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Na succesrijke ‘Filatelie Sint-Mariaburg’:
extra oplage postzegelblaadje beschikbaar
Op 10 juni 2017 werd in de zaal Elcks Thuys en in het zaaltje van de Wijkwerking
Mariaburg een regionale competitieve postzegeltentoonstelling gehouden met 45
deelnemers.
Voor deze gelegenheid werd de Post uitgenodigd die voor de voorverkoop van 5
nieuwe postzegelreeksen instond. Voor dit evenement werden 5 speciale dagteken
stempels aangemaakt met de vermelding Ekeren. Een speciaal postzegelblaadje
met 10 zichten van Mariaburgse villa’s werd aan de bezoekers aangeboden. Dit
kende een enorm succes en rond elf uur was deze uitgave reeds volledig uitverkocht.
De tentoonstelling werd geopend door vicepremier Jan Jambon. De toeloop was
overweldigend, zelfs in die mate dat de bezoekers een uur in de rij moesten
aanschuiven voor hun aankoop van de nieuwe postzegels.
Ter ondersteuning van de nieuwe postzegeluitgiften werden de 5 ontwerpers van
BLAADJE MARIABURGSE ZEGELS
de postzegels uitgenodigd. De lokale Diane Bruyninckx, woonachtig in de SintAntoniuslei kreeg voor haar vroegere ontwerpen 2 vlakken ter beschikking om haar
prachtige tekeningen te tonen. Vijf levensgrote Ronde van Frankrijk-winnaars in karton werden ter beschikking gesteld door kunstenaar
Jef Sterckx. Paul Bogaerts stelde 320 zichtkaarten van Mariaburg tentoon.
Een heel mooie catalogus van 28 bladzijden werd uitgegeven met artikels over de postgeschiedenis van het kamp van Brasschaat
Polygoon gedurende wereldoorlog 1, een artikel met zichten over Café du Cycle en een artikel ‘Een vrouw in beeld…. Diane Bruyninckx,
postzegelontwerpster in Sint-Mariaburg’.
Vermits vele bezoekers ontgoocheld waren dat ze te laat kwamen om het speciaal blaadje te kopen met de 10 niet zelfklevende zegels
van geklasseerde Mariaburgse villa’s, 2 interbellum villa’s, het stoomtreintje en het gebouw Antverpia - kostprijs 20 euro - heeft de
Wijkwerking Mariaburg besloten om een bijkomend aantal luxevellen te laten drukken bij bpost.
Deze worden tegen 20 euro te koop aangeboden tijdens de Mariaburgse Feesten in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38, en
nadien bij ‘t Krantenkopje, Kapelsesteenweg 615. Men kan vooraf een exemplaar reserveren via wijkcentrum.mariaburg@telenet.be.
(WD/LVB)
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WANDELEN
Bewonder de moderne architectuur
in Sint-Mariaburg op 8 oktober

Nadat auteur Jo Van Bouwel eerder dit jaar al een fietstocht gidste door Ekeren-Donk om de deelnemers te laten kennis maken met de moderne
architectuur aldaar, zal hij op zondag 8 oktober een wandeling leiden in Sint-Mariaburg. De tweede brochure van het district Ekeren ‘Moderne
architectuur in Sint-Mariaburg’ vormt de leidraad voor deze verkenningstocht. De afstand op grondgebied Sint-Mariaburg/Ekeren bedraagt ongeveer
5 kilometer. Vertrek aan het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, om 14 uur. De brochure is nog steeds te koop tegen 1 euro.
Na publicatie van de brochures over moderne architectuur heeft het district Ekeren in
augustus een nieuwe wandelbrochure uitgebracht: ‘Ontdek Moretus in Ekeren’. Tijdens
een wandeling van 4,2 km kunnen verschillende sporen ontdekt worden die de bekende
familie Moretus in Ekeren heeft achtergelaten. Denken we maar aan ‘Campus Moretus’
en de ‘Moretuslei’, alsook aan de fanfare ‘Labore et Constantia’ (lijfspreuk van de familie
Moretus). De familie is vooral bekend van de drukkerij, nu museum Christoffel Plantin,
op de Antwerpse Vrijdagmarkt.
“De familie Moretus was niet enkel wereldberoemd omwille van de drukkerij”, zei
districtsburgemeester Koen Palinckx. “In Ekeren schreef de familie geschiedenis van 1775
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Een uurtje voor jezelf

Wie zich eens goed wil laten verwennen, weg van de dagelijkse stress,
kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie

Dinsdag tot
Vrijdag:
8.30u - 17.00u
Zaterdag:
8.30u - 14.00u
Maandag
gesloten

um

.

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

2

WALKING’. Eigen materiaal is w

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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maandag tot vrijdag
09u00 tot 12u00
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MUZIEK
HARPGETIJDEN
Harpiste Kathleen De Vylder, die destijds in de Van de Weyngaertlei woonde en nadien in de
Wielewaallaan alvorens naar De Haan aan zee te verhuizen, heeft een nieuwe cd uitgebracht
met allemaal eigen composities.
Op haar vorige cd’s stonden steeds werken van gekende componisten zoals Händel,
Debussy, Hasselmans, Satie, von Gluck, Vivaldi,... Maar op deze pas verschenen cd staan
15 eigen composities. “Ik maakte gebruik van de vele technieken die men op de harp kan
toepassen en ook verschillende stijlen trachtte ik te gebruiken om een resultaat te bekomen
waarnaar ik streefde. Naast de klassieke en romantische stijl hoor je ook impressionistische
invloeden en maakte ik gebruik van bijvoorbeeld Boheemse toonladders ,” vertelt Kathleen,
die van Klara al het nieuws kreeg dat men verschillende stukken uit de cd op de radio zal
programmeren.
“Een compositie van de zo breekbare ziel van de zee van het leven, heel voorzichtig in
een miniatuur muziekdoosje getoonzet.” De titels vertellen, net zoals de composities
zelf, een heel verhaal dat voor iedereen anders zal klinken: Zonnedauw, Zeesterrenkruid,
Zoutkristallen, Windstreken, Mist, Zeelier, Zeespiegel, Zeewinde, Zonnewende, Strandloper, Golven, Tuimelaar, Grasduinen, Doodtij, Sneeuwmaan.
Harpgetijden, een getijdenboek vol miniatuurtjes waarin dat wat woorden niet kunnen verwoorden, de noten soms wel konden. Positieve noten gebracht
in akkoorden, arpeggio’s, glissando’s, flageolets,... in zorgvuldig gekozen toonaarden, en steeds varend op het eeuwig golvende ritme van het leven.
De cd kost 18 euro en is te verkrijgen via info@katleendevylder.be - www.katleendevylder.be of in Fnac Antwerpen en in elke Standaard Boekhandel
op bestelling. (LVB)

Hans en Hannelore Primusz
komen terug naar
Afgelast concert van Jill
Wijkcentrum
verplaatst naar 4 november Zondag 3 december:
Door onvoorziene omstandigheden
diende het concert van Jill Heyninck op
Matinee Chantant
4 maart in het Wijkcentrum afgelast.
Maar de Nederlandstalige singersongwriter, die zichzelf begeleidt
op gitaar, komt op zaterdagavond
4 november om 20 uur alsnog het
concert verzorgen. Deuren open vanaf
19.30 uur.
Voor haar debuut-cd “Het Gevoel”
(najaar 2016) werkte ze samen met de
getalenteerde Dirk Schreurs die vele jaren Dimitri Van Toren heeft
begeleid.
Kaarten kunnen tegen 8 euro verkregen worden via mailtje naar steven@
skynet.be met vermelding aantal kaarten, naam en adres. De reservatie
is definitief na storting van het juiste bedrag op rekening BE 90 9790
8045 4532 van Wijkwerking Mariaburg VZW. De kaarten liggen op naam
klaar aan de inkom van de zaal. (SDS)

