maar wij
bereiken met ons exclusief aanbod kleding en
schoenen van Tommy Hilfiger Tailored, State
of Art, Van Gils en Digel een ruimere groep
klanten. Van binnen een cirkel van 20 km rond
Antwerpen komen ze naar Sint-Mariaburg.”
Als verklaring hiervoor wijst Werner naar twee
belangrijke kenmerken: kwaliteit en service.
“Wij zorgen voor een aangename presentatie
van onze artikelen, geven deskundig advies
en zorgen voor de nodige retouches. Mensen
zoeken op internet waar ze trendy merken
kunnen vinden en komen van verder afgelegen
plaatsen met de wagen naar hier.”
Met de verruimde etalage kan men zich
een beter idee vormen over het aanbod van
WILAN. “”Volgend jaar in februari plannen we
weer verbouwingen om het interieur voor onze
klanten nog aangenamer te maken,” besluit de
gedreven Mariaburgse ondernemer.
Alle info op: www.kledingwilan.be, tel. 03/664
03 69, email info@kledingwilan.be
(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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knappe keeper en later trainer van KMVK, dochter Annick behoort tot de
vriendelijkste leden van het Delhaize-personeel.

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
Diamanten jubileum
Echtpaar Pauwels-Van Cleemput
Op zaterdag 27 augustus verwelkomden Jules en Irene Pauwels-Van Cleemput familie en vrienden in het
Wijkcentrum om te vieren dat ze op 4 augustus 60 jaar gehuwd waren. Het diamanten echtpaar bood een
sfeervolle receptie aan om hun geluk met hun dierbaren te delen.
Zij genieten van hun ‘derde leeftijd’ in hun mooie woning aan de Boskapellei 32. Eind vorig jaar werd hun geluk
nog vergroot door de geboorte van een achterkleinzoon Arthur.
Op 4 augustus 1956 huwden Jules
en Irene Pauwels-Van Cleemput
Jules en Irene leerden elkaar kennen op de bank waar beiden werkten. Irene is een rasechte Antwerpse en kent
te Antwerpen
elk hoekje van de stad: “Ik heb voor een notaris gewerkt en moest regelmatig overal naar toe om documenten
op te halen en weg te brengen. Zo leerde ik alle straten en pleinen van Antwerpen kennen.” Die kennis komt haar nog van pas, als ze haar hobby
beoefent bij de Vereniging voor Familiekunde aan de Van Heybekestraat in Merksem. “Veel jonge medewerkers komen van elders en weten weinig over
de stad. Ze kunnen bij mij altijd terecht als ze iemand moeten situeren in Antwerpen”, lacht ze. Irene helpt ons Heemkundig Documentatiecentrum
ook regelmatig aan interessante doodsprentjes of andere stukken die met de Mariaburgse geschiedenis te maken hebben.
Jules studeerde aan het Sint-Eduardus Instituut te Merksem, speelde voetbal bij OLSE en is nog steeds lid van het oud-studentenverbond SEV. Hij
is ook altijd heel actief geweest in de atletieksport. Hij was bestuurslid van AC Ekeren, nadien van Braek. Zoon Paul, die in De Vroente woont, is ook
een gedreven atletiekbestuurder. Met bijzondere interesse volgde hij op tv de atletiekproeven in Rio. Vooral de prestaties van ‘onze’ Renée Eykens
boeiden hem.
We wensen het echtpaar namens de Wijkwerking hartelijk geluk en hopen over vijf jaar hun briljanten jubileum te mogen vieren.

Een Pauwels-viergeslacht: vlnr. Grootvader Paul (24/4/1960),
Overgrootvader Jules (23/9/1930); vader Peter (17/8/1986) en baby
Arthur (22/10/2015) op de schoot van Jules.

Het gelukkige echtpaar 60 jaar later in de Boskapellei,
waar ze in 1990 kwamen wonen.

Echtpaar Nuyens-Geerts

Het diamanten echtpaar Herman en Jeanne NuyensGeerts

Op 7 april 1956 huwden Herman Nuyens en Jeanette (Jeanne voor de vrienden) Geerts
op het gemeentehuis van Ekeren en in de kerk van Sint-Mariaburg. Jeanne woonde van
jongs af in Mariaburg, Herman behoorde tot een bekende familie van Ekeren-Donk. Zij
leerden elkaar kennen op Mariaburg Kermis.
Na hun huwelijk woonden ze eerst in de Jos Claesensstraat in Ekeren-Donk, Vanaf
1959 in de Oudstrijderslei, in de linkse helft van de mooie witte tweewoonst, getekend
door architect Saenen uit de Caterslei. Herman werkte als bediende bij CMB, waar
Stan Dietvorst zijn chef was, Jeanne in een wasserij en beiden hielpen ook veel bij de
traiteurszaak van schoonbroer Vosters.
Het gezin kreeg drie dochters Eliane, Dominique en Martine. Die zorgden voor 10
kleinkinderen en momenteel zijn er ook al vier achterkleinkinderen. Hierbij een foto van
het viergeslacht: trotse overgrootmoeder Jeanne met dochter Eliane (58), kleindochter
Amélie (33) en op 4 juni 2015 geboren achterkleindochter Jeanne! Het districtsbestuur
van Ekeren ontving alle jubilarissen op de Bunt. Het diamanten huwelijksjubileum

