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Van Bouwel, Mon Van Den Broeck, Paul Van de Velde, 
Marc Wouters. 
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,  
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605 73 61, 
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Wouter Danis
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Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073

Grote en kleine oorlog op  Mariaburgse bodem
Internationale militaire oefening aan het Antverpiagebouw 
Van 23 tot 27 oktober organiseerde het 3de Bataljon Parachutisten uit Tielen 
de militaire oefening STORM TIDE 4 in de provincie Antwerpen. Tijdens deze 
oefening trainden para’s de procedures en technieken voor veiligheidsoperaties 
en repatriëring van landgenoten in het buitenland. Aan de totale oefening in 
onze provincie namen ongeveer 600 militairen uit België, Nederland, Duitsland, 
Luxemburg en Groot-Brittannië deel.
Zij werden met helikopters ondersteund door de luchtmacht en door medische 
teams.
Op donderdag 26 oktober bestormden de para’s het Antverpiagebouw, dat als 
consulaat was omgebouwd, om een consul te ontzetten die daar gegijzeld werd! 
Aan de oefening namen ook burgers als roleplayers deel.
De militairen werden door Augusta-helikopters gedropt op het Mariaburgse 
voetbalterrein en trokken via de Zwemdoklei naar het Antverpia 
gebouw. De inval door de militairen in de trapzaal en burelen moest

zo realistisch mogelijk verlopen en ze voerden hun operatie uit zoals het in echte omstandigheden zou kunnen gebeuren.  Nadien
bewaakten ze het gebouw nog tot vrijdagochtend vooraleer de training 
werd afgesloten. Voor de actie in Mariaburg werden een dertigtal 
soldaten van verschillend nationaliteiten ingezet !
Niettegenstaande de op voorhand uitgebreide kennisgeving van de 
oefening via de media en uitgehangen flyers in het Antverpia gebouw, 
schrokken enkele toevallige passanten zich toch nog een hoedje!

Ekeren en Andernach tijdens WO I
In november herdacht het district Ekeren 100 jaar  ‘Groote Oorlog’. In 
kasteel Hof de Bist aan de Veltwijkcklaan vond van 10 november tot 9 
december een unieke tentoonstelling plaats. Een dozijn waardevolle, 
boeiende activiteiten werden door 252cc georganiseerd om de sfeer van 
1914-1918 te gedenken. Hoogtepunt was Expeditie Ekeren op 26 november 
met een bijzonder knap programma rond Fort Ertbrand en de bunkers 
van het Mastenbos. Ook de Forten, privécollectie oorlogsmateriaal van
Michel Embregts kreeg veel bezoekers aan de Schriek 202. 
Het Heemkundig Documen-
tatiecentrum Mariaburg werkte 
aan het project mee door 
panelen te vervaardigen van 
de zes Mariaburgse en de vier 
Ekerse gesneuvelden die door 
een straatnaam vereeuwigd 
zijn. Ook aan de ramen en tegen 
de muren van het wijkcentrum 
aan het Van den Weyngaertplein 
38 waren deze panelen te 
bewonderen. Vele passanten 
bleven erbij staan en vernamen 
zo meer over Leo Vermandel, 
Alfons De Schutter, Willy  
Staes, Karel De  Wint, Edward 
Caerts, Lodewijk Andersen, 
Jacques Vanhaezendonck en 
de drie gebroeders Leemans, 
die stierven voor het vaderland.
(LC/LVB)
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Van zondag 21 mei t/m zondag 3 september poogden 116 deelnemers tijdens een 

wandelzoektocht doorheen “Het Nieuw Kwartier” 35 vragen op te lossen en 14 foto’s  

te lokaliseren.  Als surplus werd culturele informatie over het te volgen parcours 

meegegeven. Gewicht schatten van kunstwerkjes, geleverd door Peter Kempenaers en 

dochter Anne, was de schiftingsvraag.

Tijdens de voorbije Mariaburgse Feesten van zondag 24 september werd de uitslag 

bekendgemaakt:

Eerste plaats: Rik Goegebeur, Onze Lieve Vrouwestraat 7, 2180 Ekeren; 35 zoekvragen / 

35; 13 foto’s / 14; gewicht  4099 / 4401

Tweede plaats: Laurette Davidts, Julialei 48, 2930 Brasschaat; 35 zoekvragen / 35; 13 

foto’s / 14; gewicht 3755 / 4401

Derde  plaats: Greta Nuyens, Oostergeest 25 bus 1, 2180 Ekeren; 35 zoekvragen / 35; 13 

foto’s / 14; gewicht 1930 / 4401

Duidingsessies verliepen geanimeerd met heel wat discussie over pieken en ovalen ipv. 

cirkels.  Desalniettemin waren alle reacties zeer positief!

De volledige uitslag en oplossingen kan men nog tot einde december 2017 raadplegen 

op www.mariaburg.be.

(WL)

De zesde cultuurhistorische wandeling van het Heemkundig Documentatiecentrum 
kreeg op 15 oktober niet minder dan 72 deelnemers aan de start. In het voetspoor van 
Antoon Van den Weyngaert - stichter van Volksverzekeringsmaatschappij Antverpia 
en van Sint-Mariaburg - werd de wijk De Sterre, stuk Mariaburg over de Kaartse beek 
op Kapels grondgebied, verkend. De gidsen vertelden onder een stralende zon aan hun 
grote groep volgelingen over de straten met vogelnamen, over de Zijdefabriek en het
kasteel van de familie 
Grisar, over manege The 
Horsewhip van de familie

Van Paesschen, over villa Magnolia, en zoveel meer.
Op vraag van diverse deelnemers zal het Heemkundig Documentatiecentrum een brochure 
samenstellen, waarin de panelen die konden bewonderd worden in het Wijkcentrum, 
zullen verwerkt worden. Deze kleurrijke publicatie kan tegen 5 euro aangekocht worden 
in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38 op dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11.30 
uur, of via de website.
Ook in 2018 plant het Heemkundig Documentatiecentrum een drietal cultuurhistorische 
wandelingen in de wijk: op zondag 11 maart is het thema ‘Oude hoeves’; op Erfgoeddag 
22 april zal zowel in de voor- als in de namiddag een gidsbeurt volgen langs de recent 
beschermde villa’s in de Bist en nabije straten. Een kroegentocht langs de vele verdwenen 
herbergen wordt in de zomer voorzien. Daarover meer in volgend nummer en op de 
website www.mariaburg.be. (LVB)

Wandelzoektocht 2017 groot succes

Massale opkomst voor
wandeling De Sterre

Midden: winnaar Rik Goegebeur met beeldje Zotte Rik in 
polyester (Peter Kempenaers);
rechts van hem : Laurette Davidts met vaas in keramiek 
(Anne Kempenaers); links van hem: Greta Nuyens  met 
schotel in keramiek (Anne Kempenaers).
Helemaal links districtsvoorzitter Koen Palinckx die 
samen met schepen Ludo Van Reusel (helemaal rechts) 
de prijzen mocht uitreiken. Naast de districtsvoorzitter 
organisator Walter Lauriks.

Een  groep wandelaars genoot in de Van de Weyngaertlei 
van het heerlijk zomerweer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot 

 

Vrijdag: 
8.30u - 17.00u

Zaterdag: 
8.30u - 14.00u

Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring met Arganolie •
Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

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

In de Kauwenlaan keek de groep naar de plek waar ooit 
grote jumpings bij de familie Van Paesschen werden 
georganiseerd.
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Recordopkomst voor 31e editie
Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september werd er weer intens  gefeest rond de parochiekerk in de restauratiesteigers. Tom De Rydt zette 
vrijdagavond 28  quizploegen aan het denken. Zaterdagavond zorgden de scouts voor een bijzonder geslaagde muzikale avond met Tom Van 
Stiphout  als geweldige animator. Zondag begon de rommelmarkt  nevelig, maar na een bijzonder gesmaakt ontbijt straalde tegen de middag 
de zon feller dan ooit. Onvergetelijke uren volgden met  muzikaal genieten op het plein. De brouwer diende vaten bier bij te brengen om alle 
dorstigen te laven en de wafels van de WWM - 17 emmers deeg -  waren om 17 uur uitverkocht! Niet te verwonderen dat iedereen al 28-29-30 
september 2018 in zijn agenda genoteerd heeft om de 32e editie van de Mariaburgse Feesten niet te missen!