Hans en Hannelore Primusz waren op zondag 29 januari in het
Wijkcentrum te gast met ‘Vergeten geluk’. Broer en zus zorgden voor
een voorstelling, die de aanwezige toehoorders bijzonder bekoorde .
Diezelfde dag werden aan de toog plannen gesmeed voor een volgend
concert.
Zij komen terug op zondagnamiddag 3 december in Wijkcentrum
Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, met als thema: “Franse
Chansons”. De organisatie is in handen van Dans- en Turnkring Antverpia
vzw in samenwerking met Wijkwerking Mariaburg vzw.
De voorstelling start te 14 uur. Deuren open vanaf 13.30 uur. Aanvraag
tickets tegen 15 euro via ‘kristin.vanin@telenet.be’. Wees er snel bij want
het aantal plaatsen is beperkt tot max. 90!
Vóór de voorstelling, tijdens pauze en na optreden staan medewerkers
van Wijkwerking Mariaburg paraat om de dorstigen te laven!
Meer info over de activiteiten van Hans en Hannelore Primusz - o.m. het
schitterend programma met K’s Choice en 450 koorleden op 26 augustus
in de Singel - vindt men op hun website ‘www.zaterdagzondag.be’. (WL)

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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MOBILITEIT
Knettergek parcours voor de ‘Tour de Mariabourg’
Alle wegen leiden via Schepersveldlei, Frans Standaertlei en Nijverheidslei naar Rome!
Woensdag 14 juni
had in Wijkcentrum
Mariaburg een hoorzitting plaats over de
plannen voor de nieuwe aanleg van het viaduct
Schriek en omgeving, ook onderdeel van het
Waterlink-project ‘ontkoppeling regenwater
en afvalwater’. De publieke opkomst was
zeker niet geweldig, maar daarom niet minder
geanimeerd!
Voorjaar 2016 mochten inwoners van de
desbetreffende omgeving hun visie en wensen
kenbaar maken. De resultaten werden mee
opgenomen bij de opmaak van dit concept.
Ook in dit deel van de wijk komt een gescheiden
rioleringsstelsel: in het stuk Schriek dat
doodloopt op de spoorweg en onder het
viaduct. Er komt ook een degelijk verhoogd
aangelegd fietspad op het viaduct, zodat het
beter afgeschermd is van het autoverkeer. Het
kruispunt aan Schriek, Edward Caertsstraat,
Schepersveldlei en Lodewijk Andersonstraat
wordt heringericht op zo’n manier dat onveilige
bewegingen op het kruispunt niet langer
kunnen.
Discussie bleef niet uit omdat veel bewoners van
de omgeving duidelijk rondjes zullen moeten
gaan rijden doorheen Sint-Mariaburg om hun
bestemming (woonadres) te kunnen bereiken.
Komende vanuit Ekeren kan men niet meer
rechtstreeks naar de Schepersveldlei! Men moet
ofwel via Edward Caertstraat, Willy Staeslei en
Karel De Winstraat en dan linksaf terug richting

4

viaduct Schriek om dan zo verder de wijk in te
rijden. Een andere mogelijkheid is ook – zeker
voor hen die Frans Standaertlei en Nijverheidslei
moeten bereiken – om via Leopoldlei te
slingeren. Aan de zijde van de Lodewijk.
Andersonstraat komt één dubbelrichting
aansluiting op het kruispunt.

een aannemer om de werken uit te voeren, maar
dat zal pas 2019 worden.

Tot slot heeft het district met Infrabel de
nodige afspraken gemaakt zodat ook beide
trappen van het viaduct naar de sporen worden
hersteld. Geen onbelangrijke investering die wij
als Wijkwerking Mariaburg ook al vele malen bij
De rijrichting onder het viaduct in de Lodewijk de overheid hebben aangekaart !
Andersonstraat
wijzigt van zuid naar
noord. Vanuit de Schepersveldlei-Lodewijk Het landelijk Sint-Mariaburg, die rustige wijk
Andersonstraat naar de Schriek wordt het een van weleer, is niet meer herkenbaar, Zeker
dubbele rijrichting. Dit heeft tot gevolg dat
tijdens de spitsuren ontwikkelt zich steeds meer
als men van uit de Kapelsesteenweg komt en
sluikverkeer, om de overvolle Kapelsesteenweg
naar het deel van de Schriek moet juist voor
en de drukke Schriek te vermijden. De straten
de spoorweg, dat niet meer mogelijk is. Om de
Leo Vermandellei, Leopoldlei, Frans Standaertlei
huizen vanaf nummer 240 te bereiken, moet
en Nijverheidslei ondervinden de meeste
men over het viaduct rijden en ter hoogte van
overlast, en dan nog niet aan trage snelheden!
de Lindehoeve keren. Dit betekent telkens een
De wijziging aan het kruispunt van het viaduct
omweg van 1,75 km! Indien men uit dit deel van
zal dit zeker niet verhelpen, integendeel
Schriek wil wegrijden, kan men wel onder het
viaduct rijden en daarna rechts erover. Het is bevorderen ! Men gaat prat op een vernieuwd
fietspad op het viaduct, maar de verdere Schriek
dan wel korter om naar het centrum te rijden.
Vele opmerkingen rond heel deze voorgestelde naar de Kapelsesteenweg toe blijft ook na deze
nieuwe situatie worden maximaal meegenomen ingreep aartsgevaarlijk voor fietsers. Dat men
in het verdere verloop naar een definitief daar niet aan gedacht heeft!
ontwerp. Met dat ontwerp worden de bewoners
opnieuw gehoord. Het voorstel om de rijrichting Verdere informatie over de geplande werken
in de Lodewijk Andersonstraat onder de brug kan men terugvinden via
te wijzigen zal herbekeken worden wegens https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/
gevolgen voor de rest van de wijk. Nadien kan district-ekeren-1/openbare-werken/nieuwede stedenbouwkundige vergunning worden aanleg-brug-schriek
aangevraagd en gaat de overheid op zoek naar (WL)
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GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

CULTUUR
100 JAAR GROTE OORLOG

Woensdag 1 november - zaterdag 9 december / Op verschillende locaties in Ekeren
Tijdens de maand november staat het
cultuurcentrum stil bij de gruwel van de Eerste
Wereldoorlog met tal van activiteiten in en
rond Ekeren. In een erfgoedexpo in kasteel Hof
De Bist kom je meer te weten over de impact
die WO I had op Ekeren en haar zustergemeente
Andernach. In de expo vinden een aantal
rondleidingen plaats en het Vredescentrum
werkte speciaal voor leerlingen van het vijfde en
zesde leerjaar een educatief parcours uit.
Bij een aantal Ekerse straten genoemd
naar oorlogsslachtoffers kan je, dankzij
het Documentatiecentrum Mariaburg, de

verhalen lezen achter de gesneuvelden. Lokale
kunstenaars Christine Clinckx en Stef Van
Eyck realiseren een installatie die symbool
staat voor de verdedigingsforten. De sfeer
van de oorlogsjaren leeft weer helemaal op
tijdens de theatermonoloog Groote vrouwen,
muziektheater Aanvallen! Het verhaal van Ward
van het 13de en een bijzonder aperitiefconcert
van Michel Verkempinck. Wie zich graag in
andere aspecten van de oorlog verdiept, kan
inpikken bij de lezing van Johan Pas over de
reacties van kunstenaars op het geweld van WO
I of komen luisteren naar dichters Geert Buelens

en Charles Ducal.
Neem je graag iets actiever deel? Kom dan zeker
naar een wel heel bijzondere editie van Expeditie
Ekeren, waarbij we naar het historische Fort
Ertbrand trekken of schuif mee aan tafel bij
Cultuur aan tafel: Vluchtelingen van hier en nu.
Op de vooravond van Wapenstilstand is iedereen
welkom in Hof De Bist op het authentieke
Duitse salon Okkupationsgebiet. Maak een ritje
op de paardentram, of geniet van een avond in
Kasteel Hof De Bist in de stijl van de jaren 20.
(MED)