werd familiaal gevierd in de Wilgenhoeve te Ekeren.
Herman en Jeanne zijn beiden enthousiaste fietsliefhebbers, maar Jeanne is een all-round
sportvrouw want ook actief linedancer bij Okra, turnster, petanquespeelster, enz.
Momenteel revalideert Herman na een zware val in een liftkoker, toen hij in een gebouw op
de Mechelsesteenweg de liftdeur opende waar helaas geen lift aanwezig was. Met diverse
breuken werd hij naar het ziekenhuis gevoerd. Terug thuis wordt hij met de beste zorgen
omringd en kijkt hij al uit naar het moment dat hij terug op zijn fiets kan stappen: “Mijn
eerste rit gaat naar de grot van Rustoord”, verzekert hij ons dapper.
Namens de Wijkwerking wensen we het echtpaar nog vele gelukkige jaren samen!
(LVB)
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Trotse overgrootmoeder Jeanne met haar viergeslacht.
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Gouden jubileum
Robert en Frieda Breunig-Domen

Het koppel Robert en Frieda in 1966

Robert en Frieda Breunig-Domen zijn in 1966 gehuwd. Ze zijn allebei uit Brasschaat afkomstig, maar
gingen vanwege Robert z’n werk in de koekenstad wonen. Lang heeft dat niet geduurd. Ze kregen twee
kinderen en ze konden er alle vier niet goed aarden. In 1969 zijn ze naar de Vrijwilligerslei in Sint-Mariaburg
komen wonen, en ze gaan er nooit meer weg, denk ik.
De twee dochters zorgden voor zes kleinkinderen, die regelmatig opgevangen werden door Frieda.
Jarenlang hebben ze in hun huis gewerkt en ondertussen een beetje leven in de Vrijwilligerslei gebracht.
Straatfeesten, BBQ, Rommelmarkten, ... iedereen kon er terecht voor van alles en nog wat. Frieda heeft
kilometers vlaggetjes gestikt om de straat
mee te versieren.
Bij Robert kan je altijd terecht voor raad
in verband met bouwen, verbouwen en
klussen, hoewel hij van opleiding juwelier
is. Van het fijne werk naar het zware werk
in de bouw is voor hem geen probleem.
Hij is al 10 jaar op pensioen, maar hij heeft
zich nog nooit verveeld.
Samen zijn ze ook veel in de Antverpia te
vinden Robert om te pingpongen en Frieda
als vrijwilligster. Ze verdienen echt een
Anno 2016 genieten ze samen van hun gouden
dikke proficiat.
jubileum.
(MD)

Stan Tubbax en Imelda Maes

Huwelijksfoto anno 1966

Stan Tubbax (Berchem 18 mei 1939) en Imelda Maes (Ranst 10 december 1944) vierden op 20 augustus
2016 hun gouden huwelijksjubileum. Inderdaad stapten zij op die dag in 1966 in het huwelijksbootje. Bij
de geboorte van Stan was moeder niet zo tevreden, want in die tijd moest zij de Rerum Novarum stoet
vervoegen, maar op bevel van de dokter ging het richting kraamkliniek. Stan is eigenlijk zijn tweede naam,
want in de familie waren vele “Jossen” waardoor de eerste naam ‘Jozef” voor te veel verwarring zorgde en
het is zo gebleven.
Stan en Imelda hebben elkaar voor de eerste maal ontmoet in de ‘Spelonk’, één van de eerste jeugdhuizen
in Antwerpen-Luchtbal. Het was niet dé ontmoeting, maar uiteindelijk leidde dit toch in 1966 tot hun
huwelijk. Eerst woonden ze in Antwerpen, daarna was er een tussenstop op Luchtbal. Sinds 1992 verblijven
ze op hun appartement in de Nijverheidslei 18.
Zijn loopbaan begon Stan in de maritieme sector; daarna werd de verzekeringssector verkend. Uiteindelijk
werd hij in Antwerpen stadsbediende op de dienst bevolking. In 1999 ging hij - op 60-jarige leeftijd - op
pensioen. Imelda verrichte tot 1993 thuiswerk
voor het Ministerie van Financiën: “Manueel
inschrijven in registers van de aktes van
notarissen”.
Hun koningswens kwam uit. Het huwelijk werd
gezegend met een zoon Bart en een dochter

Els. Zij gaan ook prat op 7 kleinkinderen.
Zowel voor zijn pensionering als erna stond Stan klaar voor allerlei vrijwilligerswerk
gesitueerd op Luchtbal en Zilverenhoek. Voor Ziekenzorg (Luchtbal) schreef hij kleine
toneelstukjes. Bij KWB was hij verantwoordelijk voor organisatie van kooklessen,
fietstochten, wandelingen (ook 4 zoektochten Sint-Mariaburg), ontspanningsnamiddagen.
De diabetisbond geeft het driemaandelijks tijdschrift “ ’t Klontje “ uit waarvoor Stan
telkenmale puzzelwerk samenstelt. Al deze activiteiten krijgen en kregen ondersteuning
van Imelda, vooral voor het vele correctiewerk. En last but not least is hij nog steeds een
gepassioneerd busser voor ‘De Gazet van het Nieuw Kwartier’.
Wij wensen hen beiden nog veel levensgenot toe en hopen elkaar bij hun diamantenbruiloft
terug te ontmoeten.
(WL)
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Stan Tubbax en Imelda Maes anno 2016 in hun
appartement Nijverheidslei 18
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SPORT
MENSEN
Antropoloog met een conca

