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WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer:

IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek onze venieuwde website:
 www.mariaburg.be

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke  
uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt in 
herfst, winter, lente en zomer. Werkten mee aan dit 
nummer: Nora Augustijns, Barbara, Willy Bauwens, 
Lus Cuyvers, Ian Decleer, Walter Deijnckens, Marc 
Denissen, Ludo Geenen, Walter Lauriks, Jo en Ludo 
Van Bouwel, Myriam Van Look, Mon Van den Broeck, 
Marc Wouters. 
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,  
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605 73 61, 
gsm 0476/59 22 78, e-mail: hippopress@skynet.be

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat

Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073

Middenstand reanimeert met BBQ Sinksenfoor

Pinksteren doet bejaarde  
Mariaburgers dromen van de 
glorietijd toen ter gelegen-
heid van de kermis een grote 
wielerkoers plaats vond in en 
rond het dorp, de Sint-Anto-
niuslei vol stond met kramen, 
paardenmolens, botsauto’s, 
rups, enz. In de cafés ‘s avonds 
bal werd gehouden en bij dag 
de terrassen uitpuilden van het 
volk.  Daar bleef de laatste jaren 
weinig van over.
Maar de recent opgerichte 
Mariaburgse Middenstands-
vereniging heeft dit jaar het 
fantastisch initiatief genomen 
om op zondagavond 20 mei een 
barbecue te organiseren in de 
Sint-Antoniuslei. 155 mensen 
kwamen smullen van de gegril-
de vleeswaren en bijhorende 
groentjes, gepresenteerd door 
Peter Maes en zijn team. Alle 
leden van de Middenstand 
zetten zich tweehonderd pro-
cent in om terug de sfeer van 
weleer de creëren. Een absolute 
voltreffer en iedereen kijkt al 
vol verwachting uit naar de vol-
gende Mariaburgse Sinksenfoor 
2019. (lvb)



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

WANDELINGEN 

2 JAARGANG  32 • Nr: 138 • Juli 2018

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

Op Erfgoeddag 22 april mocht 
een honderdtal geïnteresseerden 
vanuit het Heemkundig 
Documentatiecentrum op 
verkenning naar de zes beschermde 
villa’s in de omgeving van de 
Bist. Het werd een verrassende 
kennismaking met de prachtige 
villa Albert, met villa Carlo en villa 
Kerckx, villa Les Rochers en villa 
‘t Bellenhof en villa Louise. In 
het wijkcentrum konden mooie 
panelen bekeken worden met 
foto’s en uitleg over dit waardevol 
erfgoed.
Een aantal deelnemers tekenden 
ter plaatse in om de bijzonder 
mooi uitgegeven brochure van 
deze wandeling aan te schaffen. Er 
zijn nog exemplaren tegen 5 euro 
beschikbaar. 
Het Heemkundig 
Documentatiecentrum heeft 
meteen het initiatief genomen om 
de uitverkochte brochures van de 
vorige wandelingen te  herdrukken. 
Tegen 5 euro per stuk kan men de 
brochures over de wandelingen 
‘Oude Mariaburgse hoeves’, ‘De 
Sterre’ en ‘Modernisme tijdens het 
Interbellum’  aanschaffen.
Dit kan elke dinsdagvoormiddag 
tussen 10 en 11.30  uur in 
het Wijkcentrum, Van de 
Weyngaertplein 38, of door 
overschrijving van het juiste bedrag 
met vermelding van de gewenste 
brochure op rekening BE90 9790 
8045 4532 van Wijkwerking 
Mariaburg vzw, of ook  telefonisch 
via nr. 03/605 73 61 (Ludo Van 
Bouwel). 

Nog avondlijke kroegentocht
Op de vooravond van Moederdag, 
op dinsdag 14 augustus,  

presenteert het Heemkundig 
Documentatiecentrum een 
volgende cultuurhistorische 
verkenningstocht. 
Ooit was de wijk 80 herbergen rijk 
en vond men praktisch op elke 
hoek van de straat een café. In 
het pre-tv-tijdperk speelden deze 
‘herbergen’ een bijzondere sociale 
rol. Men kwam er ‘s avonds voor 
het slapengaan wat buurten, 
vergaderen, kaarten, tonnen, 
kegelen, de duiven inkorven, 
spaargeld inleggen, teerfeesten 
houden... Allerlei verenigingen 
hadden er hun maatschappelijke 
zetel. 
Toen in 1925 burgemeester 
Frans Van Cauwelaert de stad 
Antwerpen hoerenvrij verklaarde,  
kwamen dames van plezier het 
oudste beroep van de wereld alhier 
beoefenen en werd Sint-Mariaburg 
wel eens spottend Miekesburg 
genoemd. 
Van dit brokje Mariaburgse 
geschiedenis blijft bitter weinig 
over. Nog in een vijftal cafés 
kunnen  de dorstigen zich laven. 
Niet de moeite om een 15- of 
12-kroegentocht te houden, zoals 
in de jaren ‘70 georganiseerd werd 
door een enthousiast groepje 
Mariaburgers. De prachtige 
brochures, die toen werden 
samengesteld, kunnen nog 
wel bewonderd worden in het 
Documentatiecentrum. 
Op 14 augustus zal vanaf 19 uur 
volgens een originele formule 
kunnen kennis gemaakt worden 
met dit aspect van de Mariaburgse 
geschiedenis. Vertrek en aankomst 
aan het Wijkcentrum, Van de 
Weyngaertplein 38.  Deelnameprijs 
(geïllustreerde brochure met 

Kiezen voor Erfgoed: brochure beschikbaar

routeplan + één consumptie) 10  
euro. 
Voor 10 augustus inschrijven is 
noodzakelijk via wijkcentrum@
mariaburg.be of telefonisch bij 
Ludo Van Bouwel (03/605 73 61 - 
0476/59 22 78).
(lvb)

Inschrijven door overschrijving 
van 10 euro op rekening Iban BE58 
9730 2658 2579 van Wijkwerking 
Mariaburg vzw

Walter Lauriks legde in de schaduw van de parochiekerk, monument uit 
1911, het doel van de Erfgoeddag uit.

Ludo Van Bouwel met een groep wandelaars aan villa ‘t Bellenhof. De 
nieuwe eigenaars zijn dit prachtig gebouw volop in zijn oude glorie aan 
het herstellen.
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We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65

info@vincevastgoed.be

Wat begon als een ‘limited edition’ bij de 
30ste editie en werd verder gezet bij wijze 
van ‘experiment’ in de 31ste editie, blijft ook 
nu bestaan. We hebben het natuurlijk over 
zaterdagavond!
Alweer kunnen we met trots maar liefst drie 
dagen Mariaburgse Feesten aankondigen, dit 
jaar de 32ste editie op vrijdag 28, zaterdag 29 
en zondag 30 september. Zoals steeds geeft 
quizmaster Tom De Rijdt de aftrap met de 
befaamde Mariaburg Quiz. Deze zal opnieuw 
plaats vinden in Elcks Thuys. Meer info hierover 
begin september.
Zaterdagavond mag het publiek zich 
verwachten aan twee topoptredens. De 
aftrap wordt gegeven door Koen Lieckens & 
the HITmachine. Samen met Ewout Pierreux, 
Tom Van Dyck en Herwig Scheck brengt Koen 
een repertoire van elektrische jazz met eigen 
werk en new standards dat genietbaar is voor 
zowel jazzkenners als leken in het genre. Na 
Koen volgt het optreden van de Joo Eyeballs. 
Zij brengen een verfrissende mix van funky-
blues-rock wat maakt dat een breed publiek 
kan genieten van hun muziek: een portie 
sterke songs, flitsende gitaarlijnen en een 
goeie dosis rock ’n roll. Ook dit jaar werd er aan 
de kids gedacht. Scouts Mariaburg voorziet 
wederom kinderanimatie op de speelplaats 
van de VBSM.
Op zondag starten we weer met de grote 
rommelmarkt. Dit jaarlijkse fenomeen is 
ondertussen een van de hoofdkenmerken 
geworden van de Mariaburgse Feesten en 
daarom mag het ook in de 32ste editie niet 

ontbreken. Ondertussen is dit zo’n groot 
succes geworden dat inschrijvingen spontaan 
binnenlopen. Omdat we het belangrijk vinden 
dat iedereen een eerlijke kans heeft om een 
staanplaats te bemachtigen, hebben we 
er dit jaar voor gekozen de aankondiging 
vervroegd te lanceren. Wilt u deel uitmaken 
van de standhouders? Schrijf u dan snel in 
via rommelmarkt@mariaburg.be, want de 
plaatsen zijn beperkt. Een stand van 4 meter 
kost slechts 16 euro. Per bijkomende meter legt 
u 4 euro op. De opstelling van de rommelmarkt 
begint om 8 uur. 
Vanaf  9 uur heeft men de mogelijkheid te 
komen ontbijten op het plein. Deze gelegenheid 
zal zoals steeds muzikaal ondersteund worden. 
Het ontbijt zal bestaan uit spek en ei. Hiervoor 
zijn we nog opzoek naar een aantal vrijwilligers 
die graag de handen uit de mouwen steken om 
ons hierbij te ondersteunen. Wie  hier interesse 
voor heeft,  kan zich vrijblijvend kandidaat 
stellen via mariaburgsefeesten@mariaburg.be. 
Omstreeks 11.15 uur start een reeks optredens 
die de rest van de middag, namiddag en 
avond aan elkaar lijmt. Morenko, Paris Texas, 
Shweeny en Snow on the roof maken de 
32ste editie van de Mariaburgse Feesten 
onvergetelijk. Parallel met de optredens vindt 
het traditionele aanbod aan activiteiten en 
voorzieningen plaats. Zo wordt u weer culinair 
verwend door de aanwezige foodtrucks. 
Scouts Mariaburg bedient u van een drankje, 
Wijkwerking Mariaburg bakt wafels volgens de 
formule van Cremerie Nelleke. Voor de kids is 
wederom kinderanimatie voorzien met de doe-

