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WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer:
IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek onze website: 
 www.mariaburg.be

Contact: wijkcentrum@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: Barbara, Lus Cuyvers, Walter Deijnckens, 
Marc Denissen, Ludo Geenen, Ivan Janssens, Walter 
Lauriks, Jo en Ludo Van Bouwel, Mon Van den Broeck, 
Mathias Van Milders, 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

September betekent voor de 
33e maal de start van een 
nieuwe jaargang. Buurtkrant 
Gazet van het Nieuw 
Kwartier brengt alweer 
veel positief nieuws over 
het leven in de unieke wijk 
(Sint-Mariaburg/Ekeren, 
M a r i a b u r g / B r a s s c h a a t 
en De Sterre/Kapellen). 
De redactie, die volledig 
bestaat uit vrijwilligers, 
heeft gepoogd veel boeiende 
wetenswaardigheden te 
verzamelen en in een mooie 
verpakking aan te bieden.
We zijn onze trouwe 
adverteerders en de 
‘Vrienden van het Nieuw 
Kwartier’ dankbaar, omdat 
ze door hun financiële 
steun het drukken van dit 
periodiek  tijdschrift mogelijk 
maken. Intussen zijn ook 
de posttarieven gestegen. 
Om de gazet te bezorgen 
bij de  vele oud-Mariaburgrs 
die in alle mogelijke hoeken 
van het land en ook in het 
buitenland graag op de 
hoogte blijven van wat er 
hier gebeurt, moeten we dus 
meer port betalen.
Daarom onze oproep: steun 
ons door ‘Vriend van het 
Nieuw Kwartier’ te worden 
en vijf euro of meer over 
te schrijven op rekening 
BE90 9790 8045 4532 van 
Wijkwerking Mariaburg vzw 
met vermelding ‘Vrienden 
van het Nieuw Kwartier 
2018-19’. 
Wie 25 euro overschrijft, 
mag zich erelid noemen 
en wordt persoonlijk 
uitgenodigd op de volgende 
nieuwjaarsreceptie begin 
2019. (LVB)

Buurtinformatienetwerk komt naar  
Mariaburgse Feesten

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
start met een goede preventie. Ook als bewoner kunt 
u een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid 
in uw buurt. Dit kan door u aan te sluiten bij een BIN, 
Buurtinformatienetwerk.
De BINs Mariaburg Ekeren en Brasschaat en Bist willen u 
tijdens de Mariaburgse Feesten op zondag 30 september 
graag informeren.  Een BIN is een samenwerking tussen 
overheid, politie en BIN-leden die elkaar op de hoogte 
houden van hetgeen er gebeurt in hun wijk. Die uitwisseling 
van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot 
het veiligheidsgevoel in uw buurt. 
Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag opmerkt, 

verwittigt hij/zij de politie. Zo kan de politie 
gerichter interventiepatrouilles aansturen 
en indien nodig de BIN-leden verwittigen. 
Het lidmaatschap van een BIN kost niets.
Tijdens de Mariaburgse Feesten worden 
folders uitgedeeld. BIN coördinatoren geven 
desnoods verdere informatie. De aanwezigheid 
van de BINs kadert in de actie ‘Inbraken? 1 dag 
niet’. De actie heeft dit jaar plaats van 20 tot 
en met 28 oktober.  Bedoeling is om burgers, 
ondernemers, scholen… te laten nadenken 
over wat zij kunnen doen om hun huis, straat 
of buurt veilig te houden. (MW)

Nieuwe jaargang:
financieel steuntje
blijft nog welkom

Bij het binnenrijden van verschillende Sint-Mariaburgse 
straten worden kandidaat-inbrekers gewaarschuwd 
dat BIN-leden een oogje in het zeil houden.
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Een uurtje voor jezelf
Wie zich eens goed wil laten verwennen, weg van de dagelijkse stress,

kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie
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