We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65

info@vincevastgoed.be

De wafels van de Wijkwerking werden door vrijwillige medewerkers heerlijk 
gebakken.

Tal van trucks zorgden voor animatie. Eén van de meest aansprekende was de 
‘barber shop’ van Dries Desmet.

Marc Elseviers en Els Stoffelen hadden deugd van het ontbijt waarvoor ze 
weer veel deelnemers mochten ontvangen.

De rommelmarkt van de MF is één van de succesrijkste uit de omgeving.
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Groepstentoonstelling Caerde in Antverpia en WCM
Op 13 oktober om 20u opende “Caerde” in Antverpia de groepstentoonstelling.
Bij deze opening waren een honderdtal bezoekers aanwezig.
Michel Gillain (Flamenco Gitarist) en Ann Heynen (sleutelviool) zorgden eerst voor een 
muzikaal intermezzo. Mon Van den Broeck gaf een korte introductie, waarna Karina 
Hans, schepen van cultuur van Brasschaat, de tentoonstelling officieel opende. 
In haar toespraak gaf ze een woordje uitleg over elke deelnemer en zijn of haar werk. 
16 leden namen deel: Alfons Bijvoets, Rita Calander, Gerre Daneels, Jan Daneels, Hugo De 
Bie, Sylvia De Greef, Liliane Denayer, Michel De Smet, Mia Haazen, Ivan Janssens, Maria 
Peeters, Erik Simons, Mon Van den Broeck, Nancy Van de Parre, Leo Van Hullebusch en 
Theo van Stappershoef.
Zoals steeds was er een grote verscheidenheid aan werken te bekijken: fotografie, 
papierkunst, beeldhouwwerk, tekeningen, keramiek, schilderwerken in verschillende 
technieken, … Zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2017 was de tentoonstelling open van 
11u tot 18u. Caerde kon dit weekend meer dan 300 bezoekers ontvangen.
Zondag 19 november toonden Leo Van Hullebusch, Nancy Van de Parre, Mon Van den 
Broeck, Mia Haazen, Sylvia De Greef, Jan Daneels, Rita Calander, Arlette Bories en Alfons 
Bijvoets  bijzonder origineel werk in het Wijkcentrum. Vele bezoekers genoten van hun 
fraai gepresenteerde kunstwerken.
(mvdb)

Voorzitter Mon Van den Broeck mocht van veel bezoekers 
felicitaties ontvangen voor de prachtig gepresenteerde 
groepstentoonstelling.

Theo Reynaerts uit de Gezondheidslei  creëert beelden uit gerecycleerd 
materiaal.
Hij exposeerde enkele van zijn werken eind oktober tijdens de 
groepstentoonstelling in het CHV Ravenhof te Putte. 66 Kunstenaars 
uit onze omgeving pakten uit met een zeer afwisselend aanbod aan 
beeldende kunst.

Zijn werk “ Kapitein “, in opdracht gemaakt, was één van de zes werken die 
door de honderden bezoekers voor de publieksprijs werd genomineerd en 
wordt volgend jaar als 
“ Kunstwerk van de maand “ tentoongesteld in het administratief centrum 
van Stabroek.
(LC)

Recyclage knutselkunst

Voormalig WWM-secretaris Ivan Janssens blijft 
intenser dan ooit creatief bezig. Na recente 
tentoonstellingen bij Kappa en Caerde hield hij 
van 24 november tot 6 december in cultuurstation 
Tracé te Ekeren de Expo ‘Me, myself & I & other 
stories’. Carianne Wijffels, docente Beeldende 
Kunsten, verzorgde de inleiding op de vernissage.
In niet minder dan 47 verrassend originele 
kunstwerken gaf Ivan Janssens zijn ziel bloot, 
keek met milde humor terug op zijn jeugd en 
filosofeerde met pen en penseel over zijn wereld.
www.janssensivan.be
(lvb)

Ivan Janssens
verrassend sterk
in Tracé
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CHIROBIVAK 1962 GEISENHEIM AM RHEIN

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
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handigd worden.” (LVB)
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Waar ooit de prachtige villa 
‘Casa Cara’ van de familie Van 
der Brempt stond, opende op 
14 juni 1973 warenhuis Delhaize 
zijn deuren. De voorbije 40 
jaar werd er een succesverhaal 
geschreven. 

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

“Per fles die we verkocht 
hebben, zullen we 1 euro 
schenken aan het goede doel, 
het ‘We Love Marie Fonds’. 
Deze cheque zal in december 
tijdens de kerstmarkt over-
handigd worden.” (LVB)
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Ik weet enkel ter info waar deze foto 
genomen is, ik ken Geisenheim am Rhein 
als mijn broekzak. Deze foto is genomen 
aan de zijkant van de zeer mooie kerk 
gelegen te Geisenheim. Het is nu een 
beetje gerestaureerd maar ik herken de 
kerk zeker nog.
(Hugo Matthee, Schriek)
Destijds was het de gewoonte om tijdens 
het kamp een lied te maken waarin 
zowat de belangrijkste belevenissen 
voorkwamen die we meegemaakt hadden.  
Dat werd dan op de laatste avond tijdens 
het kampvuur gezongen en nog heel de 
weg naar huis op de bus.
Ik ben enkele jaren jonger dan diegenen 
op de foto, dat waren destijds voor ons de 

‘groten’. Maar ik herken toch verschillende 
van mijn leidsters. Ik herinner mij nog heel 
goed hun thuiskomst in Mariaburg.  Zij 
waren allemaal heel uitgelaten en hadden 
het onwaarschijnlijk goed gehad tijdens 
die ‘reis’. Dat maakte toen indruk op mij.
Wat me eveneens altijd bijgebleven is, 
is een flard uit het lied dat zij schreven 
gedurende hun kamp en dat gaat 
(behoudens vergissing) als volgt :

Te Wiesbaden zijn we aangekomen
Ja dat vonden wij nog niet zo slecht
Van de beenhouwer blijven we dromen
Want die heeft de boel op kop gezet  

Ze vonden ‘t fijn saam te zijn

met de Mariaburgse jeugd
Refrein :
en we reden door
en we reden door
en de fanfare die stond al gereed
2x

Het deuntje zit nog altijd in mijn hoofd.
Er staan trouwens twee nichtjes van mij 
op de foto: Viviane van Looveren (langs 
mijn moederskant De Rijdt) en Adrienne 
Janssens (langs vaderskant Janssens). Zij 
zullen hier waarschijnlijk veel meer over 
weten dan ik, ik was 10 jaar in ‘62.
(Lieve De Beck-Janssens, 
Frans Standaertlei)

Onze oproep om meer info te krijgen over de foto met sidecar voor huis Boskapellei 41 en de groepsfoto van het Chirobivak in 
1962 te Geisenheim kreeg verschillende reacties.

BOSKAPELLEI 41
Overbuurvrouw mevrouw Pauwels meldde: Op de kiezerslijsten van 1969 staan als inwoners van de Boskapellei 41: Joosten Emil Carolus 
(geboren te Antwerpen op 3 mei 1898), handelaar, gehuwd met Philomena Flues (geboren te Antwerpen op 5 april 1901). Nadien 
woonde er Roger Joosten (°1942) gehuwd met L. Van Mol (°1940).