MARIABURGERS OVERLEEFDEN

In de Gazet van Antwerpen verscheen tijdens de ‘komkommertijd’ (vakantieperiode)een bijdrage over straatzangers in de stad. De
DODENTOCHT BORNEM
eerste zanger die in beeld kwam, was onze Mariaburgse Indiaan:
Nog iets te vroeg misschien, denken we als we rond 10.30 uur op de Meir lopen, maar nergens muziek horen. Hendrik
Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei
Conscienceplein, Hoogstraat, Groenplaats: niks, niks, niks. We keren terug naar ons vertrekpunt, in de hoop dat de stad inmiddels
12
nam voor
de vijfde maal op rij deel aan
is ontwaakt. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores… Tegen de witte gevel van de bank BNP Paribas tokkelt een zuiders
type met
de
Dodentocht
een indrukwekkende verenkroon op een muziekinstrument dat het midden houdt tussen een trommel en een mandoline. “Eenvan 100 km in Bornem. Hij
erMexico
ditmaal
conca”, zegt hij als we teken doen dat we hem graag willen spreken. “In Antwerpen noemen ze me Nestor,deed
maar in
ben welgeteld 24 u. over, een
gemiddelde
van
iets meer dan 4 km/u.
ik Xolotèl, naar de Azteekse traditie.”
Theo
Reynaerts
uit de Gezondheidslei
Xolotèl kwam elf jaar geleden in België terecht. Om aan de kost te komen, geeft hij Spaanse les in het centrum voor
deed “Oh,
voormaar
de vierde maal mee en stapte
volwassenenonderwijs. Straatmuzikant is hij louter voor zijn plezier. En wat als zijn studenten op de Meir16
flaneren?
dan zingen we samen een liedje uit de les”, lacht hij. “Maar nog het meeste geniet ik van het contact meteral ±die23
culturen
hier. Iets sneller dan zijn maatje
u. over.
Ik ben van opleiding antropoloog. Als straatmuzikant kan ik het gedrag van mensen observeren zonder dat
ze het in Onze
de gaten Mariaburgse beeldhouwer
Danny.
hebben. Kijk daar, die ontmoeting tussen een oudere man en een kind dat een centje wil geven maar bang
is van
mijn grote die de vorige tien edities
Peter
Kempenaers,
verenkroon.” Mensen die vreemden zijn en toch gaan praten, als betoverd door de muziek.
uitstapte, vond dat voldoende en besliste

niet meer deel te nemen. (LC)

Charles Soffers 85

Zondag 5 juni werd een onvergetelijke dag voor Charles
Soffers. Deze alom bekende dorpsfiguur nodigde in het
Wijkcentrum zijn familie, vrienden en buren uit om in
een gezellige sfeer zijn 85e verjaardag te vieren.
Zijn talrijke vrienden oud-scouts waren uit alle hoeken
van het land opgekomen om de jarige te huldigen.
Heel veel Mariaburgers die Charles gekend hebben
als winkelier, die op de hoek van het kerkplein en de
Van de Weyngaertlei de beste charcuterie van het
land verkocht, kwamen herinneringen aan die goede
Charles Soffers begroet zijn vrienden oud-scouts.
oude tijd ophalen. Ook de buren voor wie Charles
altijd een vriendelijk woord over heeft en de kaartvrienden van Antverpia en Oud-Antwerpen waren present. Zijn
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen vierden uitbundig mee. Kleinzoon Kristof stilde ieders honger met
een meesterlijk bereide frikadellenkoek met kriekjes. De jongeren zongen een ontroerend feestlied. Philippe Vervoort
zorgde in Schotse kilt met zijn doedelzak voor dé attractie, maar ook andere muzikanten als Fé Van de Craen, Lieven
en Bavo Sybers vergrootten met hun intermezzo de sfeer.
Een muzikaal intermezzo Gelukkig was de tuin beschikbaar om de talrijk opgekomen sympathisanten de nodige ademruimte te bieden. Al
met Philippe Vervoort, diende op zeker moment wel naar binnen gevlucht voor een fikse hagelbui. (LVB)
Fé Van de Craen, vader
en zoon Sybers. Charles
speelde virtuoos een stukje
mondmuziek mee.
Het gebeurt niet alle weken dat in de kerk van Sint-Mariaburg een spontaan applaus losbarst. Dat
was wel het geval op de eerste zondag van juli toen de lector aankondigde dat de eucharistieviering
werd opgedragen
uit dankbaarheid voor de negentigste verjaardag van Chris Wauters. Deze
Boven:
populaire
Mariaburger
zijn medeparochianen
zichtbaar
Danny De
Proft ontroerd.
Onderweg
werd bij dankte
de Bakkersmolen
Over hem
schreef onze
medewerker
in Essen-Wildert
genoten
van een Rik Joossens volgende bijdrage:
In eenwelgekomen
statig rijhuis
van de Willy Staeslei woont Christiaan Wauters, een “bijna-helemaalverfrissing.
Mariaburger”. Wauters was amper 5 jaar toen hij met zijn ouders vanuit Antwerpen in de wijk
kwam wonen. Zijn vader was een steengoede bakker-patissier die zijn loopbaan begon in de
Onder:
Nationalestraat
in Antwerpen, maar toch al vrij vlug koos voor de groene long Mariaburg.
Bijhad
aankomst
op het
terrein
KMVK
Destijds
het jonge
gezin
eenvan
kruidenierszaak
in de Sint-Antoniuslei, tot het jaar 1938. Wauters’
konden deerﬁetsers
genieten van heerlijke
vader verkocht
ook zelfgebakken
koekjes, snoep en confiserie en had eveneens een goedlopende
pannenkoeken.
bakkerstoer.
Er werd uitgevoerd tot diep in de Noorderkempen en de polder. Wauters: ‘Ik hielp
mee in de bakkerszaak en werd later vertegenwoordiger in algemene voedingswaren. Azijn,
pickels en mosterd, het hoorde er allemaal bij. Op de duur was ik bijna een specerijenspecialist!
Eigenlijk is mijn vader de medestichter en medeoprichter van de wekelijkse Ekerse markt in
de Driehoekstraat!’ Fier toont Chris Wauters een uniek document, daterend van 28/4/1931. In
antwoord op een schrijven van vader Wauters de dato 24 maart 1931 besliste het schepencollege
dat er een wekelijkse marktdag mocht gehouden worden op woensdag. Als plaats werd de
Dryhoekstraat gekozen. Letterlijk staat er: “De markt zal voor de eerste maal plaatshebben op
woensdag 6 mei aanstaande.”
Vlot vertelt Chris Wauters zijn bijna hele levensverhaal. Hoe hij na een ernstig verkeersongeluk
maandenlang werd gehospitaliseerd in Mont-sur-Meuse, veel verse melk moest drinken van de
niet altijd zo lieve brave nonnekes...! Wauters dweept en zweert bij de Lourdes-ziekenbedevaarten.
Met zijn lieve echtgenote Rezy Peeters, spijtig genoeg op 15 september 2015 overleden, jarenlang
verkoopster in Grand Bazar te Antwerpen, woonde hij vooreerst in de Leopoldlei. Biljart en voetbal
zijn de geliefde sporten, bijzonder den Antwerp. “Da’s mijn club nr 1!” aldus Wauters.
”Ik voel me Mariaburger in hart en nieren, zonder
ons
vader had
datbereikte
nooit de
gekund.
Ik ben
hier en ik
Theo
Reynaerts
(links)
aankomst
in gezelschap
blijf hier”, stelt hij met ogen die stralen van plezier.
van twee dappere companen.
We hopen hem over tien jaar als Mariaburgse eeuweling te mogen vieren! (LVB)