Het leugenboek

Misvattingen en bedrog in de geschiedenis
Onze dorpsgenoot Ugo Janssens - ook al woont hij in het Waalse Grand-Halleux, in zijn hart blijft hij Mariaburger - heeft
alweer een boek uitgetikt dat iedereen uitnodigt om het zo spoedig mogelijk te lezen. Het wordt als volgt door de
uitgeverij aangekondigd:
Fake news! Donald Trump is kampioen ‘beschuldigen van de media’.
Tegelijkertijd lanceert hij zelf het begrip alternative facts. Alsof een en dezelfde gebeurtenis zich afspeelt in parallelle
werelden en er twee of meer versies van de feiten zijn. De media spreken er schande van. Historici weten beter. Dit
fenomeen is niet nieuw. Kroniekschrijvers en historiografen van allerlei pluimage bezondigden zich meer dan
eens aan het verdraaien van de werkelijkheid:
• Amazones zijn geboren in de geschriften van Herodotos.
Ze werden naar het rijk der fabelen verbannen, tot archeologen de koergan-grafheuvel in Rusland vonden.
• De islam verspreidde zich over de wereld als godsdienst, maar niet zo vredelievend als men in de geschiedenisboeken beschrijft.
• President Lincoln erfde een schisma dat Amerika verdeelde tussen Noord en Zuid. Dit leidde tot de Amerikaanse Burgeroorlog in de 19de eeuw, een
breuklijn die eigenlijk al tijdens de Amerikaanse revolutie een eeuw eerder ingebed lag in de sociaal-economische verhoudingen van toen. Enz.
Ugo Janssens belicht deze en andere cases over gebeurtenissen in het verleden waarvan de waarheid maar moeilijk aan het licht komt: omdat ze
gewoon worden gekopieerd, omdat men aannames doet die staalhard de leugen verkiezen boven de waarheid, omdat…
Het leugenboek leert vooral dat historische kritiek, de feiten laten spreken, en argumenten voor en tegen afwegen, de enige heilzame weg is.
Intellectuele eerlijkheid dus als wegwijzer voor elk historisch onderzoek.
Ontmaskerd - Verrassende inzichten in historische gebeurtenissen, Paperback, Ca. 280 pagina’s, 24,99 euro.

Johan Pas
directeur School of Arts
Vanaf oktober 2017 wordt Johan Pas uit de Isabellalei het nieuwe hoofd
van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - AP
Hogeschool. Hij zal er leiding geven aan de School of Arts en zetelen in
het directieteam van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.
Johan Pas is doctor in de Kunstwetenschappen en sinds 1999 docent,
onderzoeker en beleidsmedewerker aan de AP Hogeschool – Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Voordien was hij onder meer
kunstjournalist aan de toenmalige BRTN en zetelde hij in de kernredactie
van het kunsttijdschrift Artefactum. Pas was 11 jaar lang lid en
ondervoorzitter van de Beoordelingscommissie Beeldende Kunst van de
Vlaamse Gemeenschap. Johan Pas is ook een gewaardeerd onderzoeker,

curator en auteur. Hij wordt regelmatig gevraagd voor curator-, schrijfen onderzoeksopdrachten en lezingen in binnen- en buitenland.
Johan Pas: “Samen met de lesgevers, onderzoekers en studenten van
de Koninklijke Academie wil ik een antwoord bieden op deze vraag:
hoe kunnen we een School of Arts die verankerd is in de vorige eeuwen
transformeren tot een actuele en innovatieve werk- en denkplek?
Ik stel alvast voor dat we de Academie van vandaag koppelen aan de
frisse intenties van haar oorsprong en we haar zien als een prikkelend
kunstenaarsinitiatief en een dynamisch kunstenaarscollectief.”
(Bron: website Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, www.ap.be)

Alfons de Schutterstraat 17
2180 Ekeren

6

Enkel op afspraak
0476/85.49.96
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Cultuurstation Tracé meldt

ALLE DAGEN WAT IN
DC ANTVERPIA

Tracé biedt het hele jaar door een waaier aan workshops aan. Je kan er
Deontwikkelen
‘OPENBARE
(OCR)’
je creativiteit
en COMPUTER
vaardigheden RUIMTE
ontdekken,
ontplooien en
staat
beschikking
en er lesgevers.
is ook WIFI in de
bijschaven
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begeleiding
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model-Zonder
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met aquarel,
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beperkingenOfkan
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acryl en gemaakt
olieverf? Of worden
hou je meer
het internet.
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vanvanhet
Alles als
is smeden
en bronsgieten? Zegt beeldhouwen in zachte steen of artistieke
gratis.jeHulp
altijd aangeboden
worden
door je hart
houtbewerking
iets?kan
Misschien
hebben woorden
en verhalen
specialisten.
gestolen?aanwezige
Of wil je graag
zelf een hoed pimpen? Wil je creatief zijn met
textiel?
Meer info: https://tracecultuurstation.be/workshops/
Een ‘WARME MAALTIJD’ - soep, hoofd-

Kunstkring Caerde stelt
tentoon
in Wijkcentrum
DC Antverpia
heeft wekelijks zi
In november 2016 was er in Wijkcentrum Mariaburg een tentoonstelling

KUNSTPLATFORM KAPPA

schotel en dessert – wordt geserveerd door
lieftallige dames en/of heren op de middag
tegen 12.15
uur aan de democratische
van in het
Na de prachtige
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‘Hof van prijs
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7 euro
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watermet een
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Kunstplatform
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a crack
evenything’.
Van 7 tot en
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op tafel.
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te been
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men
op zaterdag enchauffeurs
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17 uur deze
is, kankan
door
getalenteerde
aan
huis
tentoonstelling bezoeken in EXPOG, Antwerpsesteenweg 2 te Kapellen
opgehaald worden, en uiteraard terug gebracht
(onder het vroeger politiebureau).
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gebruik van
“In alles na
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barst. MaarDe
alsprijs
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onvolmaaktheid
en die van
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isgroeien
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De
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Onvolkomenheden
omarmenenige
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van bestrijden.”
voorwaarde
is twee werkdagen voordien
Dat is het
uitgangspunt
van deensamenwerking
tussen Kunstplatform
reserveren (Maaltijd
bus).
Kappa en het Opvangcentrum voor Asielzoekers en van de kunstwerken
die de kunstenaars maakten. (LVB)

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

vaste gratis momentactiviteiten.

met het prachtige oeuvre van Mon Van Den Broeck. Zondag 19 november
komt Mon terug naar het Wijkcentrum, maar nu voor de jaarlijkse
groepstentoonstelling van heel Kunstkring Caerde.
Wijkwerking
zorgt zoals altijd -voor
eenhet
hapje
en een– mag
• Mariaburg
Tijdens VZW
de ‘ZANGSTONDE’
voor
plezier
drankje.
gerust aangesloten worden maandag vanaf 14.00 uur to
Meer info via de affiches en flyers en in de regionale pers. (WL)

Echt zangtalent is niet nodig.

Oud• Antwerpen
onder
‘PETANQUE’ wordt gespeeld, bij mooi weer in het pa
op de overdekte baan, dinsdag- en donderdagnamid
rietenanders
dak
om 13.30 uur.

Paula Corthouts (85), de immer bedrijvige uitbaatster van brasserierestaurant Oud Antwerpen op de hoek van Elisalei en Fabriekstraat,
• Recreatieve
‘TAFELTENNIS’
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Recent heeft ze echter een ingrijpend werk laten uitvoeren: “Er lagen
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lerenenkennen
kan dinsdagen donder
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resultaat
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exact wat ik wou. Het is allemaal heel snel gegaan. Na twee weken lag
het dak er al.”
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Bokrijk in onze wijk die een respectabel aantal villa’s
handwerkjes.
met rieten tak telt. (LVB)

FotoForum Brasschaat
lanceert opnieuw zoektocht
naar opkomend fotografietalent

•

Dinsdag vertrekt om 9.45 uur stipt van uit het park
Brasschaat (ingang sporthal aan zwembad) een g
enthousiaste wandelaars voor 1 uur tot 90 minuten ‘NOR
WALKING’. Eigen materiaal is wel noodzakelijk. (WL)

De voorbereidingen voor FotoForum Brasschaat
FotoForum Brasschaat 2018 loopt van 10 tot
Bio-kleuring • Goed voor haar en huid
2018 draaien op volleNIEUW
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Ecolo-voorzitter
Echtpaar Cornelissen-Freijsen
Ecolo-voorzitter
Olivier
Deleuze: Olivier Deleuze:

Op 8 januari 1957 huwden Hugo Cornelissen (geboren 4 juli 1933) en Liliane Freijsen
(geboren 13 augustus 1936) op het stadhuis van Antwerpen en in de Sint-Laurentiuskerk
familie Genard woonde vlak
aan de Van Schoonbekestraat. Zij woonden eerst in Antwerpen op het Kiel. Hugo was
naast het gezin Deleuze .
bediende bij Agence Maritime Internationale, maritieme verzekeringen. Liliane was
Zoon Dirk was even oud als
haarkapster in Hoboken. In 1961 verhuisden ze naar Sint-Mariaburg, waar ze een woning
Olivier (geboren in 1954). Zij
betrokken in de Sint-Antoniuslei 77 die de ouders van Hugo hadden laten bouwen. Zo
speelden veel samen en ook
keerden ze van de stad terug naar de gezonde, groene buiten.
de kinderen Veys behoorden
Het echtpaar kreeg twee dochters: Ingrid (geboren 1957) en Kristel (geboren 1961).
tot de speelkameraden van de
Echtgenote Liliane werkte nog jaren als kassierster in de Grand Bazar van Kapellen,
zonen Luc en Olivier Deleuze.
gebouw dat werd afgebroken om het nieuwe dorpsplein aan te leggen.
Hugo, zoon van Julius Cornelissen en Elvira Comissaris, hield van de wijk, waar zijn
Eerst liepen de jongens school
grootvader - Jef Cornelissen - als smid een bekende dorpsfiguur was. Hij had zijn atelier
in Mariaburg (kleuterschool in
in de Schriek, tussen de woning van de hoofdonderwijzer en van de bakkersfamilie
Frans Standaertlei), waarvan
Sinds 20 mei 1957 w
Olivier Deleuze (geboren goed Nederlands, hoe komt
Mariman.
Sinds 20 mei 1957 woonde we een klasfoto hebben met
Olivier Deleuze (geboren goed Nederlands, hoe komt
dat?’:
het
gezin Deleuze-Rol
te Sint-Joost-ten-Node
op
De familie Cornelissen
had Deleuze-Rolin in Josée Cox als juf.
Nadien
het gezin
te Sint-Joost-ten-Node op dat?’:
“Mijn vader werkte in de Leo Vermandelle
18 december
bekend
echter1954)
nog is
meer
reden
gingen de zonen Deleuze naar
“Mijn vader werkte
in
de
Leo
Vermandellei
11
18 december 1954) is bekend
om te vieren:
op 21 de
juni de petrochemie, en daarom te
Mariaburg/Ekeren.
als covoorzitter
van Ecolo,
Sint-LambertusLiliane
in Ekeren.
te menMariaburg/Ekeren.
Zij overgrootmoeder
als covoorzitter van Ecolo, de de petrochemie, envandaarom
Van l. we
naaronder
r.:
Freijsen
dit
jaar
telde
een hebben
meer lang huurden
van
de Bank van
Franstalige groenen. LandMevrouw
(94)
(13/8/1936),
mama Anke
JespersGenard
(31/3/1984),
lang viergeslacht.
huurden van de
Bank van SintFranstalige groenen. Land- hebben we onder meer
vrouwelijk
Mariaburg/Antverpia
de
Mariaburg Inge
gewoond,
net
bouwingenieur van opleiding, in grootmoeder
Cornelissen
(2/6/1957)
en
baby
herinnert
zich:
“Ik
leerde
van
in
Mariaburg
gewoond,
net
Mariaburg/Antverpia
de
villa
Toen werd in Singapore
bouwingenieur van opleiding,
‘Marie
Lambert’,
waar
boven
Antwerpen.
Mijn
ouders
raakte hij
bij
het
ruime
Margaux
Anthonissen
(21/6/2017)Deleuze wat Frans
als ouders
een echt zomerkindje
‘Marie Lambert’,
waar
ooit madame
raakte hij bij het ruime boven Antwerpen. Mijn
Antverpia-directeur
J
publiek bekend
als Anthonissen
directeur spraken geen woord Nederlands,
Margaux
en
zij van mij wat Vlaams. We
Joseph
publiek bekend als directeur spraken geen woord Nederlands, Antverpia-directeur
De
Baeck
woonde
en
n
maar
mijn
broer
en
ik
gingen
van Greenpeace
België,
werd
De tachtigjarige
De Baeck woonde en nadien hadden veel contact, want
ik gingen
van Greenpeace België, werd maar mijn broer en geboren.
overgrootmoeder in
Liliane
nadien staatssecretaris
de naar een Nederlandstalige Dokter De Ridder, de f
Dokter De Ridder, de familie onze tuinen liepen eigenlijk in
nadien staatssecretaris in de naar een Nederlandstalige
Freijsen, de I, 60-jarige
school. Dat was soms erg Van Rompaey, en tha
regering
Verhofstad
werkte
Rompaey, en thans de elkaar en de kinderen speelden
erg Van Ingrid
regering Verhofstad I, werkte school. Dat was soms
grootmoeder
handig, omdat onze ouders familie John Van Dyck.
voor de Verenigde
in
dan ook veel samen. Mevrouw
familie
John
Van Dyck.
ouders Naties
voor de Verenigde Naties in handig, omdat onze
Cornelissen
en
de ons
Vader Michel Theodore
rapport niet konden lezen.
Kenia. Thans is
de politicus
metMichel Theodore
lezen.
Emile Deleuze reed met een deux
Kenia. Thans is de politicus met ons rapport niet konden
33-jarige
mamaVader
Anke
Wij konden ze wijsmaken wat Deleuze, burgerlijk inge
weelderige
snor waren
burgemeester
Jesperswat
wat trotsburgerlijk ingenieur, chevaux.” Zij toont foto’s
Deleuze,
weelderige snor burgemeester Wij konden ze wijsmaken
we wilden. (imiteert zijn vader) was geboren te Etterbe
van
Watermaal-Bosvoorde.
op de
vierde was
vrouwelijke
we wilden. (imiteert zijn
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geboren te Etterbeek op waarop de zonen Deleuze
van Watermaal-Bosvoorde.
“Aardrijkskund, wat is dat 31 maart 1928. Hij huwd
In
een
uitgebreid
interview
telg
in
de
familie.
In een uitgebreid interview “Aardrijkskund, wat is dat 31 maart 1928. Hij huwde met samen met Dirk Genard en

“Ik leerde
Nederlands in
Mariaburg”

“Ik leerde
Nederlands in
Mariaburg”

Olivier?” te
O,Doornik
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papa.”vanNelly
Rolin, geboren
De Standaard
(19 juni
2013)
kinderen
de familie
Veys te D
Nelly
Rolin, geboren
gymnastiek,
papa.”
in De Standaard (19 juni 2013) Olivier?” O, in
In deze
het achief
van ons Heemkundig
Documentatiecentrum bezittenopwe13deze
foto van
juli
1931.
(lacht)
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sympathieke
afgebeeld
staan.
opvan
13 juli
1931.
antwoordde deze sympathieke (lacht)
de Mariaburgse
smid Jef Cornelissen.
Vooraan
inOlivier
de rouwstoet
Deleuze her
figuur, diedeinbegrafenis
zijn vrije
tijd
Olivier
Deleuze
herinnert
figuur, die in zijn vrije tijd
liepen de misdienaars met het kruis, daarachter pastoor Bogaerts, onderpastoor
zich
dat
vader
voor Pet
jazzmuziek
op
de
saxofoon
zich
datWim
vader
vooro. Petrofina
Ceulemans en
pater
Brems
praem met bonnet op het hoofd. De statige
jazzmuziek op de saxofoon
werkte
in
de
speelt,
op
de
vraag
’U
spreekt
Samenopmet
hun dochters
Ingrid en Kristel vierden
corbillard (lijkwagen),
rouwkransen,
werd getrokken door zwarte haven
werkte overladen
in de met
haven.
De
speelt,
de vraag
’U spreekt
Hugo en Liliane Cornelissen-Freijsen begin dit jaar hun
diamanten huwelijksjubileum.

paarden. Daarachter stapten familieleden en buren van de overledene over de
kasseien van de Leopoldlei naar de parochiekerk.