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

47 geïnteresseerden kwamen op de avond van 14 augustus naar het Wijkcentrum 
om deel te nemen aan de ‘80 kroegentocht’, een cultuurhistorische wandeling 
waarbij vier gidsen op het kerkplein, het Mariaplein, het Katerheidemolenplein en 
het velodroomplein vertelden over de vele horecazaken die zich de voorbije eeuw 
in de wijk bevonden.  Een mooie brochure werd bij die gelegenheid uitgegeven door 
het Heemkundig Documentatiecentrum. Deze maakt het mogelijk met familie, 
vrienden en kennissen zelfstandig een wandeling te maken rond deze herbergen, 
restaurants, hotels, crèmeries en andere oorden van plezier.
De brochure is tegen vijf euro te koop in het wijkcentrum, elke dinsdagvoormiddag 
van 10 tot 11.30 uur. 
Daar zijn ook nog de vier prachtig uitgegeven brochures van vroegere wandelingen  
te koop tegen 5 euro per stuk: Modernisme tijdens het interbellum, de Sterre, 
Oude hoeves en Beschermde villa’s. Wie niet in het wijkcentrum geraakt, kan altijd 
telefonisch deze brochures bestellen op nr. 03/605 73 61 of gsm 0476/592278. U 
krijgt ze dan thuis geleverd.

Na de kroegentocht naar Forten- en Bunkermuseum

Wanneer een volgende wandeling?
Die vraag werd vaak gesteld tijdens het gezellig napraten in het Wijkcentrum. Op 
zondag 11 november - dag dat de wapenstilstand van de Groote Oorlog herdacht wordt 
- plannen we een wandeling langs enkele straten, die naar gesneuvelde Mariaburgse 
soldaten genoemd zijn. Bestemming: het unieke Forten- en bunkermuseum van 
Michel Embregts aan de Schriek 202, juist over het viaduct van Sint-Mariaburg 
naar Ekeren. Tijdens de onvergetelijke tentoonstelling ‘Ekeren-Andernach in WO I’ 
konden stukken uit de verzameling van Michel bewonderd worden en ontving hij ook 
heel wat bezoekers op zijn onvoorstelbaar boeiend territorium.
Meer concrete info met tijdstip en kostprijs van deze laatste wandeling wordt ten 
gepaste tijde meegedeeld via affiches, op de website ww.mariaburg.be  en in de 
regionale pers. 
Intussen hebben ook diverse organisaties wandeling gereserveerd bij het Heemkundig 
Documentatiecentrum en zullen in 2019 alweer een drietal cultuurhistorische 
wandelingen geprogrammeerd worden. Families, scholen en verenigingen, die 
graag een wandeling willen plannen, kunnen altijd contact opnemen met Ludo Van 
Bouwel, conservator van het Heemkundig Documentatiecentrum, tel. 03/605 73 61, 
gsm 0476/59 22 78. (LVB)

Op het kerkplein legde Walter Lauriks uit welke herbergen er 
in de omgeving stonden en allemaal verdwenen zijn.

Op het Mariaplein vertelde Marc Elseviers over de vele cafés 
die vanaf 1896  - tussen Schriek en Bist -  in het Nieuw 
Kwartier voor vertier zorgden. Ludo Van Bouwel toonde op het Katerheidemolenplein 

hoeveel etablissementen de wijk rijk was aan de 
Kapelsesteenweg en in de Molenweg.

Jef Van Den Lemmer haalde op het Velodroomplein 
herinneringen op aan de vele hotels, crèmeries, cafés, 
restaurants en speeltuinen in de Mariaburgse bossen.
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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