Chris Wauters 90
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SPORT
Renée Eykens knap vijfde in halve finale te Rio
Iedere inwoner van Mariaburg/De Sterre is uiteraard
trots op Renée Eykens, deelneemster aan de 800m
op de Olympische Spelen van Rio. Als jongste lid van
de atletiekdelegatie mocht de 20-jarige sportvrouw
uit de Zwaluwlaan zich op woensdag 17 augustus
meten met de beste vrouwelijke atleten van de
wereld. In haar reeks liep ze een heel intelligente
race met een nieuw persoonlijk record (2.00.00).
Een hele tijd leek ze op weg naar de tweede plaats
en pas op het einde werd ze door twee atletes
voorbij gestoken en eindigde knap als vierde. Met
haar recordtijd mocht ze naar de halve finale!
De halve finale halen was voor Renée Eykens al
een sterke prestatie. Toch leek ze zich niet neer te
leggen bij een figurantenrol in haar halve finale op
vrijdag 19 augustus. De eerstejaarsbelofte volgde
resoluut in het spoor van de toppers en probeerde
in de laatste 200 meter nog wat plaatsjes goed te
maken. Dat lukte aardig. Ze eindigde vijfde in het
zog van de eerste vier. Voor de tweede keer op rij
liep Eykens onder de 2’01” en onder haar beste tijd
voor de Spelen.
“2.00.45 is wel keigoed, denk ik”, zei Eykens
achteraf. “In de reeksen hoorde ik eerst dat ik er niet
bij was. Daarna wel, maar ik geloofde dat niet echt.
Toen kwam pas het besef dat ik nog eens moest
lopen en werd ik wat bang. Ik was bang dat ik wat

vanachter zou hangen en niet kon volgen. Maar dat
was totaal niet het geval. Ik ben vijfde geworden,
super. Ik heb eigenlijk gewonnen vandaag.”
Eykens mocht op haar 20ste een eerste keer
proeven van de Olympische Spelen en dat ging
beter dan gehoopt. Dat opent perspectieven voor
de komende Spelen in Tokio.
“Je weet nooit wat er gebeurt in vier jaar tijd. Ik hoop
progressie te maken. Het zou leuk zijn als ik mee kan
strijden voor de finale. Dan is zo’n kampioenschap
toch heel anders. Daar ga ik de komende jaren hard
op werken, om die finale waard te zijn.”
Nog Mariaburgse olympiërs
Maar ook eerder waren al inwoners van dit stukje
Mariaburg actief op Olympische Spelen! Tijdens
de zevende Olympiade van 1920 in Antwerpen
veroverde België brons in de 8 meter-klasse
zeilen. In de boot Antwerpia V zat naast Willy de
l’Arbre, Georges Hellebuyck, Leopold Standaert
en Henri Weewauters ook Albert Grisar, de broer
van Emile Grisar. Albert woonde als vrijgezel mee
op het kasteel De Sterre. Hij was secretaris van de
Royal Yacht Club Belge en werd in 1905 ridder in de
Leopoldsorde.
In 1976 veroverden de Belgische springruiters
brons op de Spelen van Montreal. De jongste van

het viertal was Stanny Van Paesschen
(18), die toen op manege Sint-Hubert
aan de Bosdreef in Hoogboom woonde.
Maar het grootste deel van zijn jeugd
woonde Stanny samen met vader René,
moeder Maria en zus Eva op manege The
Horsewhip in De Sterre. Het gebouw van
deze manege was eertijds de hoeve van
het kasteeldomein van de familie Grisar.
In de jaren ‘60 -70 vond ter gelegenheid
van de Mariaburgse Pinksterkermis een
grote nationale jumping plaats in de
piste van de manege. (LVB)