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
Twee gouden jubilea in familie Verhoeven
Hugo trouwde met halfzus Malou,
Christiane met Guy Matthyns

De twee koppels op 14 augustus 1967

En vijftig jaar later in spiegelbeeld

Jeanne Calander (91), weduwe Robion én weduwe Verhoeven, mocht op 14 augustus drie leden uit haar gezin van 12 kinderen feliciteren omdat ze 50
jaar geleden huwden op het gemeentehuis van Brasschaat en in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand.
Coiffeur Marcel Verhoeven die een bekend kapperssalon had aan de Sint-Antoniuslei 8, was weduwnaar van Valentine Spittaels en had drie kinderen:
Hugo, Christiane en Guido. Jeanne Calander, weduwe Robion, had vier kinderen: Marie-Louise (Malou), Jo, François en Charles. Toen ze huwden
hadden ze al een groot gezin van zeven kinderen, waar nadien nog Dominique, Gina, Christian, Walter en Werner bijkwamen.
Maandag 14 augustus 1967 - maandag was immers sluitingsdag voor de coiffeurs! - bij regenweer begeleidde ceremoniemeester Guy Van Calster
de jonge koppeltjes eerst naar het gemeentehuis en om 11 uur naar de kerk. Daar zegende pater-oblaat D’Haenen, huisvriend van de familie en
aalmoezenier van de gidsen in Kapellen, onder grote belangstelling het dubbel huwelijk in. Nadien volgde de koffietafel in de ‘Laboureur’ en ‘s avonds
vond het dansfeest plaats in feestzaal ‘Vostes’ te Kapellen.
Hugo Verhoeven werkte als kapper bij vader Marcel, tot deze de zaak stop zettte. Nadien werkte hij tot zijn pensionering nog circa 20 jaar bij Makro.
Malou Robion, die een deel van haar jeugd op pensionaat was bij de zusters in Duffel, werkte jarenlang bij GB in Kapellen en Ekeren. Zij kregen in 1970
één zoon, David. Aanvankelijk woonden ze op de Kapelsesteenweg 532 (hoek Bist). In 1984 verhuisden ze naar de Schriek.
Christiane, die na het 7e, 8e en 9e leerjaar in de meisjesschool bij de zusters Annonciaden (nu VBSM) in Antwerpen een ‘haute coiffure’-opleiding
volgde, heeft ook bij vader Marcel gewerkt tot die de zaak in de Sint-Antoniuslei sloot. Ze leerde echtgenoot Guido Matthyns kennen in Dancing ‘The
Sound’. Guy woonde in Antwerpen aan het Sint-Jansplein en was in de wolken een meisje uit Brasschaat te kunnen veroveren! “Het heeft wel een
tijd geduurd voor ik al haar broers en zussen bij naam kon noemen”, lacht hij. Guy werkte beroepshalve in de scheepvaart en expeditie. Het echtpaar
woonde eerst aan de Kapelsesteenweg 854 op Zilverenhoek, vanaf 1971 in de Schepersveldlei. Zij hebben drie kinderen: Katja (1968), gehuwd met
Koen Moris; Tanja (1969), gehuwd met Johan Bogaerts, en Jorg (1970), gehuwd met Isabelle Ophoff. Die hebben elk twee kinderen.
Christiane, die in haar jeugd lid was van de gidsen en de turnkring, maakt zich nog verdienstelijk als lid van de PK (parochiekern). Hugo, die in Ekeren
badmintonclub Smash stichtte en animeerde, is een gedreven verzamelaar van champagnestopjes.
Namens de redactie: van harte proficiat en hopelijk over tien jaar diamanten jubilea! (LVB)

Algemene elektriciteitswerken

Elseviers Marc
- Voor alle kleine herstellingen en verbouwingen.
- Oplossen van kortsluitingen en opzoeken van storingen.
- Elektrische keuring van woningen voor verkoop.
Bel mij voor een gratis prijsofferte! Marc: 0477/944 083
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Mariaburgers overleefden
Dodentocht van Bornem
Vermoedelijk zijn er nog wel geweest, maar we weten met zekerheid dat
Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei voor de vijfde keer op rij de
volle 100 km uitstapte en naar jaarlijkse traditie zijn inspanning koppelde
aan het ondertussen gekende sponsorproject ten voordele van het VOC.
Ook Theo Reynaerts uit de Gezondheidslei bereikte voor de negende maal
de eindmeet, nu in gezelschap van Ann Steylaerts die voor de tweede
maal op rij deze geweldige prestatie leverde! Ann liet zich sponsoren ten
voordele van een kankerfonds. Haar man overleed aan de gevolgen van
deze ziekte. (LC)

BM’ s verlieten ons...
JAN MEERSMANS
° 22/11/1930
† 8/6/2017

Samen met zijn echtgenote Jeannine Neumann woonde Jan Meersmans
vele jaren op een appartement achter de Katerheidemolen. Na een carrière
bij RBP tijdens dewelke hij met zijn gezin verre horizonten verkende,
stichtte hij aan de Ringlaan in Merksem Tegelbedrijf Meersmans. Hij was
een gepassioneerd dressuurruiter. Na zijn actieve sportloopbaan werd
hij een internationaal gerespecteerd dressuurrechter en ook ploegleider
van de Belgische ponyjeugd. Na zijn zeventigste verjaardag zette hij zich
actief in voor de paralympische sport, leidde wereldwijd dressuurrechters
op en fungeerde zelf op de Paralympics van Athene.
Hij genoot bijzonder van familiefeesten met zijn kinderen Herwig, Herman
en Inge en hun gezinnen. Vanuit zijn ruime interesse woonde Jan ook
meermaals de activiteiten van ons Heemkundig Documentatiecentrum
bij. Ook bezorgde hij ons prachtige kleurenfoto’s van de molen bij
zonsondergang. Hij was een aangename gesprekspartner, die met
wijsheid, warme genegenheid en milde humor het leven in onze wijk
bekeek.

E.H. JAN VAN
ROMPAEY
° 15/10/1938
† 11/7/2017

Op dinsdag 11 juli 2017 overleed te Lier, E.H. Jan Van Rompaey.
Hij was priester van het bisdom Antwerpen en pastoor te Berlaar, St.Lambertus, Gestel (vanaf 1990).
Hij was tevens kerkelijk rechter bij het Officialaat van het Bisdom
Antwerpen (1982-1994) en rector van de Zusters van het H. Hart van
Maria te Berlaar (1985-2013).
E.H. Jan Van Rompaey werd geboren te Mortsel op 15 oktober 1938. Hij
was de jongste uit en gezin van vijf kinderen. Zij woonden eerst in de
Sint-Antoniuslei, later in de Leo Vermandellei in de villa waar voordien
Joseph De Baeck en Dr. De Ridder woonden. Zijn broer Guido was abt van
de Benediktijnerabdij in Sint-Pietersburg (Zuid-Afrika). Zijn zus Paula
was jarenlang kleuterleidster in de Meisjesschool aan het kerkplein. Zus
Maria was verpleegster in de Sint-Lucas kliniek. Na zijn humaniorastudies
aan het college van Essen ging Jan rechten studeren aan de KU Leuven.
Hij werd advocaat aan de balie en volgde tijdens zijn advocatuur de
priesteropleiding. Op 30 augustus 1980 werd hij gewijd en droeg zijn
eerste mis op in de parochiekerk van Sint-Mariaburg..
De uitvaartliturgie vond plaats in de kerk van St.-Lambertus te Berlaar
(Gestel), op dinsdag 18 juli.
Jan Van Rompaey was een trouwe lezer van onze krant. Meer over zijn
leven in ‘Een eeuw onder de toren - 100 jaar leven in de parochie OnzeLieve-Vrouw van Geduige Bijstand’, blz. 74.
10
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Josée COX
° 19/6/1935
† 15/7/2017

Juffrouw Josée was de zevende van de acht Coxen uit de Jacobuslei. Zij
was gehuwd met Guido Engelbeen, een Donkenaar. Elf jaar lang was
ze kleuterjuf in de Frans Standaertlei, maar ze stopte daarmee na de
geboorte van haar drie kinderen Bart, Hilde en Johan. Later heeft ze nog
vele interims in het kleuteronderwijs gedaan, haar laatste vier werkjaren
in Kapellen op de Hoevensebaan.
Ze heeft veel geleden door de vroege dood van haar zoon Johan, en de
laatste jaren van haar leven door een groeiende blindheid.
Hoewel ze 50 jaar aan het Groot Hagelkruis op de Rozemaai gewoond
heeft, bleef ze het leven in Mariaburg trouw volgen, vroeger vooral door
de vertellingen van haar broer Pierre, de schoenmaker, en later door het
Nieuw Kwartier!
Ze overleed sereen in AZ Jan Palfijn. Heel veel familieleden en vrienden
namen afscheid van haar op zaterdag 22 juli in haar parochiekerk SintFranciscus op de Rozemaai.