Paule Hofer (Zwemdoklei) schreef: Van 1950 tot 1954 verbleven we in de zomer op de Boskapellei 41. Mijn ouders huurden er de 
bovenverdieping van de eigenaar, als vakantiewoning. De eigenaar heette Flues. Hij woonde op de benedenverdieping met zijn vrouw. 
Hij was toen ongeveer 65-70 jaar. Hij was van beroep pianorollenmaker. Hij maakte dus de muziekrollen die op mechanische piano’s 
kunnen worden afgespeeld. Achter de garage - aan de rechterkant van het huis - had hij daarvoor een ruim atelier. Vermits deze 
mechanische piano’s vooral in de jaren ‘20-’30 populair waren, vermoed ik dat hij al in die periode in de Boskapellei woonde en werkte. 
In de jaren ‘50 was dit beroep volledig afgebouwd. Aan de houding van de personen op de foto, lijkt het mij om de bewoners van de 
woning of om vrienden/kennissen te gaan. 
Ook Denise Segers, die het grootste deel van haar leven naast nummer 41 woonde, vertelde ons dat de mensen op de foto waarschijnlijk 
van de familie Joosten waren.



“Hoe kan men op een wettelijke, veilige en efficiënte manier met de fiets de Kapelsesteenweg oversteken, komende van het fietspad vanuit de Molenweg 
om de Schriek in te rijden?”
 Er zijn twee mogelijkheden:
Vanuit het fietspad op de Molenweg, rijdt men rechtsaf het fietspad van de Kapelsesteenweg op. Vervolgens mag men het fietspad verlaten en zich 
opstellen in de afslagstrook naar links voor het autoverkeer op de Kapelsesteenweg, om links af te slaan in de Schriek.
Vanuit het fietspad op de Molenweg, rijdt men rechtsaf het fietspad van de Kapelsesteenweg op. Vervolgens rijdt men door tot en met het kruispunt 
met de Sint-Antoniuslei. Dan wacht men op de groene fase van het verkeerslicht in de Sint-Antoniuslei om het kruispunt met de Kapelsesteenweg 
over te steken richting Schriek.
De tweede mogelijkheid bestaat uit een oversteek in twee fasen. Dit is echter de meest veilige manier om het kruispunt met de Kapelsesteenweg 
als fietser te dwarsen.
 
“Waar dient men te wachten aan het verkeerslicht van de Schriek als er een hele rij auto’s staat aan te schuiven om de Kapelsesteenweg op te rijden?”
 De fietser zal evenals het autoverkeer moeten halt houden vóór de stopstreep aan het verkeerslicht van de Schriek. Indien er een rij aanschuivende 
voertuigen vóór de stopstreep staat te wachten, zal de fietser mee in de rij moeten aanschuiven.
 
“Hoe kan men op een wettelijke, veilige en efficiënte manier met de fiets vanuit de Sint-Antoniuslei de Schriek inrijden?”
 De fietser houdt halt op het fietspad aan het rode verkeerslicht van de Sint-Antoniuslei ter hoogte van de Kapelsesteenweg. De fietser dient niet te 
stoppen ter hoogte van de stopstreep op de rijbaan. Deze stopstreep is enkel voor het verkeer op de rijbaan; op het fietspad werd geen stopstreep 
aangebracht en mag de fietser doorrijden tot aan het verkeerslicht.
  
 “Mag er ergens op het voetpad gereden worden met de fiets? Wat als de situatie op de rijweg veel onveiliger is dan op het fietspad?”
 Een trottoir is enkel en alleen voorbehouden voor het verkeer van voetgangers. Fietsen op het trottoir is verboden. Enkel fietsers van minder dan 9 
jaar mogen evenwel in alle omstandigheden de trottoirs en verhoogde bermen volgen, voor zover hun fiets uitgerust is met wielen met een diameter 
van ten hoogste 500 mm, banden niet inbegrepen en op voorwaarde dat ze de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.
 Indien er een fietspad voorhanden is moet de fietser dit fietspad volgen, met uitzondering van de fietsers van minder dan 9 jaar. 
(WF)

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

VERKEERSREGELS
Veilig fietsen? Niet eenvoudig
Wijkwerking Mariaburg vzw legde een aantal vragen in verband met ‘veilig fietsen 
in de wijk’ voor aan de bevoegde politiediensten. Heel wat inwoners, die wat graag 
mobiliteitsproblemen willen helpen oplossen door de fiets te nemen in plaats van de auto,  
ondervinden moeilijkheden in heel wat straten van Sint-Mariaburg.
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Het definitief ontwerp van de toekomstige werken ivm. gescheiden rioleringssysteem in Frans Standaertlei, 
Van de Weyngaertplein, Nijverheidslei werd op 28 september toegelicht tijdens een nieuwe hoorzitting in het 
Wijkcentrum. Een magere belangstelling (8 man) met vele discussies, waarvan sommigen niet ‘to the point’!
De opmerkingen van de eerste hoorzitting d.d. woensdag 8 maart werden meegenomen in    coördinatieoverleg 
Openbaar Domein, Districtsoverleg Openbaar Domein en Mobiliteit. Uiteindelijk werd besloten het budget 
grotendeels aan te wenden op het Van de Weyngaertplein om daar de schoolingang tot het uiterst mogelijke 
te beveiligen. De schoolzijde wordt volledig heringericht tot aan de Leopoldlei met stationeren in rijrichting ipv. 
schuin, vluchtheuvel voor schoolingang, enz. Keuze van bomen is gevallen op esdoorn en sierkers.
Nijverheidslei en Frans Standaertlei behouden hun infrastructuur, zowel rijrichtingen als parkeerregimes. Er 
wordt alleen voorzien in voetpaduitstulpingen om het stationeren aan de hoekzijden te vermijden. Draaicirkel 
hiervan is berekend op deze van brandweerwagens.
Behalve Gerarduslei wegens beperkte ruimte komen er uitstulpingen op rechtse hoek. Frans Standaertlei krijgt 
wel een laag asfalt. Bijzonder uitkijken aan het al zo drukke nieuwe kinderdagverblijf wordt de boodschap! Zone 
30 is  in heel het binnengebied voorzien waardoor o.a. zebrapaden niet meer hoeven.
Stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd en reeds in omgeving van komende werken bekend gemaakt. 
Een drietal weken voor start van de werken wordt een nieuwe bijeenkomst voorzien en de planning van de 
werken toegelicht. Of hierin rekening wordt gehouden met de Mariaburgse Feesten van 30 september 2018 is 
maar te hopen! Verdere informatie over de geplande werken via
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/openbare-werken/van-de-weyngaertplein-frans-
standaertlei-nijverheidslei (WL)

Voor de nieuwe hoorzitting in het Wijkcentrum over de plannen voor viaduct Schriek en nabije omgeving daagden een 22-tal bewoners op. He panel 
bestond uit Ludo van Reusel, districtsschepen; Sven Loenen, de wijkcoördinator; Wesley, de project manager van de werken;  Liselotte, de project 
manager voor de waterwerken;  Erik, de afkoppelings deskundige. Ook de districtsburgemeester Koen Palinckx was aanwezig.
De belangrijkste wijziging tegenover de vorige hoorzitting: de enkele richting onder de brug en  in de Schepersveldlei blijft bestaan. De Lodewijk 
Andersonstraat blijft dubbele richting; behalve onder de brug.
Infrabel zal in samenwerking met het district zorgen voor vernieuwing van de trappen van het viaduct en ook de naden op het viaduct zullen vernieuwd 
worden.
Schriek West zal een fietsstraat worden waardoor fietsers absolute voorrang krijgen en niet mogen voorbijgestoken worden. Onderaan het viaduct 
zullen langs beide zijden verkeersplateaus komen om de snelheid te verminderen. Langs de kant van Mariaburg zal onderaan het viaduct in het 
midden van de rijbaan een stukje verhoogd worden, zodat oversteken voor voetgangers  in 2 keer kan gebeuren. 
Alle huizen gelegen in het deel van de Schriek en de Lodewijk Andersonstraat, dat voor dit project zal aangepakt worden, dienen afgekoppeld te 
worden, wat betreft het afvalwater. De bedoeling is een gescheiden afwatering te krijgen,  d.w.z. aparte opvang van afvalwater en van regenwater. 
De tijdsduur van de  werken wordt voorzien op 5 maanden per zijde van het viaduct. 
Na afronden van de werken zou de straat theoretisch gedurende 5 jaar niet meer opengelegd mogen worden tenzij in een noodgeval.
Enkele vragen van de aanwezigen :
Wordt er gedacht aan de akoestiek onderaan het viaduct?  De plateaus zouden het geluid een stuk moeten dempen.
Hoe zit het met de fiets-o-strade richting Kapellen?  Het afleveren van de bouwvergunning is voorzien voor december 2017. Verdwijnen er een aantal 
parkeer-mogelijkheden? Officiële parkeerplaatsen verdwijnen niet. (WF)

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

INFRASTRUCTUUR

JAARGANG  32 • Nr: 136 • December 2017 7

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

Viaduct Schriek en omgeving

Hoorzittingen in WCM 
Frans Standaertlei-Van de Weyngaertplein-Nijverheidslei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag tot  
Donderdag: 

8.30u - 17.00u
Vrijdag: 

8.00u - 17.00u
Zaterdag: 

8.00u - 15.00u
Maandag 
gesloten

NIEUW • Bio-kleuring • Goed voor haar en huid

LWE BVBA

LASWERKEN ERIC

Maatwerk in ijzer, inox, koper en aluminium.