Mariaburgers overleven 100 km
van de Bornemse Dodentocht
Na het felle regenweer van vorig jaar konden de sportieve wandelaars dit jaar rekenen op gunstiger
weersomstandigheden. Vooral tijdens de nacht was het aangenaam wandelweer.
Eens te meer verscheen een recordaantal van 12.608 deelnemers aan de start van de 47ste editie.
8.086 dapperen bereikten binnen de vooropgestelde 24 uur de eindmeet.
Ook dit jaar stapten weer enkele dappere Mariaburgse inwoners de tocht volledig uit.
Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei voor de vierde maal op rij, en met de onderhand wel gekende
en gewaardeerde sponsoring voor het VOC.
Theo Reynaerts uit de Gezondheidslei bereikte voor de zevende opeenvolgende keer én op tijd de
eindmeet. Hij begint er volgend jaar beslist weer aan.

Danny De Proft ontgoochelde zijn
sponsors niet en zal weer een mooi
bedrag kunnen overmaken aan het VOC.
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Ann Steylaerts uit de Zwemdoklei nam voor
de eerste maal deel en beëindigde eveneens
binnen de tijd de beoogde 100 km.
Hartelijk proficiat !
Indien er nog inwoners van de wijk de
Dodentocht overleefd hebben, mogen ze het
altijd laten weten aan de redactie. (LC)

6-UREN SERVICE VOOR
GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten
Alle handelsdrukwerk
Folders - Affiches - Flyers
Brochures - Digitaal drukwerk
van 1 tot en met … exemplaren

Kapelsesteenweg 376-380
2930 Brasschaat-Mariaburg
Tel.: 03/664 03 69
www.kledingwilan.be
Doorlopend open: 9u30 - 18u00
Zondag en maandag gesloten
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Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen
In het midden Theo Reynaerts met rechts
van hem Ann Steylaerts en links Luc Heylen
uit Ekeren.

Tel.: 03 664 23 38
info@druk-verbeke.be
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1700 fietsers op 18e Velo Classic
De achttiende editie van de Velo Classic zorgde weer voor een sportieve
hoogdag in de wijk. “Weliswaar kregen we 190 deelnemers minder dan
vorig jaar,” aldus organisator Georges Demont. “Maar de sfeer was
bijzonder goed, niets dan tevreden fietsers van alle leeftijden en voor
de diverse afstanden. Opvallend ook dat meer en meer mensen kiezen
voor de langere afstanden. Het feit dat we meer elektrische fietsen zien
verschijnen, zal daar wel niet vreemd aan zijn. Misschien moeten we in de
toekomst aan het gemeentebestuur een elektrische laadpaal vragen.”
Eens te meer was het parcours perfect met pijlen aangeduid. De
organisatoren verdienen alle lof. “Misschien waren er wat minder
wielertoeristen dan andere jaren, omdat in Bornem een grootse fietstocht
voor deze groep plaats vond,” aldus Edward Bedeer die met leden van
de Mariaburgse voetbalclub dorstigen laafde. De helpers van de MSzelfhulpgroep van Brasschaat bakten weer heerlijke pannenkoeken.
Bij gunstige weersomstandigheden werd onder de tent naast het
voetbalterrein van KMVK gezellig nagepraat.
De Velo Classic, een klassieker waar Sint-Mariaburg trots op mag zijn!
De opbrengst van het geslaagde evenement komt weer ten goede
van de MS-patiënten, die hiermee hun wekelijkse activiteiten kunnen
financieren.
LVB

Enthousiaste deelnemers bij het vertrek

Spijts de concurrentie van Bornem kwamen toch nog flink wat
wielertoeristen de langste afstand afleggen.

Op maandag 5 september zijn alle
lessen hervat. Het lessenrooster
bevat een groot aanbod voor alle
leeftijdsgroepen: BBB, Dans, Yoga,
Turnen, Ochtendgym, Klassiek ballet,
Kleuterturnen en Bewegingsschool.
In alle lessen kan er 1 gratis proefles
gevolgd worden. In de Bewegingsschool
is er plaats voor maximum 15 peuters
van 2,5 tot 4 jaar. Elke peuter wordt
begeleid door 1 ouder. Meer info op:
www.turnkring-antverpia.be
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Eens te meer perfect
aangeduid parcours

De dames van de MS-zelfhulpgroep bakten weer heerlijke
pannenkoeken.