CECILIA JOOSSENS
° 27/5/1938
† 19/7/2017

De weduwe van Roger Van Loon woonde aan de Grotlei. Zij was de oudste
van het gezin Joossens uit de Nijverheidslei. De uitvaartplechtigheid
vond plaats in de kerk van het Heilig Hart te Ekeren-Donk, waar enkele
jaren geleden ook haar broer Paul begraven werd. Het gezin Van LoonJoossens telde twee zonen Dirk, gehuwd met Githa Geysels, en Mark.
Samen met de kleinkinderen Louis en Arthur namen ze afscheid van
hun dierbare moeder en grootmoeder op de begraafplaats aan de Max
Hermanlei in Rustoord.

Z.E.H. FLOR VAN
WESENBEECK

1953 priester gewijd. Op 19 april droeg hij in onze parochie zijn eremis
op in aanwezigheid van Jozef Cardijn, nationaal proost van de kajotters
en later kardinaal. Flor leefde helemaal in de geest van Carijn. Eerst was
hij onderpastoor in Sint-Amandus (Antwerpen-Noord), In 1955 werd hij
aangesteld tot proost van het ACW. In 1968 werd hij pastoor in Hoboken
parochie Heilig Hart. In 1979 kocht hij zijn eerste computer en van 1982
mocht hij zijn intussen verworven kennis benutten als vrijgestelde voor
de informatisering van het bisdom Mechelen/Antwerpen. Vanaf 2002
mocht hij met pensioen, maar bleef elke zondag de mis opdragen bij de
zusters Annonciaden in Berchem. Op hoge leeftijd kwam hij van Mortsel
naar Mariaburg gefietst, elke maandag op visite bij zijn familie.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 2 augustus in de kerk van de
Heilige Bernadette te Mortsel.

JOACHIM HENDRIK
SMITS
° 24/8/1932
† 26/7/2017

Abt Jos Wouters en de abdijgemeenschap van de Norbertijnen in Averbode
meldden het overlijden van hun medebroeder pater Hendrik Smits in het
Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Van 1932 tot 1955 woonde hret gezin SmitsMebus in villa Magnolia aan de huidige Valkenlaan in De Sterre. Hendrik
liep kleuterschool in de Frans Standaertlei bij de zusters Annonciaden,
nadien volgde hij lessen aan het Sint-Michielscollege in Brasschaat. Van
1941 tot 1947 was hij misdienaar in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van
Gedurige Bijstand. Hij was op het college lid en later leider van de KSA. Op
12 september begon hij het noviciaat in de abdij van Averbode en ontving
de kloosternaam Joachim. Op 11 augustus 1957 werd hij priester gewijd
door Mgr. Brems. Op 22 juni 1959 werd hij als missionaris uitgezonden
naar Brazilië, naar het kleinseminarie van Pirapora. Op 23 december 1967
keerde hij definitief tertug naar België. Na twee jaar studie catechetische
wetenschappen aan de KU Leuven werd hij op 1 augustus 1970 leraar aan
het Sint-Michielscollege. Op 1 septepmber 1982 werd hij onderpastoor
te Veerle-Laakdal en op 18 september 1993 pastoor in de parochie
Meerhout-Gestel. Op 1 september 2006 keerde hij terug naar de abdij
van Averbode. Daar vertelde hij met veel plezier over zijn jeugd in SintMariaburg.

JEF SCHILLEMANS
° 9/11/1946
† 5/8/2017

° 20/11/1920
† 25/7/2017
In WZC Meerminnehof te Mortsel overleed op hoge leeftijd priester
Flor Van Wesenbeeck uit de bekende Mariaburgse drukkersfamilie Van
Wesenbeeck. Het gezin telde zes kinderen: broers Fons (drukker) en
Louis (bakker) en zussen Maria, Josée en Margriet. Flor werkte eerst in
Antwerpen, maar werd na een seminarieopleiding (1947-1953) op 12 april
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Samen met echtgenote Nelly Sledsens en de dochters Ellen en Karen
woonde Jef Schillemans aan de Zwemdoklei. Hij was vanaf 1967 leraar
wiskunde op het Sint-Michielscollege te Brasschaat, waar hijzelf leerling
was geweest. Nadien vervulde hij vele jaren de functie van studieprefect.
Na zijn pensionering in 2012 gaf hij nog Spaanse les in de Remise en ‘t
Dakhuus. Hij was een graag geziene bompa voor zijn kleinkinderen Alexx,
Amélie en Emile.
De uitvaartplechtigheid vond op zaterdag 12 augustus plaats in de
Sint-Antoniouskerk te Brasschaat-Centrum in aanwezigheid van vele
familieleden, vrienden en kennissen.
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JEUGD
Ben Goovaerts won met
Iris ‘Innovatie Award’
Ben Goovaerts (22) uit de Jacobuslei studeerde af aan de Universiteit Antwerpen, departement Productontwikkeling. Dat ging niet onopgemerkt
voorbij, want de jonge Mariaburger kreeg door schepen Koen Kenis, voorzitter van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, de ‘Antwerp Innovative
Futures Award’ uitgereikt in Club Lange Wapper. Masterstudenten stelden daar hun eindwerk voor en Ben kaapte de eerste prijs weg.
We schreven vroeger al over deze talentrijke jongeman die lagere school liep in GIBO Annadreef en secundair onderwijs volgde in Campus Moretus
Ekeren. In 2012 publiceerde hij samen met Maxim Piessen bij Lannoo het boek ‘Penphopedia’. De toen 18-jarigen bedachten een concept waarbij
onaffe foto’s vervolledigd worden (gepenphosized) met potloodtekeningen. Ben volgde toen les aan de Academie Noord en specialiseerde zich in
tekenen en grafiek. In zijn vrije tijd doet hij nu nog veel tekenwerk en maakt grafische ontwerpen.
In Club Lange Wapper stelde hij met zijn medestudenten hun projecten voor aan bedrijfsleiders, venture capital managers en business angels.
Goovaerts kaapte de eerste prijs weg. Ben bedacht ‘Iris’, een apparaat dat dienst doet als centrale ‘huisassistent’ in samenwoon-gemeenschappen.
Het apparaat vervult verschillende functies op het vlak van communicatie, media-archief, eten en energie. Iris is een apparaat met een digitale
interface, die zich onderscheidt van een normale applicatie door zijn locatiegebonden interactie.
IRIS - Design for coliving
‘Coliving’ is een opkomende woonvorm die ontstaat uit een combinatie van urbanisatie en sharing economy, en de alsmaar stijgende huur- en
koopprijzen van woningen. Door de sociale en financiële voordelen maakt coliving de brug tussen de studententijd en de eerste investering in onroerend
goed van jongvolwassenen. Hoewel dit een opkomende trend is, is er weinig tot geen innovatie in de infrastructuur binnen deze woonvorm. Voor
IRIS werd onderzoek gedaan naar de noden en opportuniteiten over dit type samenleven. Drie drijfveren bleken doorslaggevend: energie, interactie
en communicatie.
IRIS is een apparaat dat dienst doet als centrale huisassistent in coliving-gemeenschappen. Enerzijds maakt Iris het toegankelijk om te communiceren
over moeilijke onderwerpen zoals energie en kosten, anderzijds stimuleert het samenwerking en community-gevoel in het gemeenschapshuis. Het
productgamma van IRIS bestaat uit een een centraal apparaat, een
oplaadstand en een aantal energiegedrag-sensoren.
“Je ziet steeds meer mensen die elkaar niet kennen samen iets huren,”
zegt Ben. “Het gaat om mensen tussen 25 en 35 jaar die huisgenoten
zoeken via de sociale media. Zeker in die situatie kan je snel conflicten
krijgen over praktische en financiële zaken. Wie heeft weer niet
afgewassen? Wie ging vandaag de boodschappen doen? Waarom moet
ik evenveel betalen als de anderen de wasmachine veel vaker gebruiken?
De digitale huisassistent IRIS moet die problemen verhelpen. Het betreft
een autonoom apparaat dat de cowoners in hun gemeenschappelijke
ruimte tegen de muur hangen of ergens neerleggen. De toepassing
brengt functies samen waarvoor je anders een heel aantal apps nodig
hebt. Denk aan WhatsApp om te chatten in groep, Doodle om agenda’s
af te stemmen, Dropbox om foto’s te delen... Begin er maar eens aan.”
Inmiddels meldden zich al diverse bedrijven die het prototype willen
commercialiseren. Ideaal zou zijn dat een bedrijf als Telenet het op
maandbasis zou verhuren zoals een digicorder.
(LVB)