Herstellen van velgen.

Lassen van alle materialen.

Ook op verplaatsing.

e-mail: info@lwe.be

www.lwe.be

www.andra.lwed.net

ANDRA

kapsalon

A
K

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

Zone 30 moet de wijk 
verkeersveiliger maken.

Na onderzoek van 74 ingediende bezwaarschriften heeft de stedenbouwkundige dienst van Antwerpen aan het college van burgemeester en 
schepenen voorgesteld om de sloopvergunning te weigeren die was aangevraagd voor de villa op de hoek van de Leo Vermandellei en de Van de 
Weyngaertlei. De bouwpromotor plande deze te vervangen door twee eengezinswoningen en tien appartementen.  
De bevoegde dienst motiveert de weigering hoofdzakelijk omwille van de onverenigbaarheid van de aanvraag met de bouwvoorschriften van het 
voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan Mariaburg. Het RUP stelt dat het project in harmonie dient te zijn met het 
referentiebeeld in de omgeving, gevormd door 7 panden aan weerszijden van de projectgrond, in dit geval eengezinswoningen van 2 bouwlagen 
onder hellend dak. Het grootste deel van het project voorziet een meergezinswoning van 4 bouwlagen onder plat dak. Dit volume neemt bovendien 
op ontoelaatbare wijze licht weg van een aantal aanpalende panden. Bijkomend blijkt het advies van de dienst mobiliteit ongunstig betreffende de 
fietsenstalling, voornamelijk omwille van de veiligheid, en de toegang tot de parkeergarage. (LVB)

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

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

goed Nederlands, hoe komt 
dat?’:

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

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

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

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

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

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

“Ik leerde 
Nederlands in 
Mariaburg”

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

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

goed Nederlands, hoe komt 
dat?’:

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

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

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

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

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

Mevrouw Genard (94) 
herinnert zich: “Ik leerde van 
madame Deleuze wat Frans 
en zij van mij wat Vlaams. We 
hadden veel contact, want 
onze tuinen liepen eigenlijk in 
elkaar en de kinderen speelden 
dan ook veel samen. Mevrouw 
Deleuze reed met een deux 
chevaux.” Zij toont foto’s 
waarop de zonen Deleuze 
samen met Dirk Genard en 
kinderen van de familie Veys 
afgebeeld staan.
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tuinhout - poorten - afsluitingen - tafels 
op maat - parket speeltoestellen - 

boomhutten - verkoop en/of plaatsing 
maatwerk - wij aanvaarden ecocheques

schepersveldlei 3-Mariaburg
0495 240 355

dehoutschuur@proximus.be  
www.houtschuur.be

Van café naar huisapotheek
Pintjes worden geneesmiddelen

Op de hoek van Kapelsesteenweg en Leo Vermandellei stond de 
legendarische Prins Albert: hét café van Sint-Mariaburg, decennialang 
de ontmoetingsplaats voor alle Mariaburgers. Hélaas is dit Mariaburgs 
etablissement totaal verdwenen! Zelfs de gevel – alhoewel in de 
eerste projectfase voorzien als te behouden – moest tegen de grond! 
Appartementsgebouw ‘Residentie Albert’ met gelijkvloerse winkelruimte 
verscheen! 
Zaakvoerders Chantal Den Hert en Paul Meyten  zijn blij hier een nieuwe 
apotheek te mogen voorstellen. Het was een heel traject om de apotheken 
De Molen (op de Kapelsesteenweg over Katerheidemolen) en Homeosan 
(Leopoldlei) op deze nieuwe locatie -  Kapelsesteenweg 617, Ekeren (03-
575.25.70;  ekeren@apothekersmariaburg.be) - te fusioneren. Samen 
met de apotheek in de Sint- Antoniuslei 7 (03-660.14.50; brasschaat@
apothekersmariaburg.be ) zijn ze nu verenigd in “Apothekers Mariaburg 
(www.apothekersmariaburg.be)”. Ook de andere apothekers Daisy 
Kempenaers, Sylvie Vanoverstijns, Sofie Genbrugge, Lyn Van der Steen, 
assistente An Luyten en medewerker Renilt De Clerck zullen trachten 
huisapotheker in Mariaburg waardig te zijn.
Heel het team hoopt de dagdagelijkse dienstverlening te optimaliseren, 
dit dankzij hun kennis, motivatie en inzet. Zij danken van harte voor het 
vertrouwen dat zij hopelijk in de toekomst mogen blijven genieten.
“Gezondheid is hun zorg”! Naast adviserende rol kan men ook terecht 
voor o.a. opstellen medicatieschema, begeleidend gesprek omtrent het 
goed gebruik van geneesmiddelen, dagelijkse medicatie voorbereiden 
in handige pillenkaart, … Buiten de muren zet deze zorg zich ook verder 
voor thuisleveringen; voor discrete levering van incontinentiemateriaal 
aan concurrentiële prijzen; voor huur of aankoop van een groot aanbod 
hulpmiddelen voor zorg en revalidatie met o.a. krukken, rollator,  
rolstoel, scooter, ziekenhuisbed, ….; voor verdeling van steunkousen, 
orthopedisch- en stoma-materiaal. Voor al deze zorg is “Zorgpunt 
(0471-21.15.17), thuiszorg op maat” dé partner en dit 24u/24u – 7 dagen 
op 7.  Via de website ‘www.zorgpunt.eu’ kan men gebruik maken van 
reservatiemodule en afhaalsysteem.
Van café naar huisapotheek, met geneesmiddelen die de pintjes 
vervangen, is maar een kleine stap...
(WL)

Vlnr.: Zaakvoerder Paul Meyten; apothekers Daisy Kempenaers en 
Sofie Genbrugge; assistente An Luyten.
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Kerstactie Mariaburgse Middenstand

Business Clinic in
villa van dokter Bortels

Begin november zaten een aantal Mariaburgse middenstanders,  voor de eerste keer in jaren, nog eens bijeen. Hun overleg was nuttig, want een 
eerste activiteit is gepland rond Kerstmis.  Om de zichtbaarheid van de winkels te verbeteren zijn voor elke zaak één of twee kerstbomen met dezelfde 
decoratie en verlichting geplaatst.
Vanaf volgend jaar zal de vereniging proberen meer evenementen te plannen, waaronder waarschijnlijk iets op de kermis, zodat ook daar terug wat 
meer ambiance tot stand komt.
Leo Van Bocxlaer: “Op 30 december komt er tussen 10 en 16.00 uur  voor de deur van het Krantenkopje, Kapelsesteenweg 615,  een foodtruck staan 
om ons 25-jarig bestaan te vieren.”
(lvb)

Begin 2018 opent Business Clinic haar deuren te Ekeren. Het initiatief biedt 
zinvolle oplossingen voor bedrijven die te kampen hebben met problemen 
zoals stress, pestgedrag op de werkvloer en burn-out. Met het woord 
clinic in de naam, wordt de oorsprong van het gebouw geëerd. Business 
Clinic is namelijk gevestigd in de statige dokterswoning van de familie 
Bortels, die in 1928 opgetrokken werd aan de Kapelsesteenweg. Zowel in 
het hoofdgebouw als in de zijvleugel, die meer dan 70 jaar dienst heeft 
gedaan als dokterspraktijk, werden de ruimtes ingericht om werknemers 
en bedrijven te helpen door middel van coaching-trajecten, workshops en 
opleidingen. Momenteel reeds worden er op regelmatige basis opleidingen 
georganiseerd van de gekende coaching-organisatie Open Mind Business. 
Alle zaken die georganiseerd worden door of in samenwerking met Business 
Clinic, hebben één ding gemeen: ze gaan uit van een oplossingsgerichte 
aanpak.
Voor meer info kan u terecht op www.businessclinic.be.