mee-kaart en ook de speelgoedbeurs zal weer 
plaats vinden op de speelplaats van VBSM. 
Om af te ronden willen we al een aantal 
partners in de verf zetten. Zonder hen is de 
organisatie van de Mariaburgse Feesten in zijn 
huidige omvang onmogelijk. Ten eerste zijn dit 
de leiders en leidsters van Scouts Mariaburg. 
Door hun blijvend enthousiasme en inzet blijft 
het voor het organiserend comité haalbaar om 
het hele weekend gevuld te krijgen en kunnen 
zowel jong als oud zorgeloos genieten. Ten 
tweede zijn dit de sponsors. Zij maken dat de 
Mariaburgse Feesten financieel mogelijk zijn. 
De overkapping die we sinds twee jaar gebruiken 
is hiervan de grootste troef. Bedrijven die dit 
project graag steunen, kunnen hiervoor een 
mail sturen naar steven@skynet.be. U krijgt 
publiciteit op de meest zichtbare plaatsen. 
Ten slotte mogen we ook alle vrijwilligers niet 
vergeten die zich onvoorwaardelijk inzetten 
om er elke editie opnieuw een topfeest van te 
maken. De enige reden waarom ze niet betaald 
worden is omdat ze onbetaalbaar zijn!
Wilt u ook deel uitmaken van het team 
van vrijwilligers? Stuur een mail naar 
mariaburgsefeesten@mariaburg.be en wij 
laten u weten waar we uw hulp kunnen 
gebruiken. Een eigen voorstel is uiteraard ook 
welkom, want alle hulp is meer dan welkom!
Volg de Mariaburgse Feesten op de voet via 
www.mariaburg.be, via facebook: wijkwerking 
Mariaburg en in de pers. 
(id)

Zaterdag overleeft!

Filatelie-expo in Wijkcentrum
Na de succesrijke filatelie- en postkaartententoonstelling van 2017 zal 
Walter Deijnckens tijdens de Mariaburgse Feesten in het Wijkcentrum, 
Van de Weyngaertplein 38, uit zijn collectie een aantal poststukken 
exposeren die verband houden met Wereldoorlog I. 
Zo wil de Wijkwerking Mariaburg vzw op een passende wijze het einde 
van de ‘Groote Oorlog’, honderd jaar geleden, gedenken. 
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt ook een luxevel 
uitgegeven met tien postzegels, waarop de Mariaburgse gesneuvelden 

staan afgebeeld. Op de tentoonstelling kunnen de reeds bestelde 
exemplaren afgehaald worden. Kostprijs 20 euro per luxevel.  Dit bedrag 
kon men overschrijven op rekening nr. BE 90 9790 8045 4532 van 
Wijkwerking Mariaburg vzw.
Ook van de luxevellen met tien zegels van beschermde Mariaburgse 
monumenten zijn nog exemplaren tegen 20 euro te bekomen in het 
wijkcentrum.
(lvb)
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Stad en district waarderen Wijkwerking Mariaburg vzw
Tijdens de laatste evaluatievergadering over het 

gebruik van het Wijkcentrum door de WWM spraken de 

beleidsverantwoordelijken van stad Antwerpen en district 

Ekeren woorden van grote waardering. De wijze waarop het 

bestuur van de Wijkwerking de uitbating van het gebouw 

aan het Van de Weyngaertplein 38 behartigt kreeg grote 

onderscheiding!

Velen weten blijkbaar niet wat er zoal gebeurt in de voormalige 

wijkbibliotheek.

Permanent komen wijkbewoners in de ruilbibliotheek aan de 

inkom boeken ophalen en plaatsen. Zo blijft de oorspronkelijke 

bestemming van het pand enigszins behouden.

Elke dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11.30 uur zijn de 

medewerkers van het Heemkundig Documentatiecentrum bezig 

met het inventariseren en klasseren van een ruime schat aan 

documentatie. Bezoekers die info komen vragen of documenten 

komen bezorgen, worden geholpen. Tentoonstellingen worden 

voorbereid en panelen met foto’s en documenten opgehangen.

Yogalessen worden elke dinsdagavond en vrijdagmorgen 

gegeven.

Woensdagvoormiddag volgen geïnteresseerden training 

mindfulness.

Woensdagvond komt een amateurschildersgroep met olieverf 

kunstwerken op doek vervaardigen.

Op donderdagavond vinden veelvuldig vergaderingen plaats 

van de WWM, de Mariaburgse Feesten, het bestuur Dans- en 

Turnkring Antverpia, de Gezinsbond, Kunstkring Caerde, e.a.

Elke vrijdagavond oefent het vermaarde kamerkoor Sinn’ All 

Fine. 

Terloops wordt ook de jeugd ontvangen: de voorbije maanden 

kwamen leerlingen van GIBO, Steinerschool de Wingerd of 

VBSM op bezoek om kennis te maken met het boeiende 

verleden van de wijk.

En uiteraard biedt WWM zelf regelmatig interessante 

tuinhout - poorten - afsluitingen - tafels 
op maat - parket speeltoestellen - boom-

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

schepersveldlei 3-Mariaburg
0495 240 355

dehoutschuur@proximus.be  
www.houtschuur.be

Liefhebbers konden elke maand op donderdagavond van  20 tot 22 uur in het 
Wijkcentrum komen bloemschikken.  Ze volgden negen lessen onder leiding van 
Francine De Schutter. 
De dames die het voorbije jaar deelnamen aan de lessenreeks, kwamen 
telkens met mooie bloemstukken naar  huis. Zij hopen dat zich nog nieuwe 
deelneemsters zullen melden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Telkens wordt 
vooraf meegedeeld welk genre bloemstuk zal gemaakt worden en welk materiaal 
dient meegebracht.  
Data 2018: 20/9; 18/10; 22/11 en 20/12; 2019: 17/1; 21/2; 21/3; 25/4 en 23/5.

activiteiten als muziekoptredens, lezingen, theater, enz. aan.

Op de website van www.mariaburg.be vindt men onder de rubriek ‘Wijkcentrum’ 

welke activiteiten dagelijks plaats vinden.

Zoals men ziet, zijn er nog wel enkele dagactiviteiten mogelijk. We denken dan 

aan bridge, kaarten, gezelschapsspellen, reisinformatie, opleidingscursussen over 

gsm en computer, e.d.

(lvb)
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Peter Kempenaers creëerde  
de Ekerse Cultuurprijzen

Expeditie Ekeren-Andernach in teken van WO 1914-1918
Op vrijdag 8 juni reed een gezelschap van 50 geïnteresseerden met de bus uit Ekeren naar de Duitse zusterstad Andernach. Daar werd 
de prachtige tentoonstelling over WO I, die eerder in het Hof de Bist te bewonderen viel, plechtig geopend. Na een vlotte busreis met 
uitleg over de geschiedenis van Andernach en het ontstaan van de jumelage door Dirk Van Overloop en over de oorlogssituatie in 
Ekeren en Andernach door Staf Schoeters, werd het mooie stadje aan de Rijn met heel wat historische gebouwen verkend. Om 15 uur 
volgde dan op het plein voor het Rathaus de plechtige opening van de tentoonstelling ‘Zwei Fronten, Ein Schicksal’ . Een grote groep 
Vlaamse en Duitse aanwezigen luisterde geboeid naar sterke toespraken van Achim Hütten en Koen Palinckx.
Op de terugrit naar Ekeren konden de busreizigers namijmeren bij het bekijken van de film War Horse. Een prachtige dag, georganiseerd 
door 252cc en de Vrienden van Andernach! (lvb) 

Peter Kempenaers vervaardigde drie 
mooie beeldjes als trofee voor de Ekerse 
cultuurprijzen. Districtsvoorzitter Koen 
Palinckx en cultuurantenne Stijn Van Bouwel 
bewonderden zijn creaties.

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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“Ik leerde 
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De Groene wijzer

Olivier Deleuze (geboren 
te Sint-Joost-ten-Node op 
18 december 1954) is bekend 
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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  
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herinnert zich: “Ik leerde van 
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en zij van mij wat Vlaams. We 
hadden veel contact, want 
onze tuinen liepen eigenlijk in 
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Op 16 mei werden in kasteel Veltwijck 
de laureaten gehuldigd van de Ekerse 
cultuurprijzen. Om de twee jaar zet het 
district mensen in de bloemetjes die 
iets bijzonders deden voor de cultuur 
en initiatieven namen om mensen bij 
elkaar te brengen. Met een ‘carrièreprijs’, 
‘blikvanger’ en ‘beloftevol talent’ worden 
drie reeksen van mensen gehuldigd. 
In 2016 vervaardigde Mon Van den Broeck 
de trofeeën, ditmaal creëerde Peter 
Kempenaars drie mooie beeldjes, die 
aan de laureaten werden overhandigd. 
Mariaburgse kunstenaars worden door het 
districtsbestuur duidelijk gewaardeerd!
Peter Kempenaers werd terecht in de hulde 
betrokken door districtsburgemeester 
en districtsschepen voor cultuur Koen 
Palinckx. 
Tijdens de laatste WAK  (week van 
de amateurskunsten) deed hij voor 
de cultuurdienst van Brasschaat een 
rondleiding in zijn atelier, de beeldentuin 
en terrasgalerijtje aan de Maria Theresialei 
41. Aan de hand van foto’s op de iMac en 
allerlei voorbeelden in het atelier, met 

recente creaties, konden bezoekers het 
verloop volgen van ontwerp tot brons. Op 
zondagen 29 april en 6 mei ontving Peke 
de belangstellenden en legde uit  waar 
hij de inspiratie vindt,  hoe een beeld tot 
stand komt, welke materialen er zoal 
gebruikt worden, hoe een mal gemaakt 
wordt, enz.
Peter Kempenaars behoorde trouwens zelf 
tot de genomineerden voor de Carrièreprijs 
van het district Ekeren en kreeg een 
eervolle vermelding. De prijs werd 
gewonnen door Eric Anthonis, dirigent 
van het koor Cantando. Op 13 november 
2010 verzorgde hij nog een prachtig 
jubileumconcert in onze parochiekerk als 
inzet van het eeuwfeest ‘100 jaar kerk’. 
Bij de genomineerden voor de carrièreprijs 
werden nog Mariaburgers vermeld: Johan 
Desmet (docent Kunstacademie) en Ludo 
Van Bouwel (Documentatiecentrum en 
Gazet vh Nieuw Kwartier).
In de categorie blikvanger werd Cirque@
Taque terecht gehuldigd. In deze 
categorie behoorden drie Mariaburgers 
tot de genomineerden: dichter Michael 