Renée Eykens
Europees kampioen
In het Poolse Bydgoszc heeft Renée Eykens (21) uit de Zwaluwlaan bij
de Beloften het Europees kampioenschap 800 meter gewonnen. De
talentrijke atlete overtrof de stoutste verwachtingen en na een tactisch
ijzersterke race vloerde ze met een ultieme eindjump de Ijslandse
topfavoriete Hendriksdottir.
“Anita was sterker, maar ik was slimmer zeker? Ik kan het niet geloven.
Dit is onbeschrijfelijk,” aldus de studente kinesitherapie aan de
Antwerpse universiteit.
We duimen nu al voor de Spelen van Tokio 2020.
(LVB)
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Ben Goovaerts presenteerde zijn project Iris, waarmee hij afstuderde
aan de Universiteit Antwerpen departement Productontwikkeling.
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SPORT
VELO CLASSIC BLIJFT
EEN TOPPER
“We hebben zaterdag een baaldag gehad”, zei organisator Georges
Demont. “Het regenachtige weer heeft veel mensen thuisgehouden. Op
het moment dat de meeste kandidaten wilden vertrekken, begon het te
stortregenen. Degenen die al eerder vertrokken waren, kwam kleddernat
binnen en hadden geen zin om nog te blijven napraten. De zaterdag
werd dus een geweldige tegenvaller. We hopen vandaag een deel van de
schade te kunnen beperken,” zuchtte Georges zondagmorgen.
Hij kreeg steun van de hemelgoden. Zondagmorgen en kort na de
middag gonsde het van bedrijvigheid in en buiten de kantine van de
voetbalclub. “De mensen laten ons en het goed doel niet in de steek”,
constateerde een opgeluchte Georges. De opkomst van jong en oud was
zo enorm, dat wij zelf bij aankomst rond 17 uur geen pannenkoek meer
konden degusteren. Alle deeg op. De opbrengst voor de Multiplesclerose
Zelfhulpgroep zal dan ook wel mooi zijn. De inzet van vele vrijwilligers
maakten van de Mariaburgse wielerklassieker weer een onvergetelijk
hoogtepunt van het jaar 2017.
(LC/LVB)

Allerlei fietsen op het voetbalterrein: dat is de start van de Velo Classic.

Manu Van Meervelde

Schilder- en decoratiewerken
Gespecialiseerd in oude technieken

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren
kalk- en zandtechnieken

De Squadra “ Leffebeffers “, vijf Mariaburgers die samen tennis spelen
bij de Witte Duivels. Ze gingen samen fietsen en dronken allemaal
graag nen Leffe !

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

Zelfs Tom Boonen (rechts vooraan) bleek aan de start te komen, maar
het was een dubbelganger van een wielerploeg uit Schoten.

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken
Dag en nacht

Bij het Boerenijsje in Loenhout was het aangenaam verpozen, ook voor
deze fietsliefhebbers uit Kapellen. De Mariaburgse Velo Classic kent
geen grenzen.
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ANTVERPIA
Minibuschauffeurs gevraagd
DC Antverpia kan niet zonder zijn
super-vrijwilligers die een onmisbare
steen bijdragen tot de hele werking. Ze zijn onbetaalbaar. Het zijn
schatten van mensen. Met veel
plezier staan ze ten dienste van
de bezoekers. Een fijne ploeg staat
in voor het maaltijdgebeuren, cafetaria, vervoer met minibus, een ruim
aanbod activiteiten … Zij maken het
aangenaam in het dienstencentrum!
Minbuschauffeurs vervangen bij
vakantie of ziekte van de vaste
vrijwilligers zorgt voor problemen.
Minder mobiele bezoekers moeten
ook kunnen genieten van het volledige aanbod! Chauffeurs zorgen
voor ophalen van de bezoekers die
naar het DC willen voor maaltijd of
pedicure, voor het zangkoor, hobbynamiddagen, bingo, enz. Zo kunnen ze hun favoriete activiteiten nog

meemaken en daarna veilig terug
thuisgebracht worden.
Kandidaten dienen te beschikken
over een rijbewijs B, brengen een
bezoek bij de bedrijfsarts om medische tegenaanwijzingen uit te
sluiten, hebben rijvaardigheid en zijn
behulpzaam.
De eerste rit(ten) worden begeleid
door een collega. Als vergoeding
krijgt de chauffeur een warme
maaltijd aangeboden. Eens per jaar
is er een vrijwilligersfeest.
Wie interesse heeft om als minibuschauffeur het vrijwilligerscorps
te vervoegen, neme contact op met
Nora, Lindsey of Hilde tijdens de
bureeluren van 9 tot 12 uur. Zij geven
alle nodige informatie.
De dankbaarheid van het vast personeel en de bezoekers voor de minibuschauffeurs is groot (WL)

Links: minibus startklaar voor wegbrengen bezoekers na middagmaal of
namiddagactiviteit; rechts: bezoekers met rollators of rolwagens zijn super
dankbaar dat ook zij aan de activiteiten kunnen deelnemen dankzij de minibuslift.

Interwijkentornooi
Petanque:
beker voor
Eddy Bernaerts

Dann
12 nam
de Dod
deed er
In DC Antverpia heeft sport een ereplaats. Meer disciplines wordengemidd
er actief beoefend. Dat werd de voorbije vakantieperiode nog maar Theo
eens bewezen. Onder het motto ‘Er beweegt veel in DC Antverpia’16 deed
was er alle dagen wel iets in beweging: yoga, yogalates, pilates,er ± 23
zumba, drums alive, kracht van aandacht, tafeltennis, …..
Danny.
Gemeente Brasschaat en OCMW zetten hun beste benen voorPeter K
om de bevolking aan het ‘bewegen’ te krijgen. Ook in de wijkuitstapt
Sint-Mariaburg. Al is bewegen is niet hetzelfde als sporten, toch
niet me
bevordert DC Antverpia vol overtuiging alle sportbeoefening. Het
personeel is trots om te melden dat het petanqueteam glansrijk
deelnam aan het interwijken tornooi 2017 in het gemeentepark
van Brasschaat. De Mariaburgse petanquers hebben er een beker
behaald. Eddy Bernaerts uit de Sparrenlaan, trouwe busser van
onze krant en vaak in de media als hondentrainer en omroeper van
het gansrijden, was fier de beker in ontvangst te mogen nemen.
Vanaf nu staat de beker te pronken op de toog van de cafetaria.
(WL)

Eddy Bernaerts schonk de beker
aan DC Antverpia. Hij staat te
pronken in de cafetaria.
Boven:
Onderweg werd bij de Bakkersmolen
in Essen-Wildert genoten van een
welgekomen verfrissing.

H

E

R

E

MARI
DODE

Danny De

Onder:
Bij aankomst op het terrein van KMVK
konden de fietsers genieten van heerlijke
pannenkoeken.
6-UREN SERVICE VOOR

N

GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten
Alle handelsdrukwerk
Folders - Affiches - Flyers
Brochures - Digitaal drukwerk

Kapelsesteenweg 376-380
2930 Brasschaat-Mariaburg
Tel.: 03/664 03 69
www.kledingwilan.be

van 1 tot en met … exemplaren

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen
Tel.: 03 664 23 38

Doorlopend open: 9u30 - 18u00
Zondag en maandag gesloten
14

info@druk-verbeke.be
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FREDDY
FREDDY ‘FRED’
‘FRED’
Ronde van Vlaanderen
dienstencentra:
VAN
EERSEL
VAN EERSEL
°° 15/04/1945
15/04/1945DC-Antverpia
Frieda Maes kampioene
†“Ronde
03/08/2013
03/08/2013
Rond de periode van 11 juli werd de †
van Vlaanderen” een groot

succes. De drie DC’s van Brasschaat en de Remise probeerden om de
meeste kilometers bij elkaar te fietsen. De hometrainers waren bijna
gans de periode bezet door dappere fietsers. Met even veel plezier voor
een rit van 2 kilometer als voor een gigantische lange trip. Iedereen werd
aangemoedigd om zijn kilometers bijeen te pedalen. Daarom een dikke

MENSEN
ANTVERPIA
EDITH
EDITH
KOCH
KOCH

°° 15/03/1923
15/03/1923
†† 30/07/2013
30/07/2013

proficiat aan al de deelnemers!
Eindstand per locatie: 1. MTHH 3464,07 km; 2. Antverpia 3014,1 km; 3.
Vesalius 2444,35 km; 4. Remise 887,45 km.
Winnaar met de meeste kilometers in DC Antverpia was Frieda Maes met
645 km.
(WL)

VZW HUIZE MARIA

Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele
Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele
jaren een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans
jaren een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans
Standaertlei.
Hij wasop
een10/10
Kempenzoon, geboren in Merksplas.
voorstelling
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas.
Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi,
ZijDinsdag
hadden
twee kinderen,
Werner
en dochter
Heidi,
10 oktober
wordt om zoon
13.30 uur
een belangrijk
infomoment
die huwde met Daniël de Kort en nog in de Sint-Antoniuslei
dievoorzien
huwdein met
Daniël de
Kort
en nog
Sint-Antoniuslei
DC Antverpia.
Wim
Vervliet
komtin
de de
werking
uitleggen van
woont.
Hij overleed
in Stabroek
werd
begraven tehulp
Ekeren.
VZW Huize
Maria. Iedereen
die vroegen
of laat
verpleegkundige
nodig
woont.
Hij overleed
in Stabroek
en
werd
begraven te Ekeren.