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

De villa van de familie Bortels wordt Business Clinic.  

Vanaf september vonden al diverse sessies plaats van Open Mind 
Business.

Wendy Ceulemans leidt Open Mind Business in het 
mooie gebouw op de Kapelsesteenweg.
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Chris Sabbe, geboren in Oostrozebeke op 27 september 1932, en Mariette Hermans, geboren op 5 januari 1933 in 
Ekeren, ontmoetten elkaar in 1953 met Ekeren Kermis.
Op 27 juli 2017 vierden ze nog hun diamanten huwelijksjubileum. Een prachtige dag met de ganse familie en 
vrienden werd een feest. Niemand verwachtte enkele maanden later een einde in mineur. Helaas is Chris in Klina 
Brasschaat heengegaan op maandag 20 november 2017. Bij de voorbereiding voor deze editie straalden beiden  
van geluk. Zijn verhaal willen we  – als hulde – niet weerhouden.  
De eerste zes maanden van zijn legerdienst was Chris gekazerneerd als verpleger in Leuven en daarna op de 
Luchtbal. Ekeren was niet ver en de kermis ook niet. Na zijn legerdienst trok hij drie jaar terug naar Oostrozebeke. 
De kracht van liefde was zo hevig, dat hij ongeveer om de 5 weken naar Ekeren kwam om Mariette te zien. In 
die tijd was het uiteraard uitgesloten onmiddellijk bij elkaar in te trekken, dat waren toen grote doodzonden! 
Uiteindelijk trouwden ze op 27 juli 1957. 
Mariette werkte 3 jaar in Antwerpen als bediende bij Baco, een voedingbedrijf. Vanaf 1954 vroeg moeder haar 
in de schoenwinkel in de Kloosterstraat in Ekeren te komen helpen. Vanaf 1957 heeft ze die overgenomen en 
gedurende zo’n 30 jaar uitgebaat.

In memoriam Chris Sabbe,
60 jaar gelukkig met 
Mariette Hermans

Chris werkte van 1957 tot 1964 in drukkerij Blondé en trok daarna via een prof uit Oostakker naar Antwerpen bij NV De Vlijt. Zijn eerste werkplek 
was de opmaak bij de Handeldrukkerij in de Pompstraat; daarna bij het ter ziele gegane Gazet van Antwerpen op Linkeroever in het papiermagazijn. 
Papierbobijnen van de drukpers zijn hem niet onbekend !  Brugpensioen in 1989 was welgekomen na een gevulde en aangename carrière. 
Via Kloosterstraat en Hoogpadlaan (langste verblijfplaats) hebben ze nu een vaste stek op hun appartement in Molenweg te Brasschaat, daar waar 
ooit ‘Hotel-Restaurant Molenhof’ stond en in 1900 Antoon Van den Weyngaert met zijn echtgenote Maria Theresia Aernouts en zijn twee kinderen 
Emma en Henri woonde in Villa Georges recht over de Katerheidemolen. 
Chris en Mariette dachten hier nog vele gelukkige jaren bij elkaar te zijn, maar het lot besliste anders. Vele herinneringen blijven alleen nog verder 
zinderen in het geheugen van éénieder die Chris en Mariette dierbaar waren als aangenaam en vriendelijk. Zo herinner ik mij Chris zijn ganse leven 
lang een hevige Anderlecht supporter was. Bij Gazet Van Antwerpen – toentertijd ook mijn werkgever – stond iedere maandag de refter op stelten ! 
Winst of verlies maakte niet uit ! Afhaken nooit, maar de laatste jaren was voor Chris verplaatsing geen optie meer.
Wij bieden namens Wijkwerking Mariaburg vzw onze innige deelneming aan bij dit verlies en wensen Mariette en heel de familie veel sterkte in de 
toekomst.  Hun twee zonen, allebei in het onderwijs actief – Luc voor zijn laatste jaar in 4e leerjaar Sint-Vincent Leugenberg, Marc als directeur in 
Putte bij Nederland – zullen zeker hun mama, hun moeder, mee die nodige steun geven. En last but not least zullen de dre kleinkinderen Stijn, Dries 
en Fien,  - hun trots - oma alle liefs bezorgen ! 
(WL)

Huwelijksfoto anno 1957
Het diamanten echtpaar anno 2017 op hun appartement in de 
Molenweg
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Romain Verrest

° 13/12/1934    

† 9/9/2017

In onze jeugd bewonderden we Romain als balvirtuoos tijdens de 
cyclobalwedstrijden in feestzaal Prins Albert. Hij bleef altijd een 
fietsfanaat en was lid van RABC Brasschaat.  Toen hij met echtgenote 
Mariëtte Strijbos en de kinderen Ronny en Johny op de hoek van Jacobuslei 
en Simonslei woonde, kon iedereen uit de buurt bij hem terecht om een 
defect aan de fiets te laten verhelpen. Als felle fietser stond hij samen 
met Frans Bedeer en Georges Demont aan de wieg van de Velo Classic ten 

Paul Geenen
° 7/5/1946  

† 25/10/2017 

Anna Vermeyen
° 1/5/1932  

† 7/11/2017 

Vele Mariaburgers herinneren zich Paul van de begrafenissen in de 
parochiekerk. Samen met zijn broer Ludo nam hij de ‘Begrafenissen 
Geenen’ over die vader John Geenen destijds stichtte in Sint-Mariaburg. 
Paul en Ludo waren vertrouwde dorpsfiguren die een gelukkige jeugd 
kenden in de ‘golden sixties’. Wegens gezondheidsproblemen ging hij 
voortijdig als medezaakvoerder op rust. Hij overleed thuis te Merksem, 
moe gestreden. “Ga nu op reis, daarboven wachten ze op je” staat op zijn 
doodsprentje.

In RVT Christine te Ekeren overleed Anna Vermeyen, gesterkt door het 
sacrament van de Heilige Kerk. In haar jeugd woonde ze samen met de 
broers Jan, Paul, Luc, Leo, Hendrik en Alfons en de zussen Maria en Martha 
in de Van de Weyngaertlei 17, waar haar ouders een boekhoudkantoor 
runden. Zij maakte zich verdienstelijk als leidster van de meisjeschiro. 
Nadien werd ze lerares wiskunde bij de Dames van het Christelijk 
Onderwijs op de Meir. Op latere leeftijd huwde ze met Maurice Debaty en 
woonde in de Nieuwdreef te Merksem, waar ze trouwe lezeres bleef van 
onze Gazet. Na het overlijden van haar echtgenoot verhuisde ze vorig jaar 
naar een serviceflat en wegens fysieke problemen naar RVT Christine in 
Ekeren-Donk. De eucharistieviering vond plaats in de moderne kerk van 
het Heilig Sacrament te Merksem. 