Vandebril, Hans Primusz om zijn 
concertreeks in De Singel, en Christine 
Clinckx voor haar solotentoonstelling in 
MUKA.
In de categorie beloftevol talent won 
rapper Dvtch Norris. Een eervolle 
vermelding kreeg de Mariaburgse Fien 
Desmet.
In het totaal waren 35 kandidaten 
genomineerd. Daarbij zes Mariaburgers. 
De cultuur blijft in ons kunstenaarsdorp 
een hoog niveau halen. Over twee jaar 
misschien een Mariaburgse laureaat?
(md)



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.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013

MENSEN

13

FREDDY ‘FRED’ 
VAN EERSEL 
° 15/04/1945 
† 03/08/2013 

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 

In het kader van de Week van de Amateurkunsten vond aan de Lage Kaart 66 weer een originele happening plaats van atelier E-lab66. Onder de 
benaming ‘Tent-o-tuin’ werd op zaterdag 5 en zondag 6 mei heel divers werk getoond van de creatieve ateliers: aquarel, acryl, gemengde technieken, 
juweeltjes, quilts, keramiek. In het gezellig atelier-café kon iedereen genieten van al dat moois en van de vriendschappelijke sfeer die deze amateur-
kunstenaars gelukkige uren laat doorbrengen bij de familie Moonen. (lvb)
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met koffiehoekje Openingsuren:
Dag- en weekbladen Ma.  05.45 - 12.30u
Postpunt, lotto, loterij Di. - Vr.  05.45 - 12.30u
Grote keuze in wenskaarten en  13.30 - 18.00u
Kopie- & faxservice, etc… Za  07.00 - 15.00u

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

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

Frank Jansen
Tuinaanleg & onderhoud

Alle snoeiwerken
Plaatsen van afsluitingen
Jaar rond tuinonderhoud

0475.37.75.65

Kunstplatform Kappa bracht in het kerkje van de Heuvels aan de 
Waterstraat in Kapellen drie groepstentoonstellingen onder de titel 
Surpries I, II en III. Voor de eerste editie in maart fungeerde Werner 
Paenen als curator. 
In april was Willy Van de Velde curator voor het werk van Annie Janssen, 
Brigitte Ryckaert, Ctine Bout, Jan Daneels en Maria Peeters. 
Surpries III had Jo Van Bouwel als curator en toonde begin juni knap werk 
van vijf vrouwelijke kunstenaars: Veerle Boets, Tinne Galand, Mieke 
Jacobs, Winnie Lemmens en Lieve Liégeois.  (lvb)

Caerdevoorzitter Mon Van den Broeck kwam in het nieuws omdat hij 
voor de gemeente Brasschaat een beeld mocht vervaardigen dat aan de 
‘Verdienstelijkste Brasschatenaar 2018’ zal overhandigd worden.
In juni mocht hij in het Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 
38 een groepstentoonstelling van vier Caerdeleden presenteren: Jan 
Daneels, Michel De Smet, Leo Van Hullebusch en Teo Van Stapershoef  
exposeerden een gevarieerd oeuvre. (lvb) 

In Kunstkapel Heuvels vond eind april-begin mei een groepstentoonstelling 
plaats waaraan ook onze bijzonder actieve Mariaburgse kunstenaar 
Ivan Janssens deelnam met ‘Stadsgezichten’. Samen met hem 
exposeerden ook Chris Back (Zoektocht), Christ’l Lamot (Gehavend), Erik 
Simons (Klei-emotie), Ingrid Piens (Innerlijk vuur), Kristel Jacobs (Een 
ongrijpbare droom), Ludo Van Alphen (Buiten beeldend), Riet De Bakker 
(Barkrukgedachten) en Yvonne Vleugels (Buiten is best). (lvb)

De zomer! Een zee van vrije tijd! Waarom zou je dan niet creatief zijn? Dan 
kan! Met het zomeratelier in cultuurstation Tracé! Op donderdagavond 
van 19 tot 22 uur. Schilderen,  tekenen, ... in één atelier. Of werken met 
mergel, ytong en albast in een ander atelier. Of artistieke houtbewerking.
5 euro per zomeratelier. Meer informatie? Inschrijven? Info@
tracecultuurstation.be, tel. 0496 55 77 88.
Dat kan in de teken- en schilderworkshop model: 7, 18 of 19 augustus 
van 10 tot 16u. 20 euro/dag (inclusief model en materiaal). Informatie en 
inschrijven: Margot Klingenberg margot@klingenberg.be. Meer info over 
de workshops van Tracé: https://tracecultuurstation.be/workshops/

Surpries in Kunstkapel 
Heuvels

Mon  Van den Broeck voor 
Brasschaat

Ivan Janssens in  
Art ten Hove

Tracé ook in de zomer  
met workshops



Tijdens het veertigste Zonnefeest van de VBSM werd in het 
Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38 door het Heemkundig 
Documentatiecentrum  een tentoonstelling georganiseerd over de 
geschiedenis van de school en van het Zonnefeest. Tijdens het weekend 
van 2-3 juni kon het publiek er een massa foto’s, affiches, allerlei 
documenten en een powerpoint van Walter Lauriks bekijken die de 
boeiende historie van het onderwijs in de wijk evoceerden. 
Ook in de week nadien kwamen de klassen van de VBSM deze 
tentoonstelling met hun juffen en meesters bezoeken. Het was een 
genot te zien hoe huidige leerlingen op de oude klasfoto’s hun ouders of 
grootouders herkenden.
Wie nog interessante foto’s van de school heeft en deze wil laten 
inscannen, is elke dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11.30 uur welkom in 
het Wijkcentrum.
(lvb)

Jammer genoeg ontbreekt op vele klasfoto’s en foto’s van het personeel 
het jaartal. Daarvoor rekenen we nog steeds op de medewerking van 
de bevolking. Zo kregen we diverse reacties op onze oproep in vorige 
gazet (blz. 8) om leerlingen te identificeren op de foto van de kleuterklas 
van Juffrouw Maria Keulemans uit 1950. Bruno Joosen uit Beernem, 
François Huybrechts uit Kapellen en Yolande De Caluwé uit de Jacobuslei 
herkenden zichzelf. Verschillende mensen duidden ook Harm Danhof 
aan, tweede van links op de achterste rij. 
Mevrouw Corbet belde uit Ekeren dat de jongen rechts naast Bruno 
Joosen luistert naar de naam Yves Van den Bosch. Zij woonde destijds op 
de hoek Rochuslei/Sint-Antoniuslei en herinnerde zich nog heel goed het 
echtpaar Flues-Mestdag uit de Boskapellei 41.
Wie nog inspiratie krijgt, mag het altijd laten weten.
(lvb)

Frans Huygelen kwam in ons Documentatiecentrum een reeks 
glasnegatieven tonen, gevonden op de zolder van zijn grootvader, 
Franciscus Ludovicus Huygelen, gehuwd met Paulina Stuyts, en destijds 
wonend in de Geestenstraat (nu Weerstandersstraat) naast de verfwinkel 
van Bresseleers. Enkele bijzonder interessante beelden, die echter ook 
vragen oproepen. 
Tussen de glasnegatieven vond hij een boterbriefje waarop staat dat de 
familie Elsacker in de Willy Staeslei woonde. De foto is genomen in 1926. 
“Toen was mijn grootvader 31 jaar 
(° 1895 tot 1926 = 31 jaar ) en was hij waarschijnlijk reeds operateur in de 
cinema Elcksthuis (later Cine Rio) op de steenweg te Mariaburg.”
Frans toonde ook foto’s van de familie Elsacker alsook twee foto’s 
waarop zijn grootvader op zijn moto met achterop de heel jonge vader 
van Frans. De moto is door onze vriend Jo Van Vlierberghe uit Hulst 
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Unieke expo 40 jaar  
Zonnefeest VBSM 