In het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de
In het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de
weduwe van Charles Steylaerts. Jarenlang woonde ze met haar
weduwe van Charles Steylaerts. Jarenlang woonde ze met haar
gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in
gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in
de ouderlijke woning. Edith was geboren in Jena (Oost-Duitsland)
de ouderlijke woning. Edith was geboren in Jena (Oost-Duitsland)
en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire figuur was in
en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire figuur was in
het Mariaburgs gemeenschapsleven. Charles speelde mee in de
het Mariaburgs gemeenschapsleven. Charles speelde mee in de
Antverpia en zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook
heeft, wordt aangeraden dit infomoment te komen volgen. Dagelijks harmonie
harmonie Antverpia en zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook
kinderen van het gezin waren actief betrokken bij het sociale
gaan de verpleegkundigen van Huize Maria op ronde om hun patiënten de
de kinderen van het gezin waren actief betrokken bij het sociale
van de nodige zorgen te voorzien. De werking verschilt wel van gewone leven in Mariaburg: Monika, Chris, Ivonne, Irene en Robert. De
leven in Mariaburg: Monika, Chris, Ivonne, Irene en Robert. De
zelfstandige thuisverpleegkundigen.HILDE
Gratis inkom.
uitvaartplechtigheid vond op maandag 5 augustus plaats in de
HILDE
uitvaartplechtigheid vond op maandag 5 augustus plaats in de
(MED)
aula van Uitvaartcentrum Geenen aan De Beuckelaerlaan 66 in
aula van Uitvaartcentrum Geenen aan De Beuckelaerlaan 66 in
VAN
HOUTVEN
VAN
HOUTVEN
Ekeren.
Ekeren.
Informatiesessies rond levenseinde

° 29/10/1917

° 29/10/1917
(voorafgaande zorgplanning)
† 05/08/2013
† 05/08/2013

In onze maatschappij is er veel te doen rond levenseinde. Veel mensen
zitten met vragen rond waardig sterven. Wat is er mogelijk, hoe moeten
we dit concreet plannen, wat is een LEIF-kaart,…? We denken dan
voornamelijk aan “euthanasie”. Er is een wet rond euthanasie in België,
maar er is ook wetgeving rond patiëntenrechten en palliatieve zorg. Er is
meer dan euthanasie alleen.
degelijk
antwoord
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het tijdperk
de vrouwenom
nogu wegwijs
een hoed
naar de
vragendat
en bedenkingen,
te droegen
maken in om
de wetgeving
kerk
te gaan,
was ‘Hilda
de modiste’
een heel
bekende
figuur in het
rond
het thema
‘levenseinde’
organiseert
debekende
Dienst Pensioenen
en
kerk
te gaan,
was ‘Hilda
de modiste’
een heel
figuur in het
dorp.
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deel te nemen aan
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informatiesessies
staat
op haar
doodsprentje.
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vond in
intieme kring
plaats..
moet
u
zich
inschrijven.
De
plaatsen
zijn
beperkt.
U
kan
zich inschrijven
plaats..
bij DC Antverpia, Sint-Antoniuslei 95-97, Brasschaat, Tel. 03 660 58 00,
E-mail: dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be (MED)
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Frieda Maes trapte op de hometrainer de 645 km bij elkaar.
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ALLERLEI
Harmonie Antverpia

Liefhebbers kunnen elke maand op donderdagavond van 20 tot 22 uur
in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38, komen bloemschikken.
Voor negen lessen onder leiding van Francine Denissen-Deschutter
betaalt
50 euro.in het Brasschaats gemeentepark gaf Koninklijke
Voormen
de Remise
De
data zijn:Antverpia
21/9/2017;op19/10;
16/11 en
21/12. In 2018
18/1; 8/2 ( week
Harmonie
zaterdag
17 augustus
zijn op
afscheidsconcert.
daarna is het krokusvakantie en dan is het niet); 15/3; 19/4 en 17/5.
Hetdames
muzikaal
gezelschap
dat 114
jaar alle aan
belangrijke
gebeurtenissen
De
die het
voorbije jaar
deelnamen
de lessenreeks,
kwamen
telkens
metopluisterde
mooie bloemstukken
huis.steden
Zij hopen
in de wijk
en ook innaar
andere
en dat
zelfszich
in nog
het
nieuwe
deelneemsters
zullen melden.
meer
hoe meer
buitenland
ruim gewaardeerd
werd,Hoe
houdt
opzielen,
te bestaan
bij vreugd!
gebrek
Telkens wordt vooraf meegedeeld welk genre bloemstuk zal gemaakt
aan jonge
droevig
nieuws. (LVB)
worden
en muzikanten.
welk materiaalHeel
dient
meegebracht.
Meer info bij cine.deschutter@telenet.be
(FD)

ROMMELEN VOOR FEESTVARKEN
Els Moonen stuurde volgend bericht.
Op zaterdag 7 oktober organiseert ons atelier E-lab66 een rommelmarkt
voor het goede doel.
We doen dat, als vanouds met onze activiteiten in onze TENTOTUIN,
tussen 10 en 15 uur,
waar we in tenten alle ingezamelde spullen te koop aanbieden: de
integrale verkoopsom gaat
naar Feestvarken, het goede doel dat we sinds vorig jaar blijvend wensen
te steunen.
Verder worden die dag ook koffie en thee geschonken, eventueel met
een stuk van onze
zelfgemaakte taarten ... aan democratische prijzen, en ook voor
Feestvarken. En er zal ook
een FeestSPAARvarkentje staan ...
Noteer dus alvast deze datum: iedereen is welkom !
Voor onze rommelmarkt zijn we ondertussen stevig op zoek naar
spulletjes ; vandaar ook deze oproep. Hebt u gratis spullen die we
voor feestvarken mogen verkopen, zijn er mensen in uw omgeving die
materiaal ter beschikking willen stellen ... Het is zeer welkom ; onze
hele tuin moet vol! (we brengen niets terug; overschotten gaan naar
de kringloopwinkel, waar ze weer een ander goed doel dienen : sociale
tewerkstelling)
Graag een seintje via mail (els.moonen@telenet.be) of gsm (0495 77 46
41) als je wat hebt voor ons !

Kloosterkapel onttrokken
aan de eredienst
Bisschop Bonny heeft op vraag van de plaatselijke kerngroep (vroeger
parochieteam) per decreet van 13 juli 2017 de voormalige kloosterkapel
van de zusters Annonciaden aan de eredienst onttrokken.
Momenteel wordt het parochiecentrum, voormalig klooster aan de Frans
Standaertlei 52, aan een kinderdagverblijf verhuurd. Door het decreet
kan het kinderdagverblijf nu ook de kapel en de achterliggende sacristie
huren. Altaar en tabernakel krijgen een plaats in de weekkapel van de
kerk. Zo lezen we in Kerk & leven. (LVB)

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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KRONIEKVAN
VANBARBARA
BARBARA
DEDE
KRONIEK

Bloemschikken in het
Afscheidsconcert
Koninklijke
Wijkcentrum

ANTVERPIA
Komt het FAVV naar
Komt de koning
Sint-Mariaburg
?
naar St-Mariaburg
?

D

e week van 15 augustus, eindelijk is het zover, start van
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H

Afscheidsconcert Koninklijke
Harmonie Antverpia

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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