Ook voor de jongsten was randanimatie voorzien.
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FREDDY ‘FRED’
Heel wat wijzigingen
in Antverpiagebouw
VAN EERSEL

EDITH
KOCH

° 15/04/1945
Enkele maanden overleg waren voldoende
om vanaf 1 september de dagdagelijkse werking van DC Antverpia
° 15/03/1923
te wijzigen.
† 03/08/2013
† 30/07/2013
DC Antverpia, Academie Noord, Cultuurdienst Brasschaat en Koninklijk Sterrenkundig Genootschap zijn
gedurende de voorbije tien jaren derwijze uit hun voegen gebarsten dat zich een schrijnend plaatsgebrek
voordoet in het Antverpiagebouw.
Voor reservaties van zaal De Baeck en zaal Verbraeken aan diensten en verenigingen die ofwel wijkgerelateerde Hilde Minnebo is de nieuwe
activiteiten hebben, ofwel rechtstreeks aanleunen bij gemeente of OCMW Brasschaat, wordt het DC administratieve kracht binnen DC
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
verantwoordelijk. Zaal Antoon van den Weyngaert blijft met kortere naam “zaal de Weyngaert” onder beheer Antverpia die vooral op vrijdag
Johnson zal vervangen
van Cultuurdienst
Brasschaat.
Academie
Noord krijgt
als eerste
alles
voorrang.teReeds
Samen
met echtgenote
Annie
Vannuffelen
baatte
Fred vaste
vele gebruiker
In het op
ZNA
Joostens
ZoerselLindsey
overleed
op hoge leeftijd de
die
loopbaanvermindering
heeft
geboekte
geldig. Gemeente
Brasschaat
nog het
nodige
jaren
eenreservaties,
wassalonzelfs
uitover
opverschillende
de hoek jaren,
van blijven
Leopoldlei/Frans
weduwe
vandoet
Charles
Steylaerts.
Jarenlang
woonde
ze met haar
gekregen.
voor bekendmaking
en bewegwijzering.
Standaertlei.
Hij was
een Kempenzoon, geboren in Merksplas. gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in
Deouderlijke
trouwe administratieve
kracht
heeft
loopbaanvermindering
Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi, de
woning. Edith
wasLindsey
geboren
in Jena
(Oost-Duitsland)
gekregen. Vooral op vrijdag mogen we nu Hilde Minnebo verwelkomen.
die huwde met Daniël de Kort en nog in de Sint-Antoniuslei en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire ﬁguur was in
Ondertussen al wat ingewerkt, wensen we haar een fijne tijd in het
woont. Hij overleed in Stabroek en werd begraven te Ekeren. het
Mariaburgs gemeenschapsleven. Charles speelde mee in de
dienstencentrum.
harmonie
en zo
kende
hij vele vrienden
de wijk.
Ook
Steven, deAntverpia
nieuwe strenge
maar
rechtvaardige
conciërge,inheeft
op korte
de
kinderen
van
het
gezin
waren
actief
betrokken
bij
het
sociale
tijd het probleem van de overlast kunnen aanpakken. Daarom wordt
° 15/03/1923
Maandag 31 oktober busreis naar Veerse
Meer. Bij aankomst soep leven in Mariaburg: Monika, Chris, Ivonne, Irene en Robert. De
opnieuw bekeken of het parkje aan het gebouw toch nog dag en nacht
à volonté, mosselen, frietjes, sausjes
en salade. Na mosselfestijn
† 30/07/2013
uitvaartplechtigheid
toegankelijk kan blijven.vond
(WL) op maandag 5 augustus plaats in de
rondrit langs Veerse Meer. Daarna bezoeken we Arnes Kaasboerderij
aula
van
Uitvaartcentrum
Geenen aan De Beuckelaerlaan 66 in
(geitenboerderij). Een schaal vol kaas nodigt uit tot proeven. Verder
Ekeren.
gaat het langs Arnemuiden, Middelburg, Oostkapelle, Domburg,
Westkapellen, Zouteland, Koudekerke.
In Vlissingen wordt een korte
° 29/10/1917
stadswandeling voorzien, met ook wat vrije tijd.
05/08/2013
Vertrek DC Antverpia om 10 uur en†terugkomst
rond 20 uur. Tijdig
inschrijven
via
betaling
van
34
euro
of
31
euro
als
schnitzel
i.p.v.de
vele In het ZNA Joostens te Zoersel overleed opmen
hoge
leeftijd
mosselen
kiest.
(WL)
rans weduwe van Charles Steylaerts. Jarenlang woonde ze met haar In een tijd van laptops, tablets en smartphones wordt nogal snel gedacht

MENSEN

EDITH
Mosselfestijn aan
Veerse Meer KOCH

HILDE
VAN HOUTVEN

Computerdrempel voor
iedereen verlagen

plas. gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in
eidi, de ouderlijke woning. Edith was geboren in Jena (Oost-Duitsland)
uslei en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire ﬁguur was in
ren. Inhet
Charles
speelde
hetMariaburgs
tijdperk datgemeenschapsleven.
de vrouwen nog een hoed
droegen
ommee
naarindede
harmonie
kende hij
de wijk.
Ook
kerk
te gaan,Antverpia
was ‘Hildaendezomodiste’
eenvele
heelvrienden
bekendeinﬁguur
in het
de kinderen
vanmet
hethaar
gezinman
waren
actief
betrokken
het Harry
sociale
dorp.
Zij woonde
Frans
Joossen
en haarbijzoon
in Mariaburg:
Chris, Ivonne,
en Robert.
inleven
de Leopoldlei
en wasMonika,
dé hoedenmaakster
vanIrene
de streek.
Zij wasDe
vond inopRVT
maandag
5 augustus
plaats
in de
aluitvaartplechtigheid
lang weduwe en woonde
Ten Dorpe
te Zoersel.
‘Na een
aula goed
van Uitvaartcentrum
Geenen
aan Devan
Beuckelaerlaan
66 in
mooi,
en rijk gevuld leven
is ze stilletjes
ons heengegaan’
Ekeren.
staat
op haar doodsprentje. De uitvaartdienst vond in intieme kring
plaats..