Ongedateerde foto’s 

Glazen fotoplaten op zolder

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

herkend als een FN (zie 
afbeelding hierbij).
Frans vond ook een 
foto van de heer 
Stessens samen met 
zijn  kinderen genomen 
in de zomer van 1926.
Wie kan er 
meer informatie 
bezorgen over deze 
Mariaburgers? Graag 
contact opnemen 
met het Heemkundig 
Documentatiecentrum 
op dinsdagvoormiddag 
of telefonisch met 
Ludo Van Bouwel op  
nr. 03/605 73 61. (lvb)
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Bisschop Bonny kwam Mariadomein herinwijden
Onder de ruim 300 aanwezigen op de plechtige eucharistieviering ter 
gelegenheid van de herinwijding van het Mariadomein te Rustoord-Kaart 
bevonden zich een massa Mariaburgers van alle leeftijden. Zij voelden 
zich thuis in het genadeoord, dat weliswaar kleiner is dan Lourdes, maar 
- zoals Mgr Bonny het verwoordde - een mooiere predikstoel heeft dan 
het Franse bedevaartsoord.
Antoon Van den Weyngaert, die Sint-Mariaburg/Rustoord creëerde als 
bestemming voor zijn personeelsleden wanneer ze na hun pensioen een 
rustige oude dag wilden bleven, liet in 1911 de kerk van de Heilige Familie 
bouwen en enkele jaren later ook een grot uit Stabroek naar Rustoord 
overbrengen. 
Hoevelen  hebben de voorbije decennia niet deelgenomen aan een 
bedevaart naar de grot van Rustoord? Wijzelf mochten in de gloriejaren 
van de triomfantelijke Roomse Kerk met alle leerlingen van het Sint-
Michielscollege via de Baillet-Latourlei biddend en zingend naar de grot 
opstappen. Na een mis met sermoen vluchtten we nadien de bossen 
in, naar de Kattekensberg en de speeltuin van de Laiterie, terwijl het 
lerarencorps zijn dorst mocht lessen in het café vlak over rusthuis  Salvé.

Financiële steun welkom
De deelnemers aan de viering op 26 mei kregen ook een brief van de Kerkfabriek Heilige Familie Rustoord met een oproep om financiële steun te 
verlenen. 
“Na een jaar hard werken is het renovatieproject van het Mariadomein afgesloten. Dankzij Platteland Plus, de gemeente Brasschaat en vele individuele 
schenkers konden we het Mariadomein opentrekken naar de buurt en toegankelijk maken voor iedereen. Zo heeft Brasschaat er een nieuw park bij 
waar iedereen van de natuur en de stilte kan komen genieten. Ook hebben we zo’n 80% van de nodige restauraties aan de bouwwerken kunnen 
voltooien.
We zijn ook volledig mee met de modernste technologie: de staties zijn voorzien van QR-codes die verwijzen naar de desbetreffende webpagina op 
onze webstek (www.mariadomeinkaart.be) met meer informatie en een gebed. Verder willen we ons Mariadomein ook bekendheid geven buiten 
Brasschaat via het netwerk Open Kerken. Dit alles leidt ertoe dat het aantal bezoekers nu al duidelijk stijgt. We zijn dan ook vast van plan het 
Mariadomein in goede staat te houden.  De definitieve erkenning als monument sinds oktober 2017 is hierbij een grote hulp. Ook een stapsgewijze 
restauratie van de achtergebleven 20% van de bouwwerken staat op het programma.
Dat alles kost natuurlijk veel geld en daarvoor doen we opnieuw een beroep op u. Ook in 2018 kunnen we via de Koning Boudewijnstichting fiscale 
attesten bezorgen voor giften . Samen kunnen we  van dit unieke Mariadomein een pareltje maken.
Giften vanaf 40 euro per jaar aan de  Stichting Koning Boudewijn geven recht op een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte 
bedrag.” 
Uit de toespraak van Paul Lambrechts, voorzitter van de Kerkfabriek, hebben we begrepen dat Luc Gowie en Willy Cornelissen van Heemkring 
Breesgata een boek voorbereiden over de grot van Rustoord. 
In afwachting daarvan kan men alvast een bezoek brengen aan de Rochuskapel, de VII-Weeënweg en de Lourdesgrot.  (lvb)

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
 

 
NAGELSTUDIO 
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES

GROOTHANDEL
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der Brempt stond, opende op 
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een minimum van tijd 
zorgde Delhaize voor een 
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leefpatroon en het koopgedrag 
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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:
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Open: Di-Vrij. 6u tot 18u
 Zat. 7u tot 16u
 Zon- en Maandag gesloten

Onder een stralende zon en massale belangstelling werd op 26 mei 
de grot van Rustoord heringewijd door Mgr Bonny, bisschop van 
Antwerpen.
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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’.

Alfons de Schutterstraat 17 Enkel op afspraak
2180 Ekeren 0476/85.49.96
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Sint-Mariaburg blijft echt fietsdorp:
van Vélo Veltwijck naar Velo Classic

Fietstunnel onder 
spoor

In het boek ‘Metamorfose’, uitgegeven door WWM ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de wijk, is een heel 
hoofdstuk gewijd aan de rijke fietsgeschiedenis alhier. Het loont 
de moeite de teksten van bladzijde 59 tot 64 eens te herlezen en 
de elf foto’s te bekijken. Ook anno 2018 blijft de fiets nadrukkelijk 
in beeld te Sint-Mariaburg. Zeker nu het verkeer overal dichtslibt 
door het overdreven aantal personen- en vrachtwagens, biedt de 
fiets een mogelijkheid om het gigantische mobiliteitsprobleem 
enigszins te verkleinen.
Daarom blikken we graag terug op een voorbij fietsgebeuren 
en kijken we vol verwachting uit naar het eerste weekend van 
augustus, wanneer de twintigste Velo Classic wordt georganiseerd 
ten voordele van de MS-zelfhulpgroep.

Kevin Smets met vélo vonk
De eerste editie van ‘Vélo Veltwijck’, een off-road fietswedstrijd  
rond het Kasteel van Veltwijck werd op 6 mei een groot succes. Op 
een uitdagend parcours met hindernissen konden profs, amateurs 
en kinderen zich van 13.30 tot 18 uur sportief uitleven. Zij waren 
onderverdeeld in volgende groepen: Jonkers en jonkvrouwen 
(geboortejaar 2003-2005), Schildknapen (2006-2008), Pages 
(2009-2011) Prinsen en prinsessen (2012- 2014), Mini-prinsen 
en mini-prinsessen: (loopfietsen 2012 – 2017), Baronnen en 
Baronessen  (2002 en ouder),  Burggraven en -gravinnen (2002 
en ouder).
Met 150 inschrijvingen werd het nieuwe initiatief een voltreffer. 
In het supportersdorp genoten ouders, grootouders en fans van 
eerlijk eten en heerlijk bier. Een écht gezellig familie-evenement.
Initiatiefnemer van ‘Vélo Veltwijck’ was Kevin Smets van de 
fietswinkel op wielen ‘Vélo Vonk’, gevestigd aan de Schriek 346 
. Kevin was in een vorig leven 15 jaar cameraman, als fietsfanaat 
herschoolde hij zich tot fietshersteller en startte begin dit jaar 
‘Vélo Vonk’. De passie voor fietstechniek gaat bij hem hand in 
hand met die voor fietsen zelf. Zijn presentatie: “Wij zijn jouw 
complete fietsenwinkel op wielen. Jij blijft gewoon waar je bent: 
wij komen naar jou toe. Bij je thuis of in je bedrijf... jij kiest de 

locatie. Maak een afspraak op www.velovonk.be”
“Vijf jaar geleden kwam ik met mijn gezin vanuit Berchem hier 
wonen,” vertelt Kevin. “Deze mooi gerenoveerde woning met een 
ruime tuin beviel ons direct. Het is hier best gezellig en ook mijn 
job schenkt me veel voldoening. Als cameraman kwam ik altijd op 
verschillende locaties. Ik hou van afwisseling en dat gevoel heb ik 
nu ook. Ik ga naar de klanten, ook meer en meer naar bedrijven die 
hun personeel een bedrijfsfiets geven en op mij een beroep doen 
voor herstellingen ter plaatse.”
Tijdens de ‘Vélo Veltwijck’ konden de bezoekers ook kennis maken 
met een eigen bier VONK, dat door microbrouwerij Gistgeest uit 
Deurne voor Kevin geproduceerd wordt. “Mijn kameraad brouwt 
als hobby voor mij een red ‘riding’ ale met een bescheiden 
alcoholgehalte, fijne bitterheid en een floraal hoparoma.”  Op het 
etiket staan allerlei sleutels, raderen en fietsonderdelen alsook de 
ingrediënten die gebruikt worden om 120 liter van dit fietsbiertje 
te produceren: water, gist, hop, tarwemout, gerstmout en honing.
Niemand hoeft bij het fietsen nog dorst te lijden. Bij Kevin kan 
men terecht voor een Vonk bier!