Eddy Van den bergh
° 11/8/1941  

† 6/9/2017

Zijn jeugd bracht Eddy door in de Schriek. Nadien verhuisde hij naar Ekeren-
Donk en woonde met zijn echtgenote Marie Paule Gillemot en kinderen 
Johan en Katleen aan de Oude Baan. Eddy was lid van verscheidene 
verenigingen zoals Okra en KMV Ekeren-Donk. Hij bleef geïnteresseerd 
in Mariaburg, bezocht meermaals ons wijkcentrum en was een trouwe 
lezer van onze gazet. De parochianen van de Donk kenden hem als de 
vriendelijke man die elke zondag met de schaal rondging in de kerk. In de 
Heilig Hartkerk vond onder grote belangstelling de uitvaartliturgie plaats.

bate van de Multiple Sclerose. Hij besefte wat het betekent in een rolstoel 

te zitten: meermaals per week bracht hij Mariette met haar rolstoel naar 

DC Antverpia. Enkele jaren geleden verhuisden ze naar WZC Halmolen 

in Halle-Zoersel, waar Romain overleed. De uitvaartplechtigheid vond 

plaats in de aula van Uitvaartvilla Noorderkempen te Brasschaat. 
Paul Den Hond
° 5/2/1952  

† 27/8/2017

De zoon van vorig jaar overleden Alfons Den Hond en Aline Adriaenssens 
woonde met zijn ouders en zus Monique op de Kapelsesteenweg naast 
Dr. Bortels. In de prachtige tuin ontlook zijn liefde voor de natuur. Hij 
werd leraar biologie en aardrijkskunde aan het Sint-Michielscollege 
te Brasschaat. Van 1976 tot 2007 gaf hij daar les. Hij week uit naar 
Koningshooikt waar hij een hoeve bewoonde en een enorm gamma aan 
groenten en voedergewassen verbouwde. Zijn kinderen Koen, Kathleen 
en Jeroen namen afscheid van hun vader tijdens de uitvaartplechtigheid 
in de aula van Uitvaartcentrum Geenen te Ekeren. De urne werd bijgezet 
op de begraafplaats van Ekeren (Driehoekstraat).

BM’ s verlieten ons...
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Aangrijpende uitvaartplechtigheid van
Bakker Van Landeghem  en zijn 
moeder Godelieve Van den Steen

In een overvolle parochiekerk vond op maandag 11 december de 
uitvaartplechtigheid plaats van de welbekende brood- en banketbakker 
Walter Van Landeghem en zijn moeder Godelieve Van den Steen. Talrijke 
familieleden, vrienden en kennissen vertolkten in hun getuigenissen 
hun grote genegenheid en waardering voor deze twee overleden 
Mariaburgers.
Godelieve Van den Steen (Aalst 12/8/1934 - Kapellen 1/12/2017) woonde 
destijds met haar echtgenoot in de Leliënlaan, maar toen Hugo Van 
Landeghem wegens de ziekte van Alzheimer niet langer thuis kon blijven 
wonen, vertrokken ze naar Woonzorgcentrum Zonnewende in Kapellen. 
Daar kreeg ze een jaar geleden kanker en sliep er zachtjes in. Zij was een 
lieve mama en oma, die een schoon leven leidde, vol levenslust en moed, 
steeds klaar voor iedereen.
Veel te vroeg ging Walter Van Landeghem (Ekeren 10/1/1966 - Goes 
4/12/2017)  heen. Midden in de nacht, terwijl hij aan het Veerse Meer 
op krachten wilde komen om een nieuwe werkweek in de bakkerij aan 
de Kapelstraat te beginnen, is zijn hart stilgevallen. Amper 51 jaar. Hij 
had nog zoveel plannen om samen met echtgenote Kristine Joosens van 
een verdiend pensioen te genieten, met de mobilhome rond te trekken, 
samen met kinderen en vrienden te genieten van al het goede dat het 
leven te bieden heeft. De honderden klanten, die elke zondag geduldig 
aanschoven om bij hun warme bakker pistolets, lekker brood en heerlijke 
patisserie te halen, missen Walter nu al enorm. Tijdens de feestdagen 
zullen ze ongetwijfeld met een warm gevoel aan hem terugdenken.

Jean Thys
° 12/6/1928  

† 11/11/2017

Els Goetschalckx
° 16/4/1981  

† 9/11/2017

De echtgenoot van Georgette De Clerck bracht zijn jeugd in Sint-
Mariaburg door. Hij woonde met zijn ouders en zijn broer vooraan in de  
Frilinglei. In de beginjaren van de Mariaburgse scouts nam hij deel aan de 
memorabele reis naar Denemarken. Hij bleef bevriend met de generatie 
scouts van die periode als de Houtekiers, Van Craen, Soffers,  enz. Jean 
stichtte de NV Thys Hout, gevestigd te Kapellen. Als tennisser was hij 
actief bij Rua. De Gazet vh Nieuw Kwartier verliest met hem een trouwe 
lezer.

In de Oude Brouwerij te Hoevenen namen Joeri Stefanoff, zijn zonen Seppe 
en Casper en een massa familieleden, vrienden en kennissen afscheid 
van de 36-jatige borstkankerpatiënte uit de Nijverheidslei. Els overwon 
in 2013 borstkanker en startte nadien welness- en relaxatiecentrum 
Sakura voor kankerpatiënten en chronisch zieken in Sint-Mariaburg. 
Afgelopen zomer vernam ze dat ze hervallen was en diende ze Sakura 
te sluiten. De laatste weken genoot ze nog zoveel mogelijk van het leven 
met haar gezin. Op 27 oktober beleefde ze met een groep vrienden een 
kerstfeest in de Houtschuur, een week voor haar overlijden was ze nog 
de drijvende kracht achter een halloweenwandeling in de wijk, samen 
met haar kinderen beschilderde ze thuis haar doodskist en sprak ze 
videoboodschappen in om haar eigen uitvaart voor te bereiden.
“Els leidt eigen uitvaartdienst” titelde de krant, die twee weken eerder 
nog als kop bovenaan de bladzijde zette: “Dankbaarheid is sterker dan 
boosheid om jong te sterven”. 
Tijdens de plechtigheid zong Jelle Cleymans ‘Afscheid nemen bestaat 
niet’ . Els nam de aanwezigen via foto’s mee op de reis van haar leven 
dat begon op Witte Donderdag 1981. Haar kinderjaren waren warm. In 
2009 trouwde ze met haar grote liefde Joeri, die ze op haar werk PSA 
Antwerp had leren kennen. De geboorte van hun kinderen Seppe en 
Casper maakten haar geluk compleet. “Ik ben niet boos. Ik had natuurlijk 
langer willen leven, maar het gevoel dat overblijft, is dankbaarheid. Ik heb 
in die 36 jaar gevonden waar anderen misschien een heel leven moeten 
naar zoeken: echte liefde.”
Het meest ontroerende moment van de dienst waren de slotwaarden van 
Els: “Je moet mij heel eventjes missen, maar alsjeblieft, laat mij ook los. 
Loslaten is niet hetzelfde als vergeten. Over en uit, tot aan de andere 
kant.”

Bij het ter perse gaan vernamen we het overlijden 
van twee bekende middenstanders: pasteibakker 
Henri Maes en  kapper Alex Verwerft. Meer over hen 
in volgend nummer.



In het  ‘Café der Blije Harten’ van de Remise in het Brasschaats 
gemeentepark verwelkomde voorzitter Jef Konings de talrijk opgekomen 
medewerkers en supporters van de Velo Classic. Van het Brasschaats 
gemeentebestuur waren de schepenen Adinda Van Gerven en Philip Cools 
present, Koen Helsen vertegenwoordigde het Kapels gemeentebestuur. 
Omdat de kantine van KMVK niet beschikbaar was, was Jef Konings 
blij de gezellige Brasschaatse locatie ter beschikking te stellen van de 
Mariaburgse vrienden: “Hun initiatief wordt volledig gedragen door 
vrijwilligers en ook hier in de Remise zetten zich alle dagen vele vrijwilligers 
in om de talrijke bezoekers hartelijk te ontvangen. Al vele jaren komt de 
opbrengst van de Velo Classic ten goede van de zelfhulpgroep Multiple 
Sclerose. Wij willen ons steentje bijdragen door vanavond alle kosten van 
het verbruik op ons te nemen.”
Georges Demont, die destijds samen met Frans Bedeer de Velo Classic 
lanceerde, dankte de mensen van de Remise voor hun gastvrijheid. 
“We organiseerden dit jaar voor de 19e keer. Dank zij de inzet van vele 
medewerkers werd het weer een succes. Al kregen we zaterdag met 
barslecht weer af te rekenen, zodat we slechts 8 inschrijvingen noteerden 
na 12 uur, dan maakte de zondag veel goed. We kregen meer dan 1500 
deelnemers, waarbij veel nieuwe. Vooral verheugend vond ik dat vele 
jonge gezinnen kwamen deelnemen.”
Georges bedankte bijzonder de sponsors en huldigde Jan Kerschot die 
18 jaar trouwe sponsor was. Nu de zaak in Ekeren is gestopt, neemt 
slager Peeraer zijn rol over.  Een cheque van 5500 euro werd vervolgens 
uitgereikt aan het bestuur en enkele leden van de MS-Zelfhulpgroep.
Edward Bedeer sprak vervolgens namens KMVK. “Onze Frans zal gelukkig 
zijn in de hemel, als bij ziet hoeveel mensen nog meewerken om van de 
Velo Classic, die hij samen met Georges heeft opgestart, een succes te 
maken.” Edward overhandigde samen met Louis Van Caeyzele namens 
de voetbalclub een cheque van 500 euro aan de dames Monique Servaes 
en Gerda Moons van het MS-bestuur.
(lvb)