Eén van de vaste bezoekers aan de OCR is Marc van den Broeck.

dat iedereen in deze gedigitaliseerde maatschappij mee kan. Maar niets
is minder waar ! Het percentage niet bezitters is nog steeds groot!
DC Antverpia wil helpen deze drempel te verlagen en heeft heel wat
activiteiten en mogelijkheden hier rond. De openbare computerruimte is
gratis en vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. Eénmaal per maand
verzamelt het ‘computerclubke’. Iedereen is welkom en wordt geholpen
om (opnieuw) verder te kunnen bij eventuele problemen. Toch graag een
seintje wanneer ingewikkeld, zo kunnen op voorhand zaken uitgeklaard
worden. Tijdens gebruik van OCR zijn de burelen altijd open voor vragen
of wensen. WIFI is gratis in het ganse gebouw en wachtwoord is terug
te vinden in het dienstencentrum.
In september starten opnieuw cursussen voor zowel super beginners als
gevorderden rond tabletgebruik. Een workshop wordt voorzien met uitleg
over voor- en nadelen van verschillende modellen. Allicht wordt de keuze
dan eenvoudiger. Voor hen die een activiteit in het dienstencentrum
willen organiseren, is ook laptop en beamer ter beschikking, maar wel
reserveren. (WL)

r de
het
arry
was
een
aan’
ring
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Muzikale reis Ritz en Route
Na aparte muzikale ritten in diverse bezettingen in het jazzcircuit, big
bands, orkesten en klassieke ensembles, vinden vier topmuzikanten
én goede vrienden elkaar terug in een nieuwe muzikale reis – genaamd
Ritz en Route - doorheen het Franse chanson.
Met schijnbaar gemak vertolken ze bekende en minder bekende
liedjes. Het zijn stuk voor stuk pareltjes uit het repertoire van o.a.
Links aan de piano Eric De Vos, daarnaast Frank de Wolf contrabas en
Yves Montand, Sacha Distel, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Henri
zanger Sam Stuyck, helemaal rechts aan de drums Eric Rits
Salvador.
Deze groep bestaat uit zanger Sam Stuyck, die met het stemtimbre een heel eigen karakter aan de nummers geeft. Eric De Vos bespeelt de piano en
de accordeon. Frank de Wolf neemt de contrabas voor zijn rekening en Eric Rits laat iedereen genieten van zijn ongelooflijk drumwerk. Samen maken
zij met hun eigen inbreng deze muzikale uitstap tot een prachtig mooi geheel.
Deze uitvoering vindt plaats op zondag 2 oktober in samenwerking met alle Dienstencentra van Brasschaat. Inkomkaarten zijn te bekomen in DC
Antverpia aan 8 euro. Iedereen wordt verwacht te 15 uur in Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 8, 2930 Brasschaat. Voor meer informatie raadpleeg
‘ www.ritzenroute.be ’. (WL)

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
Dat DC en Academie Noord al 10 jaar in het Antverpiagebouw actief zijn, is algemeen
geweten. Dat ook het Koninklijk Sterrenkundig Genootschap ASTROANTVERPIA hier VaPcXb 7d[_ kan altijd aangeboden f^aST] S^^a
sinds 10 jaar zijn activiteiten ontplooit, is wellicht minder bekend ! De vereniging is lid PP]fTiXVTb_TRXP[XbcT]