Twintigste Velo Classic
Dankzij de spontane inzet van tientallen vrijwilligers en  de  
opkomst van 1.527 fietsers kon vorig jaar een recordbedrag 
van 6.000 euro overhandigd worden aan de MS-Zelfhulpgoep 
Brasschaat. Wijlen Frans Bedeer, Romain Verrest en Georges 
Demont hebben in 1999 het initiatief genomen om met de Velo 
Classic vele mensen te laten genieten van een gezellige rit door 
de mooie natuur van de Noorderkempen. Elk jaar kwamen meer 
en meer deelnemers opdagen, zodat we van een echte recreatieve 
wielerklassieker kunnen spreken.
Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus zijn alle fietsliefhebbers 
welkom om deel te nemen aan familieritten of voor langere 

Nabij het station van Ekeren krijgt de fiets- 
en voetgangerstunnel, die de Statiestraat 
met de Bist zal verbinden, meer en meer 
vorm.
(wb)

afstandritten voor getrainde wielertoeristen. Vertrek  
op het terrein van KMVK aan de Zwemdoklei of 
aan het industrieterrein De Bosduin in Kalmthout. 
Families hebben de keuze tussen 30km, 40km of 
50km. Voor de kids is een apart parcours naar het 
Peerdsbos uitgestippeld. De wielertoeristen kiezen 
voor de 60km of de 75km. De opbrengst zal gebruikt 
worden voor ontspanning en daguitstapjes met de 
MS-patiënten. Voor meer concrete info verwijzen 
we naar de affiches en flyers die veelvuldig verspreid 
worden in de omgeving. Warm aanbevolen! (lvb)

Initiatiefnemer Kevin Smets zorgde ervoor dat 
alles vlot verliep.
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DIAMANTEN JUBILEUM Edward Bedeer - Maria De Coster

GOUDEN  JUBILEUM Willy Bauwens - Greta Vienne

Op 30 april vierden Edward Bedeer en Maria De Coster dat ze 60 jaar eerder - in het Expojaar 
‘58 - elkaar het jawoord gaven in het kerkje van Hoevenen. Hun kinderen en kleinkinderen 
organiseerden een feest dat schitterde als een diamant in het Hof ter Delft in Ekeren-Laar. 
Als verrassing kwam Willy Sommers zijn repertoire hits vertolken en ook charmezanger Steve 
Tielens, die het WK-lied ‘Come One Belgium’ componeerde,  maakte de druk bijgewoonde 
viering onvergetelijk. 
Edward en Maria, die als muziekliefhebbers in 2011 nog de Melando’s een uniek kerkconcert 
lieten verzorgen in de parochie bij de viering van “100 jaar kerk”, genieten van sfeermuziek. 
“Liever dan ‘s avond naar al die geweldfilms op tv te kijken, luisteren we graag naar 
muziek,” vertellen ze.  In hun stijlvol appartement boven de winkel, centraal gelegen aan 
de Kapelsesteenweg 539  met zicht op de Tramhalte en het vroegere café du Cycle, is het 
aangenaam toeven. Ze blikken er met ons als een gelukkig koppel terug op  de voorbije 
zestig jaar.
“We leerden elkaar kennen in een dansgelegenheid te Kapellen toen we 18 jaar waren, 
“ lachen ze. Maria hielp als lid van een groot gezin moeder thuis aan de Krekelenberg in 
Hoevenen, Edward was als melkventer helper van vader en moeder Bedeer in de Bist. 
Daar werd  verse platte kaas gemaakt en zowel Frans als Edward mochten onbezoldigd 
meewerken aan het productieproces en de melktoer. Moeder Bedeer was bekommerd om 

Tijdens de huldiging van de Ekerse jubilarissen in De Geesten op de Bunt werd nog een 
Mariaburgs echtpaar gefeliciteerd. En wat voor één! Willy Bauwens (1941) en Greta Vienne 
(1944) hebben de voorbije decennia een belangrijke rol gespeeld in het sociaal leven van de 
wijk.
Zij leerden elkaar kennen in een dansgelegenheid nabij de Stadswaag in Antwerpen. Greta 
studeerde aan het Sint-Lodewijk Instituut en Willy die een opleiding A2 gevolgd had,  
was elektrotechnicus. Op 30 april 1968 huwden ze in de Sint-Amanduskerk te Antwerpen 
(Seefhoek). Ze woonden drie jaar in Deurne en kochten nadien  in de Edward Caertsstraat 
9 een rijwoning, waar ze nu nog verblijven. “We hebben daar heel wat tijd en energie in 
gestoken om het oude gebouw te renoveren,” herinnert Willy zich, die als bijzonder handige 
jongen heel veel zelf gedaan heeft. 
Als jonggehuwde werkte Willy bij Elma en bij Eni, ging nog verder studeren, was een jaar 
zelfstandig technieker, kwam in dienst bij Inno om uiteindelijk bij UFSIA alle technische 
apparatuur onder zijn hoede te nemen. Hij werkte tot zijn 65e  aan de Antwerpse universiteit 
en bewaart mooie herinneringen aan die periode van zijn beroepsleven. Greta deed 
aanvankelijk interims bij Union Carbide, maar bleef thuis toen het gezin uitbreidde met 
vier kinderen. In 1969 werd Dirk geboren, in 1970 Inge, in 1972 Tom en in 1981 Erik. Als de 

de toekomst van haar twee  zonen. Daarom gaf ze Edward de raad om in de Geestenstraat (Weerstandersstraat) de wasserij Ideale van Mertens over 
te nemen. Zo geschiedde en na hun huwelijk ging het jonge koppel in het wasserijgebouw wonen. In 1961 werd zoon Marc geboren en in 1965 dochter 
Marleen. De oude gebouwen en toestellen waren echt versleten, zodat het echtpaar naar een andere vestiging uitkeek. 
Toen vader Bedeer in 1966 de gronden van het kasteelpark Van Himbeeck aan de Bist kon kopen, kwam er meteen ruimte om de wasserij aan de kant 
van de Kapelsesteenweg in te richten en de fabriek voor platte kaas (later ook yoghourt De Lelie) in de Bist. Zo bleven de twee zonen op het ouderlijk 
terrein hun commerciële activiteiten uitoefenen.
Frans blijft een onvergetelijke figuur in de wijk. Hij was een gedreven wielerliefhebber, heeft aan officiële koersen deelgenomen, maar vooral door de 
creatie van de ‘Velo Classic’ zal hij voortleven bij iedere Mariaburger.
Edward, die van jongs af  heel betrokken was bij het parochiaal leven, o.m. bij de kajotters en toneelkring Dienet Vro, heeft nadien de hoofdrol 
gespeeld in de glorietijd van de Mariaburgse Middenstand. De jaarlijkse Sint-Niklaasstoet was telkens weer een schitterende happening.
En wat hij voor de Koninklijke Mariaburg Voetbal Klub heeft gepresteerd, is met geen pen te beschrijven. Nog steeds blijft hij daar alle mogelijke 
karweien uitvoeren. 
Maar Edward en Maria zijn bijzonder trots dat zoon Marc de wasserij deskundig leidt en dochter Marleen de droogkuis. ‘Bedeer’ is een begrip in 
Mariaburg, want ook de drie kleinkinderen zijn al geëngageerd, en alles laat voorzien dat de twee achterkleinkinderen zullen volgen.
De warme liefde die binnen de familie heerst is een kostbare diamant. Bij leven en welzijn wordt het over vijf jaar zelfs briljant voor Maria en Edward! 
WWM wenst hen van harte geluk. (lvb)

kinderen groter waren en het ouderlijk huis verlieten, ging Greta terug werken als telemarketeer en later op de publiciteitsdienst van de Financieel 
Economische Tijd.
Intussen zetten beiden zich actief in bij de club van de Jonge Gezinnen, een vereniging die nog steeds bestaat, zij het dan  als een grootoudersclub. 
Willy herstartte de KWB op in de parochie. Greta was acht jaar voorzitter van de KAV (Vrouwengilde, tegenwoordig Femma). Omwille van zijn 
technische vaardigheid werd Willy ook ingeschakeld door de Wijkwerking voor de opmaak van de  Gazet vh Nieuw Kwartier, een job die hij met veel 
enthousiasme en toewijding uitoefende tot 2008. Als computerexpert was hij ook de geknipte man om schatbewaarder te worden van de WWM en 
elk jaar zorgde hij samen met Greta en een ploeg vrijwilligers voor de wafelenbak op de Mariaburgse Feesten.  
Eens op pensioen blijven ze nauw betrokken bij het leven van hun gezinsleden. Dirk, die met zijn echtgenote en kinderen Warre en Tinne in 
‘s-Gravenwezel woont,  was directeur van de Argentakantoren in Mariaburg en ‘s-Gravenwezel, thans fulltime N-VA burgemeester van Schilde.  
Inge woont in Londen met haar dochter Emilie. Zij was eerst soliste bij het ballet van het Oostenrijkse Stadttheater in Klagenfurt, maar ging verder 
studeren aan de universiteit en werkte eerst voor Toerisme Vlaanderen, thans voor Eurostar in Engeland. Zo mogen Willy en Greta meermaals naar 
Londen om te babysitten. Tom studeerde na de kunsthumaniora aan het Lemmensinstituut, maar schoolde zich van musicus om tot ICT’er. Hij woont 
in de Roodborstjeslaan en heeft een leidende functie bij IT-bedrijf Cronos in Kontich. Erik, de benjamin, volgde een opleiding fotografie, ging voor 
Google in Ierland werken, keerde vandaar terug met een Braziliaanse eega. Zij kochten een huis in de Leopoldlei en wonen daar met hun dochtertje 
Julie. Erik werkt als grafisch vormgever eveneens bij Cronos. 
Een tweede generatie jonge gezinnen houdt zo Willy en Greta actief. En velen kijken met ons al uit naar hun lekkere wafels van Nelleke op de volgende 
Mariaburgse Feesten. Ad multos annos! (lvb)
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In WZC Zonnewende overleed Julienne Van den Eynden. Ze werd net 
geen 90.  Voordien woonde ze in de Nijverheidslei en nam regelmatig 
deel aan de activiteiten van Okra en Ziekenzorg (nu Samana). De zonen 
Pierre, Tony en Johnny Bullen namen met hun echtgenotes, hun kinderen 
en kleinkinderen afscheid van haar tijdens een uitvaartplechtigheid in de 
aula van Uitvaartcentrum Geenen te Ekeren.

In de kerk van de Heilige Familie te Brasschaat-Rustoord vond de 
uitvaartplechtigheid plaats van de weduwe van Wim Hertoghs, destijds 
bankdirecteur op de hoek van Kapelsesteenweg en Frans Standaertlei. 
Dochter Tine en haar echtgenoot André Saelen, hun kinderen Ingrid en 
Wim met hun partners alsook de kleinkinderen Helena en Eva hielden 
veel van deze sterke vrouw.