Van maandag 18 tot vrijdag 22 december wordt in alle kinder- en 
jeugdgroepen een vriendjesweek gehouden: elk kind mag een vriendje 
meebrengen naar de les om samen te dansen of te turnen.
Het koekenfeest met verkleedpartij voor kleuters en kinderen van het 
eerste tot vijfde leerjaar vindt plaats op zondag 4 februari 2018.
De OpenDeurDag wordt georganiseerd op 27 mei 2018 in de sporthal van 
de Annadreef.
De bewegingsschool voor de allerkleinsten wordt dit seizoen begeleid 
door Leen Sanders. Zij studeerde sportwetenschappen en volgt de 
multimove-cursus. Sam Gulickx neemt het kleuterturnen op zich. Adriana 
Kappai geeft op woensdag de lessen kinderdans. Naomi Adedeji geeft op 
vrijdag dansles aan de kinderen van het zesde leerjaar en secundair. Rita 
Raats verzorgt op woensdagmiddag de permanentie in de kleedkamers. 
Nieuw zijn de lessen Zumba Gold op dinsdagmorgen van 9 tot 10 uur. 
Dit is een lichtere variant van Zumba en dus voor iedereen toegankelijk 
die wil bewegen op muziek Deze lessen worden gegeven door Natasja 
Conings. Zij wordt eveneens vaste vervangster voor de dansgroepen D1 
en D2 van Hans op maandag en D3 van Naomi op vrijdag.
Voor iedere groep is er een tweede instapmoment tijdens de week van 
8 januari. Nieuwe leden betalen dan 50 euro, yoga/zumba 60 euro. Voor 
de bewegingsschool zijn kindjes vanaf 2,5 jaar welkom. Inschrijven voor 
11 lessen kost 60 euro.
Inlichtingen: 03/664 98 60 of 0496/12 72 55; info@turnkring-antverpia.
be
www.turnkring-antverpia.be
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Velo Classic 2017:
Spijts regen 6000 euro voor 
Multiple Sclerose

Nieuws van Dans- en 
turnkring Antverpia

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotels

Donderdag gesloten

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

Beenhouwerij - Charcuterie

o.a marmer- en houtimitatie
patineren
vergulden
bronzeren

kalk- en zandtechnieken

Manu Van Meervelde
Schilder- en decoratiewerken

Gespecialiseerd in oude technieken

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04

Gelukkige mensen in de Remise bij de overhandiging van de cheques 
van de Velo Classic 2017.

MAES
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DC Antverpia waardeert vrijwilligers
Jefke had weliswaar veel moeite om te bedanken

Op vrijdag 15 september werden vanaf 18 uur de vrijwilligers 
uitgenodigd voor het jaarlijks gezellig samenzijn met een etentje. 
Opdien(st)ers tijdens de middagmalen, cafétariapersoneel, chauffeurs, 
animatieverantwoordelijken, vertegenwoordigers van centrumraad en 
menucommisie, ...: ze waren allemaal vertegenwoordigd. Alleen eten en 
gezellig samenzijn en verder zich om niets bekommeren was zalig ! Na 
het aperitiefje werd de soep zelfs aan de tafels opgediend. 
‘Jefke’ kwam als verrassing een ode geven aan al die bereidwillige 
onbezoldigde handen. Zijn betoog eiste veel moeite, maar hij slaagde 
daar prima in. In zo’n organisatie is vrijwillige hulp onmisbaar en een 
fantastische ondersteuning voor de werking: zonder geen middagmalen, 

animatie, cafetaria, ophaling, enz. … . Bezoekers hebben alleen maar 
lof en waardering! “Zeventig maal zeventig maal bedankt voor alle 
vrijwilligers en de organisatie hoopt nog lang te kunnen genieten van 
hun inzet”, aldus de leiding van het DC.
Na deze ode kon iedereen smullen van het heerlijke koude buffet.  Het 
dessert was zeker niet caloriearm, maar éénmaal zondigen kan geen 
kwaad.  
“Wel bedankt en proficiat personeel voor deze aangename avond. Wat 
leuk om eens aan de andere zijde van de balie te staan!” Iedereen werd 
bedacht met een kaarsje als symbool voor het licht dat men laat schijnen!
(WL)

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen

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

6-UREN SERVICE VOOR  

GEBOORTEKAARTEN

Huwelijkskaarten

Alle handelsdrukwerk

Folders  -  Affiches  -  Flyers

Brochures  -  Digitaal drukwerk

van 1 tot en met … exemplarenKapelsesteenweg 376-380
2930 Brasschaat-Mariaburg

Tel.: 03/664 03 69
www.kledingwilan.be

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

H E R E N

De Warmste Week: 
Ook via DC-Antverpia een verjaardag voor ieder kind

Een verjaardag als kind is altijd fijn: “ Alle aandacht die dag, trakteren in de klas, een leuk verjaardagscadeau, … “.  Maar helaas is de realiteit soms 
helemaal anders! In 2009 telde Vlaanderen nog 270.000 kinderen in armoede.  Voor hen is een leuke verjaardag niet zo evident.  
VZW FEESTVARKEN wil hieraan iets verhelpen en stelt verjaardagpakketten samen met een cadeau voor de jarige, een traktatie voor in de klas, de 
nodige attributen om thuis een feestje te organiseren.  Ze werken hiervoor samen met OCMW en Open Huis KABAS.  Zij bepalen anoniem welke kin-
deren tussen 2,5-12 jaar in aanmerking komen en geven de pakketten aan de ouders mee.  DC Antverpia – die de opbrengst centraliseert en overmaakt 
aan VZW FEESTVARKEN  - doet een warme oproep aan particulieren, wijkorganisaties, verenigingen, buurtcomitées, ... kleine of grote acties op touw 
te zetten tijdens de “Warmste Week van 18 t/m 24 december “ via verkoop cakes, handwerkjes, plantjes, pintjes, pannenkoekenslag, ontbijt, bingo, 
quiz, rommel- en  kerstmarktjes,… (WL)

Wijkwerking 
Mariaburg vzw 

wenst alle lezers
een zalig

kerstfeest
en

veel geluk
in 2018!



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

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

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

Zaal De Baeck als trouwlocatie 
Witte kassa in Dienstencentrum

Op 17 oktober 2017 vierden voorzitter Louis Claes met zowat alle leden 

van de tafeltennisclub het tienjarig bestaan met een lekker etentje en 

veel plezierige animatie in DC. Antverpia.

Deze decenniumviering is een moment om even te overlopen hoe dit 

alles tot stand kwam.

In 2007 nodigde Marjan Mathot, toenmalig verantwoordelijke van het 

DC., Frans Serrien en zijn vrienden uit om in het dienstencentrum ook 

eens te komen pingpongen. Zij speelden toen namelijk in Deurne-Noord.