Sterren en planeten bekijken

van de Cultuurraad van de gemeente Brasschaat en de Cultuurraad van de provincie
Antwerpen en erkend door VVS Vlaanderen, Vereniging voor Sterrenkunde.
Een ‘WARME MAALTIJD’ - soep, hoofdDe vereniging werd gesticht in 1905 te Antwerpen en is sinds 1989 actief in Brasschaat. schotel en STbbTac – f^aSc VTbTaeTTaS S^^a
De oude Katerheidemolen aan de Kapelsesteenweg was de vorige locatie voor ze in
lieftallige dames en/of WTaT] op de middag
2006 de meer comfortabele middentoren (vierde verdieping) van het Antverpiagebouw
tegen ! $ dda aan de ST\^RaPcXbRWT _aXYb van
ter beschikking kregen van het Brasschaats gemeentebestuur.
De vereniging heeft tot doel de hobby astronomie toegankelijk te maken voor alle 7 Tda^ of %$ Tda^ e^^a de fXVb 6aPcXb fPcTa
belangstellenden en het actief beoefenen, zowel praktisch als theoretisch, van – plat of QadXb – op cPUT[ Wie moeilijk te been
planeten- en sterrenkunde en aanverwante wetenschappen. Maandelijks wordt is, kan S^^a VTcP[T]cTTaST RWPdUUTdab aan WdXb
tijdens een tweetal avonden een sterrenkundig onderwerp besproken mogelijk met
ASTROANTVERPIA
beschikt
over automatisch
gestuurde
opgehaald
f^aST]
en dXcTaPPaS
cTadV VTQaPRWc
video-DVD voorstelling.
telescopen om de sterrenhemel te verkennen.
Bij voldoende belangstelling wordt voor nieuwe leden tevens een gratis cursus “ na de \PP[cXYS De _aXYb e^^a het VTQadXZ van
de \X]XQdb is één Tda^ (heen en fTTa De
Sterren- en planetenkunde voor beginners “ aangeboden.
e^^afPPaST
tweeenfTaZSPVT]
e^^aSXT]
Bij gunstige weersomstandigheden en afhankelijk van bijzondere astronomischeenige
verschijnselen
zoals iszonsmaansverduisteringen,
komeetverschijning of meteoorregens (vallende sterren) kunnen er ook van op het torenplatvorm
van het Antverpiagebouw of het terras van het
aTbTaeTaT]<PP[cXYST]Qdb
dienstencentrum, waarnemingen uitgevoerd worden.
Een eigen telescoop is, zeker bij aanvang, niet nodig.
<Tc eaXT]ST] of eaXT]SX]]T] zijn Ta
De vereniging beschikt over automatisch gestuurde telescopen die, onder begeleiding van ervaren mensen en met vakkundige toelichting, de sterren‘SPELLETJES TE SPELEN’ in de RPUTcPaXP
en planetenhemel laten verkennen!
d]^Willy
bRWPPZQ^aST]
Voor meer info neem contact op met voorzitter Paul De Beck op tel. 03/664 46 70, GSM Ad\\XRdQ
nr. 0486 87 23bRaPQQ[T
99 of secretaris
De Kort op tel. damnr. 03/
(en
\PcYTb monopoly,
664 28 93 of stuur een mailtje naar astroantverpia@hotmail.com (voor lidmaatschap en Q^aST]
ledenblad ZPPacb_T[[TcYTb
betaalt u 10 euro per
jaar).
Er is gelegenheid om kennis te maken met de werking van de vereniging op donderdag 29eXTa
september
vanaXY
20.30
tot 22.30pietjesbak,
uur in de middentoren
van
op een
othello,
 Steeds
het gebouw (ingang achteraan het gebouw, lift naar derde verdieping en dan trap naar toren).
(LC)
VTiT[[XV\TcTT]SaP]ZYTTaQXY
NIEUW r#JPLMFVSJOHNFU"SHBOPMJFr
Goed voor haar en huid
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Kapelsesteenweg 350
2930 Brasschaat
Tel.: 03/664 49 48
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Vrijdag:
8.30u - 17.00u
Zaterdag:
8.30u - 14.00u
Maandag
gesloten
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Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73 GSM Eric: 0495 41 37 02

maandag tot vrijdag
VtPUV
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ALLERLEI
Afscheidsconcert Koninklijke
Harmonie Antverpia

Op zondag 17 juli is op het Van de
Weyngaertplein tijdens het evenement van
de Ladymotoren een plaatje gevonden van
een digitaal fototoestel.
HetVoor
betreft
een ‘ScanDisk
15MB/s’gemeentepark
van
de Remise
in het Ultra
Brasschaats
gaf Koninklijke
4
GB’ metAntverpia
nummer op
‘BH11181162390’
. We
Harmonie
zaterdag 17 augustus
zijn afscheidsconcert.
vermoeden
dat
dit zeer belangrijke
Het muzikaal
gezelschap
dat 114 jaar foto’s
alle belangrijke gebeurtenissen
zou
bevatten van
in dekunnen
wijk opluisterde
en het
ookfantastisch
in andere steden en zelfs in het
weekend
wegewaardeerd
toen hebbenwerd,
gehad.
De op te bestaan bij gebrek
buitenlanddat
ruim
houdt
rechtmatige
eigenaar
kan
dit
terug
bekomen
aan jonge muzikanten. Heel droevig nieuws. (LVB)
op dinsdagmorgen in het Wijkcentrum, Van
de Weyngaertplein 38 van 10 tot 11.30 uur
of bij Walter Lauriks op 03 664 33 96 of
0487/613797. (WL)

Wandelzoektocht in
Oud-Antwerpen
Voor de 29e maal reeds organiseert Yvonne Verhaegen uit de Van
de Weyngaertlei 13 een eenvoudige zoektocht zonder strikvragen
door de straten van de oude stad. Van 1 oktober 2016 tot 15 januari
2017 kan iedereen eraan deelnemen. De afstand bedraagt ongeveer
4 kilometer. Het vertrekpunt is Café K. Zeppos, Vleminckveld 78 nabij
het Mechelseplein. Elke dag kan men er vanaf 11.30 uur terecht om een
deelnemingsformulier aan te schaffen tegen 6 euro. Er zijn prachtige
prijzen te winnen. De proclamatie gebeurt op 18 maart. Meer info bij
Yvonne Verhaegen, tel. 03/664 90 22.

VBSM -nieuws
Het oudercomité van de Vrije Basisschool plant alvast de volgende
activiteiten in het nieuwe schooljaar 2016-2017:
Zaterdag 19 november: Quiz
Gedurende de maand november: wijnverkoop
Zondag 26 maart: Paasbrunch
Zaterdag 20 mei: Zonnefeest
(MED)

Bloemschikken op donderdag
In het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38, kunnen creatieve
mensen elke maand op een donderdagavond van 20 tot 22 uur komen
bloemschikken.
De volgende data liggen vast: 22 september; 20 oktober; 24 november;
22 december. In 2017 op 19/1, 23/2, 23/3, 20/4 en 12/5.
Prijs 40 euro, materiaal zelf mee te brengen. Meer info en inschrijven:
cine.deschutter@telenet.be

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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Gevonden tijdens Lady on tour
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Afscheidsconcert Koninklijke
Harmonie Antverpia

stoof grondig moeten herschikken want geef
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koninginnen te hebben (en te betalen).

Metkeer.
al dat koninklijk nieuws zouden we nog
Tot volgende
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
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.
Barbara
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