De weduwnaar van Rezy Peeters overleed op hoge leeftijd in WZC 
Christine te Ekeren-Donk. Hij was oudstrijder van 1940-1945, lid van 
Okra en trouwe lezer van onze Gazet. De uitvaartliturgie vond plaats 
in de parochiekerk O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand, waar hij een 
trouw kerkganger was. Bij zijn negentigste verjaardag kreeg hij nog een 
spontaan applaus in de kerk. Hij woonde toen nog in de Willy Staeslei. In 
de Gazet nr 131 lezen we dat hij vanaf zijn vijf jaar naar Sint-Mariaburg 
kwam wonen. In zijn jeugd woonde hij in de Sint-Antoniuslei, na zijn 
huwelijk met Rezy Peeters in de Leopoldlei.  “Ik voel me Mariaburger in 
hart en nieren”, vertelde hij toen. Een mooie tekst van Stijn Streuvels 
typeerde hem goed op zijn doodsprentje: Ik heb lang en gelukkig geleefd, 
niets gevraagd en veel gekregen, ben van alle goede dingen voldaan en 
stilletjes heengegaan.

Geboren op het Mariaplein woonde Marcel Doms achteraf tot zijn 7 jaar 
in de Veldstraat (nu Alfons De Schutterstraat) en zijn verdere jeugd in de 
Floris Verbraekenlei. Als een echte wielerfanaat stond hij oorspronkelijk 
aan de zijlijn als “soigneur” van de Mariaburgse wielervedette André 
Verbist, later van zijn jonge neef Joske. Hij kocht zelf een koersfiets 
en het trainen werd algauw een maniakale hobby. Als lid van o.a. de 
bekendste wielerclub Versnel werden Alpencols als Mont Ventoux en 
Tourmalet beklommen. 
Zijn voetbalhart was ontegensprekelijk verpand aan Mariaburg, nadien 
vooral Germinal waar hij wekelijks ging supporteren. Als muziekliefhebber 
verzamelde hij LP’s, speelde heel jong accordeon en won zelfs een 
zangwedstrijd.

Julienne Van den 
Eynden
° 16/9/1928  

† 28/2/2018 

Alice Denissen
° 4/2/1928  

† 8/3/2018 

Christiaan ‘Chris’  
Wauters
° 30/6/1926  

† 15/3/2018 

Marcel ‘Boske’ 
Doms 
° 28/4/1932  

† 10/3/2018 

René Adriaenssens 
° 9/11/1935  

† 11/5/2018 

BM’ s verlieten ons... Bij de scouts van Sint-Mariaburg legde hij zijn welpenbelofte af 
op 27 september 1942, zijn scoutsbelofte op 28 januari 1945, werd 
patrouilleleider van de Bevers op 12 augustus 1945, nam deel aan 
verschillende kampen.
Al fietsend naar hun werk ontmoette hij Maria Van Den Wyngaert (17 
december 1932). Zij huwden op  4 augustus 1956 en woonden in de Frans 
Standaertlei, vlak bij de meisjesschool. 
Marcels laatste levensjaren waren moeilijk. Maar zijn ‘Mie’ zorgde tot de 
laatste dag voor haar ‘Boske’, zowel “In goede en kwade dagen, tot de 
dood hen scheidde”.
Zaterdag 10 maart is Marcel thuis rustig ingeslapen. Na een ingetogen 
dienst zaterdag 17 maart in de kerk van Sint-Mariaburg vond Marcel 
eindelijk rust op de begraafplaats aan de  Alfredlei.

De echtgenoot van Sheila Simmons overleed in AZ Klina. René was een 
echte dorpsfiguur, die urenlang kon vertellen over wat hij en zijn ouders 
in Sint-Mariaburg  beleefden. Dochter Leslie en haar echtgenoot  Dirk 
Rochtus alsook de kleinkinderen Evelyn en Ellen zijn bekende figuren 
in de wijk. In de jaren ‘60 woonde het gezin Adriaenssens in de Van de 
Weyngaertlei, later in de Grotlei. Zijn Britse echtgenote paste zich vlot aan 
en was ook graag gezien in de parochie. ‘To live in hearts we leave behind 
is not to die’: dit zinvolle citaat sierde de doodsbrief en het doodsprentje 
dat vele vrienden kregen bij de uitvaartliturgie in de parochiekerk.



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

MENSEN

12 JAARGANG  32 • Nr: 138 • Juli 2018

Eliane Van Look 
° 4/8/1931  

† 15/3/2018 

Op 15 maart 2018 is Eliane Van Look zachtjes ingeslapen in het 
Woonzorgcentrum O.L.V. Antwerpen. Ze was de weduwe van fotograaf 
Eddy Strecker. Eddy was een begrip in Mariaburg. Aan zijn lens is bijna 
geen enkele communicant of bruidspaar ontsnapt. Eliane deed het 
labowerk met minutieuze kennis van zaken. Toen de zaak uitbreiding 
nam, verhuisden ze van de Leopoldlei naar de Kloosterstraat in Ekeren 
waar ze een foto-finishing begonnen. Daar is Eddy op een dag tragisch 
om het leven gekomen.
Ze hadden drie zonen, Wim, Jan en Walter. Toen Eliane mentaal 
achteruitging, heeft Wim haar jarenlang liefdevol en met heel veel 
toewijding thuis verzorgd, zodat ze in haar eigen omgeving kon blijven. 
Maar toen hij zelf ziek werd, moest hij deze zorg overdragen aan het 
personeel van het rusthuis. Toch ging hij haar nog elke dag eten geven. 
Toen hij tijdelijk moest opgenomen worden in het ziekenhuis, is ze 
stilletjes heengegaan.
De drie kinderen hebben haar een prachtig afscheid gegeven. Wim 
heeft het fotomateriaal met zorg geselecteerd uit de rijkelijk aanwezige 
voorraad. Jan schetste een heel mooi biografisch sfeerbeeld van haar. En 
Walter verwerkte al dit beeldmateriaal in een aangrijpend filmpje met 
prachtige muziek. Deze mooie synergie heeft alle aanwezigen zowel 
ontroerd als een deugddoend gevoel gegeven. Het was een prachtige 
hommage aan een mooie en lieve vrouw. 

Simonne  
Van den Ecker
° 10/9/1926  

† 25/3/2018 

De weduwe van Gerard Moerbeek overleed op hoge leeftijd in WZC 
Zonnewende te Kapellen. Met haar verliest Sint-Mariaburg de laatste van 
een generatie sterke middenstandsvrouwen, die in de tweede helft van 
vorige eeuw van de Kapelsesteenweg een drukke winkelstraat maakten: 
Jeanne Voet, Madeleine Van Baast, Alice Meulemans, Moeder Van Look, 
Madame Seiffermann, Moeder Verbist, Stientje, e.a. 
Mevrouw Moerbeek stond haar man bij in ‘t Bazarke en stichtte later 
Parfumerie Simonne. Het gezin Moerbeek telde vier kinderen Rudy, 
Mieke, Wilfried en Dirk, die ook handelaarsbloed in de aderen hadden. 
Enkelen hielden later winkel aan de Kapelsesteenweg.  Haar zus Gaby 
was steeds een steun en toeverlaat van het gezin Moerbeek. 
Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen namen in 
aanwezigheid van een massa vrienden en kennissen afscheid van haar 
tijdens een mooie viering in de parochiekerk van Sint-Mariaburg.
Want ook al verbleef ze de laatste jaren van haar leven in Kapellen, ze 
bleef met haar hart bij Sint-Mariaburg en volgde met grote interesse het 
leven in de wijk. ‘Maar ook sterke vrouwen sterven. De kracht en de liefde 
die ze nalaten gaan generaties mee.’ Deze mooie woorden sierden het 
prachtige gedachtenisprentje, een dankbare herinnering aan Simonne, 
Mevrouw Moerbeek, Bomma, Moeke, Mammie, Monneke.

De weduwe van John Voet (zaakvoerder van Verhuizingen Voet-Vissers 
uit de Schriek) is op hoge leeftijd rustig ingeslapen in WZC Koala te 
Deurne. Voordien woonde ze in de Oudstrijderslei. Emmy was dochter uit 
het negen kinderen tellend gezin van Frans Janssens-Fien Verstraeten, 
die een boerderij hadden in de Isabellalei. Vele familieleden, vrienden en 
kennissen woonde de uitvaartliturgie bij in de parochiekerk Onze-Lieve-
Vrouw van Gedurige Bijstand. 

Amper een maand later, op 14 april, werd de familie opnieuw opgeschrikt 
door het plotse en veel te vroege overlijden van Wim, haar oudste 
zoon. Na het afscheid van zijn mama ging zijn gezondheid zienderogen 
achteruit. Ondanks zijn levensbedreigende ziekte, hield Wim de moed 
erin en maakte hij zelfs nog plannen. Hierboven hadden ze echter een 
ander scenario voor ogen. 
Moeder en zoon waren zo onlosmakelijk verbonden dat ze elkaar gevolgd 
zijn. Hopelijk zijn ze nu in alle rust en harmonie herenigd in de andere 
dimensie.
Net zoals Wim het zou gewild hebben, werd er afscheid van hem 
genomen in strikt intieme kring. De mooie en treffende tekst van Jan 
typeerde hem helemaal. En van de mensen met wie hij samenwerkte, 
kreeg Wim veel lof voor zijn expertise, doorzettingsvermogen en uiterste 
precisie waarmee hij zijn taken uitvoerde. Zijn inbreng betekende dan 
ook een meerwaarde voor de organisatie.