Met een vijftal kwamen ze op die eerste vrijdagnamiddag opdagen, 

waaronder huidig voorzitter Louis Claes en  ze kregen al vlug het 

gezelschap van enkele andere Mariaburgers o.a. Fred Stessels en Robert 

Breunig. Het “ Antverpia-clubke “ was vertrokken al speelden ze nog tot 

begin 2008 zowel hier als in Deurne. Medio 2008 werden door het DC. de 

aftandse tafels vervangen door enkele modernere versies. 

Nog wat later vonden ze in de firma Dakwerken Verlinden een toffe 

sponsor, die voor de gekende groene clubtruitjes zorgde. Het ledenaantal 

steeg bijna wekelijks en bleef met de jaren aangroeien. Vandaag zijn er 

nog steeds 33 actieve leden die zich dinsdag- en vrijdagvoormiddag in 

het dienstencentrum komen uitleven in hun geliefde sport.

Het DC. Antverpia, onder toedoen van centrumleidster Nora Augustijns, 

zorgde ondertussen voor nog 3 extra supermoderne speeltafels zodat 

iedereen zoveel mogelijk aan spelen toekomt.  Na deze feestelijke viering 

kan het gezellig “ clubke “ er weer voor vele jaren tegen !

Het gemeentehuis van Brasschaat wordt van april tot augustus 2018 
gerenoveerd. De trouwzaal kan dan niet gebruikt worden voor huwelijken. 
Daarom zullen in die periode de huwelijksplechtigheden plaats vinden 
in zaal De Baeck van DC Antverpia. Activiteiten op vrijdagen worden 
hierdoor wel een probleem en een oplossing moet gezocht.  Voor de 
periode van 8 tot 23 juni wordt de  Sint-Jozefkapel aan de Augustijnslei 
voor huwelijkssluitingen gebruikt, omdat alsdan in Antverpia een grote 
tentoonstelling loopt.
Het dienstencentrum zal in nabije toekomst starten met een nieuw 
registratiesysteem via de witte kassa. Bij bestellen van een maaltijd, 
inschrijven voor activiteit, ophalen en wegbrengen met minibus, enz. 
… zal hiervoor éénmalig geregistreerd worden met identiteitskaart. 
Uitzondering is (voorlopig) de toogbediening. Iedereen die hiermee te 
maken krijgt, wordt degelijk voorbereid. Alle betalingen uitvoeren via de 
bankkaart zal ook kunnen.
Nog het vermelden waard is het seniorenfeest in Ruiterhal  op 23 en 24 
januari 2018 met Marc Dex en Anita. Kaarten te koop in DC-Antverpia! 
En ook dat de Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten een 
fotowedstrijd hield met thema: “Zomerhit in het Lokaal Dienstencentrum”. 
DC Antverpia won met thema “Doorbreek de sleur, iedereen coureur” dé 
zomerhit van 2017 en met drie ingestuurde foto’s ook een professionele 
fotoshoot! 
(WL)

Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele 
jaren  een wassalon uit op de hoek van Leopoldlei/Frans 
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas. 
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november, een dag om te bezinnen, een dag om 
bloemen neer te leggen aan het monument van de

gesneuvelden aan de in de steigers staande kerk.
11 november 2017, ongeveer honderd jaar geleden dat in de 
buurt van Passendale, een typisch gemoedelijk landbouwdorp 
uit de Westhoek,de collectieve waanzin van enkele generaals 
hoogtij vierde en tienduizenden en tienduizenden soldaten 
van beide partijen genadeloos werden afgeslacht in en rond 
de modder van de loopgraven met als triest resultaat enkele 
honderden meters terreinwinst.
“Hoe weet u dat nog allemaal?” vraag ik verbaasd aan 
Julienne, en ineens komt ze uit het salon met een oude 
blikken koekjesdoos met Leopold III en Elisabeth mooi in 
huwelijksfoto op het deksel afgeprint. Na enig zoekwerk 
laat ze mij een oude vergeelde foto van een ferme besnorde 
soldaat zien, compleet met laarzen en in blinkend uniform. 
Hier is ‘m, Victor een grootoom van mijne Fons zaliger, 
gesneuveld op het veld van eer in Passendale, helaas nooit 
teruggevonden.
Ineens vraagt Julienne op ondeugende toon: “ Zeg eens 
Barbara, wat vind je van de nieuwe rug van Tom Boonen?”  
Ik verslik me haast in mijn Senseootje en zoek inderhaast de 
foto op in mijn aaipad en inderdaad, een hert kan Kempens 
hert gaan, een goede woordspeling. Zou zijn Lore dan ook 
zeggen: Tommeke, Tommeke toch, wat doe je nu ???”  En 
nuchter zoals Julienne is, voegt ze eraan toe: “Waarom is 
den tattoo op zijn rug? Wel heel eenvoudig, op zijn stoere 
borstkas was er geen plaats meer beschikbaar.”
Wie wel wat plaats gemaakt heeft, maar dan niet op zijn 
rug, is onze vriend Marc Coucke, die zelf Sinterklaas heeft 
gespeeld en zomaar efkens 50 miljoen € aan zichzelf heeft 
uitgekeerd, al of niet met een van nieuwe kleuren voorzien 
Zwarte Piet, misschien zou hij beter wat uitdelen aan prins 
Laurent opdat de prinselijke stress zou verdwijnen en Claire 
niet meer alleen op pad moet op het feest van de Dynastie.
Wie zeker en vast ook niet alleen op straat kwamen waren de 
“supporters” van de Marokkaanse nationale voetbalploeg die 
in en om het beursgebouw van Brussel en omliggende straten 
veel onschuldige burgers de schrik van hun leven bezorgden. 
“Waar gaat het allemaal naartoe?” zucht Julienne.
Ik ben wel efkens koud gepakt als Julienne zomaar vraagt: 
“Zeg Barbara, heeft die arme Carlos Puidgemont nu al 
onderdak gevonden na zijn exit uit het warme Catalonië? 
Dat zou nogal iets zijn mochten wij barmhartige Samaritaan 
spelen en zou dit voor St - Mariaburg geen eeuwige roem 
opleveren?”
En zoals mijn grootmoeder altijd zei : Wie zijn vermogen wil 
vergroten, dient zijn hebzucht te verkleinen.

Tot volgende keer.

Barbara.
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Honderden mensen kwamen op 17 september een kijkje nemen op de 
Opendeurdag van het Vogelopvangcentrum Brasschaat - Kapellen. 
Ook Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei (gehurkt) was erbij. 
Hij bracht een cheque van 3.085 euro mee. Dat bedrag wandelde hij 
op de jongste editie van de Dodentocht bij elkaar. Danny nam voor de 
tiende keer in Bornem deel. Het was de derde keer dat hij zich per km liet 
sponsoren voor het VOC.  
(MED)

Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2017 werden de volgende 
onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit 
van 16 mei 2014 definitief beschermd:
Wegens de historische, de architecturale, de volkskundige, de artistieke 
en de technische waarde als monument: Het devotiepark met 
parkaanleg, Lourdesgrot en bron, openluchtpreekstoel, pelgrimshut, 
Zeven Weeënweg, Kruisweg en Sint-Rochuskapel, Rustoordlei zonder 
nummer, Brasschaat, bekend ten kadaster Brasschaat, 3de afdeling, 
sectie F, perceelnummer 147/L6, zoals afgebakend op plan.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De rechtsgevolgen vermeld in hoofdstuk 6 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 6 van het 
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.
Op zaterdag 16 december vond om 15 uur de vooropening plaats van het 
Mariadomein met Lourdesgrot, dit in het kader van het ‘Warm weekend 
op de Kaart’. Ook kunstkring Caerde zorgde in de kerk Heilige Familie voor 
een tentoonstelling ‘Kunst in de kerk’.
(jvb)

Het leugenboek, 
misvattingen 
en leugens in de 
geschiedenis, van onze 
Mariabugse auteur 
Ugo Janssens, is 
recent verschenen bij 
Amsterdam University. 
Warm aanbevolen als 
geschenk tijdens de 
feestdagen.

Danny wandelde 100 km 
voor Vogelopvangcentrum
 

De grot van Rustoord en 
omgeving, definitief beschermd 
op 23/10/2017

Ideaal  eindejaarsgeschenk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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