De weduwe van Hugo Janssens en levensgezel van Hamdy, was in het 
Duitse Himmelpforten geboren. Mady was meer dan 25 jaar actief lid van 
Kunstkring ’t Blad en nam deel aan vele groepstentoonstellingen, onder 
meer in het Antverpiagebouw. Deze originele artieste schilderde vooral 
dieren en reisimpressies.  Ze had vier kinderen en vijf kleinkinderen. 
In haar woning aan de Molenweg had ze een oriëntaalse kamer en 
een junglevertrek. In haar tuin stond een totempaal, gekapt door Sim 
Cootjans, en een tipi. Ze was ook trots op de caerdebol, die in haar tuin 
groeide, het symbool van de Mariaburgse kunstkring. 
De uitvaartplechtigheid vond plaats in de aula van Uitvaartvilla 
Noorderkempen te Brasschaat. De teraardebestelling volgde op de 
begraafplaats van Brasschaat-Rustoord aan de Max Hermanlei. 

Emmy Janssens
° 23/10/1927  

† 10/6/2018 

Wim Strecker
° 26/6/1952   

† 14/4/2018 

Mady Schippers
° 7/1/1945   

† 24/3/2018 



De Mariaburgse keurslager Luc Peeraer, die op het Kristus-Koningplein 
koning werd van de Ekerse Lustige Gans, kreeg een verdiende hulde op 
het districtshuis in het Veltwijckpark. Districtsvoorzitter Koen Palinckx, 
zelf gehuld in het uniform van de Ekerse gansrijders, feliciteerde de 
ruiter met zijn tweede koningstitel. Brengt hij een van volgende jaren de 
keizerskroon mee naar Ekeren?
(lvb)

Op 10 september hervatten de lessen voor de diverse groepen van de 
Dans- en Turnkring Antverpia. “Volgend jaar bestaan we 60 jaar. We 
maken er een feestjaar van,” aldus de nieuwsflash van deze bloeiende 
vereniging. Afgelopen jaar telde de club 297 leden. De jongste was 2,5 jaar, 
de oudste 88. Echt een turnkring voor jong en oud. De trouwste leden zijn 
te vinden in de groepen ochtendgym en volleybal. Verschillenden onder 
hen zijn al meer dan 20 jaar lid. Het lidmaatschapsrecord bedraagt 44 
jaar!   De BBB-groepen op dinsdagavond tellen het meeste leden.  (lvb)  

Van 7 tot 14 juli wordt op  de terreinen van de Koninklijke Witte Duivels 
aan de Fabriekstraat 37 een intense tenniscompetitie afgewerkt. 
Sportliefhebbers kunnen er in het heerlijk natuurkader vlak bij de 
Kattekensberg genieten van dubbelmatchen die de beste tennissers van 
de streek tegen elkaar uitbrengen.
(lvb)

Renée Eykens heeft in het Duitse Rehlingen stevig uitgepakt op de  
800m. Ze blies niet alleen het hele deelnemersveld omver, maar liet de 
klok ook nog eens stoppen na 2’00″92. Hiermee voldoet ze ruim aan de 
beloftenlimiet (2’02″50) voor het EK in Berlijn.
Renée Eykens zakte samen met enkele andere landgenoten af naar het 
Duitse Rehlingen. De Europese beloftenkampioene vocht tot op de meet 
tegen de Franse Renelle Lamote en de Noorse Hedda Hynne,  beiden 
goed voor een besttijd onder de 2’00. Ze klopte hen in een hele sterke 
2’00″92-chrono. Na haar knalprestatie in Rio bevestigde ze dat haar PR 
van 2’00″00 geen toevalstreffer was. Met deze sterke tijd staat Eykens 
momenteel derde op de Europese ranglijst.
Zes dagen later liep de 21-jarige atlete uit de Zwaluwlaan op de meeting 
in Oordegem het minimum op de 1500 meter: 4’11”31. Zelf vond ze het 
een goed resultaat, hoewel niet super. De kans dat ze op het EK in Berlijn 
ook de 1500 meter zal lopen, lijkt onbestaande: “De combinatie is geen 
optie, “ verklaarde ze. “Daarvoor ben ik nog niet sterk genoeg. Het wordt 
al een hele opgave om voor één nummer helemaal fit aan de start te 
staan.”
(lvb)
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Koning Luc Peeraer op
gemeentehuis ontvangen

Dans- en Turnkring Antverpia
bestaat 60 jaar in 2019

Koninklijke Witte Duivels:
9-tennisdagen van  
Brasschaat

Renée Eykens naar EK  
in Berlijn

s

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 

tel: 03/664.27.04

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

Fondue- gourmet- en barbequeschotel

Donderdag gesloten

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

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES
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ANTVERPIA
Creatieve groepen in de kijker 

DC Antverpia bruist van de activiteiten. We zetten de creatieve groepen 
in de kijker. Geïnteresseerden zijn steeds welkom. 
Maandagochtend kan men “aquarelliefhebbers” bewonderen en pogin-
gen komen wagen.
Dinsdagnamiddag is de hobbyclub in volle actie met het aanwezige ma-
teriaal ofwel het zelf meegebracht handwerk. Tevens werkt deze ploeg 
ook voor het doel ‘moeders voor moeders’.
De ploeg ‘naald en draad’ vervaardigt maandelijks prachtige creaties. 
‘Leren tekenen’ kan op woensdagochtend. 
Donderdagnamiddag is er ‘open atelier’ met vrij schilderen, monoprint-
en, linosnijden, houtgravure, steen moduleren….  Deelnemers helpen de 
kunstenaar in elkaar ontdekken en te laten groeien. 
Verder  worden nog cursussen aangeboden als kantklossen, patchwork, 
kalligrafie, bloemschikken….
Een waaier aan creatieve mogelijkheden, genoeg om te ontspannen en zijn  talenten  te ontdekken.
En even in de rand nog melden dat in zaal De Baeck de eerste huwelijken voor de gemeente Brasschaat zijn voltrokken. (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

Extra activiteiten tijdens de zomermaanden:
keuze in overvloed voor DC-Bezoekers

Tijdens de zomermaanden heeft men in DC Antverpia keuzemogelijkheden zat aan activiteiten om flink te ontspannen, te ontstressen, om gezond 
te bewegen. 
Zoveel mogelijk bewegen is top voor de gezondheid. De hometrainers staan weer ter beschikking in het DC of men kan met de eigen fiets het dien-
stencentrum naar de overwinning loodsen.  Woensdag en vrijdag in augustus zijn er vakantielessen yoga van 9.30 tot 10.30 uur. Vrijdag 3 augustus 
wordt “zit-yoga” om 10.45 uur voorzien, speciaal voor hen die graag yoga volgen maar problemen hebben om op de grond te liggen. Vakantielessen 
pilates op 1, 8 en 22 augustus van 10 tot 11 uur. (WL)

Maria Wijns

Mari-Lou De Weerdt

DC Antverpia is trots dat twee van de trouwe bezoekers dit jaar de geze-

gende leeftijd van 95 jaar bereikt hebben: Maria Wijns en Mari-Lou De 

Weerdt komen er regelmatig het middagmaal gebruiken en nemen ook 

vaak deel aan de ontspannende activiteiten in het dienstencentrum. (na)

1. Bloemschikken tijdens een “open workshop”
2. Kantklossers op maandagnamiddag
3. Docente patchwork en een aantal van de werken
4. Docent kalligrafie voor enkele resultaten van zijn werken
5. Een mooi resultaat van cursus leren tekenen op woensdagochtend

ERKENDE 
ASSISTENTIEFLATS     
W W W . S A L V E T O . B E  

KIJKDAG
3 AUGUSUTS
10U TOT 16U

INSCHRIJVEN VIA
SALVETO.BE

KAPELSESTEENWEG 561
TE HUUR

ERKENDE ASSITENTIEFLATS
WWW.SALVETO.BE

0479 66 10 88

Twee 95-jarige trouwe 
bezoekers
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Reisbureau DC-Antverpia: 
schitterende zomerpromoties

Na de met warme zon overgoten 

prachtige reis van vrijdag 20 

april richting “Het Oer-Hollandse 

Alblasserwaard” plant reisbureau 

DC-Antverpia weer een volgende 

afreis.

Maandag 16 juli van 9 tot 20 uur 

met de bus naar De Haan aan Zee. 

Het is de bedoeling volgens eigen 

wensen  een fijne dag aan zee te 

beleven en hiervoor krijgt men 

voldoende informatie en tips. 

Er is daar o.a. de historische 

villawijk in Anglo-Normandische 

stijl die de tand des tijds moeiteloos 

doorstond. Erfgoedwandelroute  

“Belle Epoque” van +- 3 km langs 

typische cottages en villa’s, 

met hier en daar een verrassend 

modernistisch accent, midden in 

de duinen is een aanrader. Start 

aan het overbekende historische 

tramstationnetje. 

Enkel de bus wordt betaald: 12 

euro per persoon. 

Donderdag 30 augustus wordt 

Leiden bezocht. Voor ongeveer  

60 euro per persoon kan men 

mee met de bus. Er wordt een 

bezoek voorzien aan chocolaterie 

van Noppen met koffie of thee, 

bonbon en chocolaatjes. Ook 

een rondvaart met de boot is 

inbegrepen alsook ’s middags een 

warme driegangen maaltijd en ’s 

avonds een broodjesmaaltijd met 

koffie of thee.

Inschrijven en/of meer inlichtingen 

bekomen kan tijdens de bureeluren 

van 9 tot 17 uur bij Nora, Lindsey of 

Hilde. (WL)

Nogmaals oproep:
kandidaten gevraagd

Een dienstencentrum kan niet bestaan zonder vrijwilligers. 
Ook voor DC Antverpia is er nog steeds een grote vraag naar 
medewerkers!
Tijdens de centrumraad op vier dinsdagochtenden (nog 11 
september en 27 november) telt ieders mening en idee. 
Toekomstgericht gaat alle aandacht naar buurtwerking om met 
alle krachten in de wijk via of samen met het dienstencentrum 
een fijne en leefbare wijk te creëren.  
Een ‘reserve vrijwilligersploeg’ is best noodzakelijk om de talrijke 
doelen binnen het DC te bereiken.
Kandidaat ? “Wip even binnen tussen 9 en 17 uur in het 
secretariaat!” (WL)

Mariaburgse  
Petanquevrienden

Toen een twaalftal jaren geleden het Antverpia dienstencentrum  
zijn deuren opende, kreeg de gemeente Brasschaat tegelijkertijd 
een riante tuin rondom het historische gebouw ter beschikking. 
Onder impuls van enkele aanhangers van het Provençaalse 
‘jeu de boules’ en in samenwerking met de toenmalige DC-
verantwoordelijken werden door de gemeentediensten twee 
mooie petanqueterreinen aangelegd centraal in de achtertuin van 
het domein.
De eerste sportieve deelnemers uit de buurt waren Robert Brunig, 
Jan Nuyens en Bernard Van Doorne, die weer anderen motiveerden 
en inspireerden om mee aan te sluiten.
Laatstgenoemde was ook de drijvende kracht achter de 
aanleg van het overdekte spelterrein aan de voorkant van het 
Antverpiagebouw zodat er ook bij regenweer een ijzeren balletje 
gegooid kan worden.
Jan en Bernard, nog steeds actieve spelers, alsook 
dienstenverantwoordelijken Lindsey en Nora, nodigen alle 
liefhebbers van het petanquespel uit om eens een kijkje te komen 
nemen tijdens hun sportieve bezigheden aldaar.
Er wordt elke dinsdag en donderdag namiddag gespeeld vanaf 
14u. Hartelijk welkom!
(lc)

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

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

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

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 



at een zalig en verkwikkend Pinksterweekend
hebben we toch alweer achter de rug, wat kan

een dag extra verlof toch deugd doen om de batterijen terug 
op te laden.

Het kon echt niet beter beginnen op zaterdagvoormiddag, 
eindelijk nog een royalistisch huwelijk met stijl in een der 
meest prestigieuze koningshuizen ter wereld, de Windsors 
. Voor geen geld ter wereld wil Julienne deze gebeurtenis 
missen en samen installeren wij ons voor het flatsceen met 
een verse thermos Douwe Egberts koffie, onze favoriete 
Petit Beurkes en het saldo van de paaseitjes.

De ogen van Julienne blinken bij het zien van zoveel traditie, 
en laat ons nu maar eerlijk zijn, het heeft toch wel wat, al die 
glanzende statig voortschrijdende zwarte Rolls Royces, de 
schattige bruidskindjes met als publiekstrekkers het zoontje 
en het dochterke van William en Kate, de hoedenparade en 
de indrukwekkende St George’s Chapel. Het trouwkleed van 
Meghan Markle is precies ook niet goedkoop, zucht Julienne, 
ik lees bedragen van ongeveer 340.000 Belgische frank.  
“Neen, neen,”  verbeter ik, “het zijn wel degelijk euro’s. “ “Oei, 
oei,” schrikt mijn buurvrouw, “dat is meer dan mijn huisje hier 
waard is.”

“Nu ja, niet iedereen trouwt met prins Harry, in mijnen tijd 
zou dat toch geen verf gepakt hebben, een Royal die in het 
bootje stapt met een gescheiden Amerikaanse actrice”. Ik val 
Julienne in de rede:  “Meghan heeft een uitstekende reputatie 
en is gekend voor diverse goede doelen.”  “Allé, het is goed, 
we moeten toch meegaan met onzen tijd of niet soms?”

Wie ook mee gaat met zijn tijd is onze priester Pieter die toch 
duizenden mensen op het verkeerde been heeft gezet met 
zijn deelname aan “ De Mol “. “Ik heb toch soms moeite om 
te volgen,” pruttelt Julienne. “Niemand is nog tevreden, om 
de week betogingen in Brussel, voor wie of wat weet ik al niet 
meer, stakingen van den ijzeren weg en De Lijn die al of niet 
sporadisch rijdt, waar gaan we naar toe ? En wat gaat er nu 
gebeuren met de lege flesjes van Spa en Fanta, ieder voorstel 
van Joke Schauwvlieghe wordt sito presto afgeschoten, dat 
kind moet toch sterke schouders hebben...”

“Weette wa, Julienne, we schrijven in voor den barbeque van 
de kermis van St Mariaburg in de Antoniuslei en steunen 
en passant het lovenswaardig initiatief van de plaatselijke 
middenstand, het zal er gezellig worden.”

En zoals mijn grootmoeder altijd zei : Hoe ouder de foto is , 
hoe jonger men er uitziet.

Tot volgende keer.

Barbara

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
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Binnen  enkele weken is het weer zover: de beruchte 100 km Dodentocht 
van Bornem! Ik ga weer starten, voor de elfde  keer, op vrijdag 10 
augustus 2018, en proberen om hem, vóór sluitingstijd uit te stappen. 
Klokslag 21 uur gaan 13.000 stappers de nacht in, met slechts één doel 
: die eindeloze, 100 km (doorheen 3 provincies !), te beëindigen, en wél 
BINNEN de 24 uur !
Ik zou mijn staptocht opnieuw aan het goede doel willen koppelen. 
Net zoals de voorbije jaren, wordt dat weer het VOC, het Vogel Opvang 
Centrum te Kapellen.  We hopen opnieuw een mooie som te vergaren.
U zélf beslist hoeveel u wilt sponsoren per gestapte kilometer. Bijv. bij 
sponsoring van 5 cent per km, komt het totale bedrag op (ALS ik hem 
uitstap) 100 km x 5 cent = 5 euro. Bij 10 cent per km wordt dat dus 10 
euro enz. Iedereen is dus vrij, om zélf de grootte van zijn/haar bedrag te 
bepalen.
Het vogelopvangcentrum ( het VOC) te Kapellen werkt zich, met de 
hulp van vele vrijwilligers, het ganse jaar, dag en nacht, te pletter voor 
gekwetste of zieke vogels of andere dieren. Zij kunnen de centen zéér 
goed gebruiken.
U kan een mailtje sturen of naamen adres  in  de brievenbus komen 
steken. Rekeningnummer wordt dan doorgegeven.
Alle sponsorgelden worden NA de Dodentocht, INTEGRAAL  overgemaakt 
aan de mensen van het VOC, vermoedelijk op de opendeurdag, 23 
september.
U kan me die 2 dagen ook opvolgen : op www.dodentocht.be, 24u/24
Via de knop “tracking” op die site, kan u me opzoeken op naam of 
nummer.
Ik hoop , ook in naam van het VOC, op een geweldige respons !!  
Groetjes, Danny De Proft, Fl. Verbraekenlei 12, Brasschaat  
danny.deproft@skynet.be

Wij geven u graag de data door waarop in 2019 eerste communie en 
vormsel gevierd worden in onze parochie.
De Eerste Communie – voor leerlingen uit het tweede leerjaar of geboren 
in 2011 -  is op zaterdag 11 mei om 10 uur.
Het Vormsel - voor leerlingen uit het 6e leerjaar of geboren in 2007 – is op 
zaterdag 1 juni om 11 uur in onze kerk 
De voorbereiding en ook de viering gebeuren samen met de vormelingen 
van de Parochie H. Familie, Rustoord. 
Er is een ouderavond gepland voor deze samenwerking Sint- 
Mariaburg&Kaart op maandag 17 september om 20 uur  in De Eekhoorn, 
Hoge Kaart 80.
In de plaatselijke scholen wordt u begin september uitgenodigd voor 
de eerste communie; info en mogelijkheden om in te schrijven voor het 
vormsel werd op het einde van het schooljaar meegegeven.
Meer info en inschrijven kan u via het mailadres van de parochie: parochie.
mariaburg@gmail.com of telefonisch via parochieGSM 0485 80 39 65 
(Med)

Danny De Proft stapt  
100 km voor VOC

Info uit de parochie O.L.V. van 
Gedurige Bijstand 

Harry & Meghan
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ANTVERPIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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Dat is een ontzettend hoog cijfer. Ondanks alle inspanningen van 
onderzoekers en wetenschappers zijn er enige vorderingen op 
gebied van voorkoming of genezing.  Wij zijn geen wetenschappers 
of onderzoekers.  Wij zijn Marianne, Sara, Leentje, Ria en Tine. 
Respectievelijk gespecialiseerd dementieverpleegkundige, psychologisch 
consulente, ervaringsdeskundige en administratieve ondersteuners: het 
team van de Familiegroep Ekeren/St. Mariaburg. Onze Familiegroep 
organiseert regelmatig praatnamiddagen en -avonden. Ons doel is 
daarbij ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en aan hun 
mantelzorgers . Dat doen we op een heel praktische manier. 
Contactgegevens : 
- Per mail via wzc.hofdebeuken@zorgbedrijf.antwerpen.be
- Per telefoon op : 0486/817889 Ria Vandenbroeck
  0493/361086 Tine Hertoghs

Alzheimer Liga
Familiegroep Ekeren
1 persoon op 5 krijgt ooit de 
diagnose dementie te horen