Tijdens de Mariaburgse Feesten is in het 
Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38, een 
tentoonstelling te bezoeken met poststukken 
die het hiernavolgend  verhaal illustreren. 
Tevens worden poststukken getoond van 
Antoon Van den Weyngaert die tijdens de oorlog 
gevlucht was naar Ginneken in Nederland. De 
bedrijvigheid van de verzekeringsmaatschappij 
Antverpia ging gewoon verder. Poststukken 
uit alle delen van België naar Antverpia zijn 
tevens te bezichtigen. Ook is  een luxevel met 
10 zegels te bekomen met de afbeelding van de 
gesneuvelden van Sint Mariaburg tegen de prijs 
van 20 euro.
Onder impuls van Anton Van den Weyngaert 
opende op 18 april 1905 in de “Villa Flore”,  
toen Marialei 40 nu Willy Staeslei 100, een 
postkantoor. De eerste postmeesteres was 
Maria Ludovica Verheyen die in 1913 opgevolgd 
werd door juffrouw Van Aerde. Deze laatste 
32-jarige jongedame maakte de verhuis in 1913 
mee van het postkantoor naar ‘Huize Mimoza’ 
in de Leo Vermandellei 17. Juffrouw Van Aerde 
huwde op 4 mei 1929 te Ekeren met Prosper 
Verbeke. Ze bleef werkzaam postmeesteres 
tot haar overlijden op 25 maart 1953.  Ze 
werd in 1914 bijgestaan door drie postboden: 
François (Sooi) Wens die in 1914 verhuisde naar 
de Leopoldlei 44 waar zijn vrouw een viswinkel 
uitbaatte. De tweede postbode was Alfons De 
Weerd, alias ‘Fonske de facteur’ die woonde in 
de Schriek 47 en later verhuisde naar Van den 
Weyngaertplein. De derde in de rij was Emiel 
Wuyts die postbode bleef tot zijn overlijden 
op 2 oktober 1941.    Door de dreiging van een 
oorlog met de Duitsers werd alle briefwisseling 
in  België onderworpen aan censuur. Vérifée 
stempels werden in de provincie Antwerpen 
gebruikt van augustus tot oktober 1914 door 
de gouverneur onder leiding van vrederechter 
Witteveen, gevestigd in het postbureel aan de 
Groenplaats. Bij de inval van de Duitsers werd 
het postkantoor gesloten op 9 oktober 1914 en 
zou eerst opnieuw open gaan op 15 juni 1915. 

Het enige 23 mm ronde poststempeltje met de 
woorden Ste Mariaburg met de datum op vier 
lijnen met dubbel uur aanduiding bovenaan,  
vervolgens de dag en daaronder de maand 
in romeinse cijfers en ten slotte een verkort 
jaartal met de twee laatste cijfers werd verder 
gebruikt. Alle briefwisseling van Sint Mariaburg 
werd door de Duitsers onderworpen aan 
censuur. Een mechanische stempel werd op de 
brieven en kaarten geslagen met de benaming: 
Militärische Post uberwachnungstelle , 
Antwerpen, freigegeben. 
België werd door de Duitsers in 6 verschillende 
gebieden onderverdeeld. Antwerpen viel onder 
het zogenoemde Generaal-Gouvernement. 
Alle postverkeer in deze 6 gebieden was 
onder militaire controle geplaatst van de 
zogenoemde “Postprüfungstelle”.  Het 
gebied provincie Antwerpen stond onder het 
gezag van de Gouverneur-generaals von der 
Goltz, von Bissing en von Falkenhausen. De 
burgerpost werd progressief georganiseerd 
vanaf 1 oktober 1914. De Duitse postzegels 
van het type ‘germania’ werden gebruikt, 
met de opdruk, in Gotisch lettertype, van 
de landnaam Belgien en van de waarde in 
Belgische (goud) franken en centiemen. Een 
tweede reeks van deze ‘germania’ zegels komt 
in omloop op 1 mei 1916. Deze zegels krijgen 
een opdruk Belgien maar met verkorte 
cent. of F. opdruk achter de waarde.  In 
1917 vinden we een verduits stempel 
weer met de woorden bovenaan 
Sinte-Mariaburg met de datum in het 
midden tussen twee lijnen en onderaan 
Belgien tussen twee haakjes en twee 
sterren. De posttarieven werden vanaf 
1 juni 1916 aangepast. Voor brieven 
en briefkaarten werd 15 centiemen 
aangerekend voor een gewicht tot 
20 gram en voor elk bijkomende 20 
gram een extra 10 centiemen. Voor 
enkelvoudige postkaarten werd het 
tarief van 8 centiemen aan gehouden 

en voor kaarten met betaald antwoord 
16 centiemen. Het aantekenrecht werd 
bepaald op 25 centiemen. Voor onvoldoende 
gefrankeerde poststukken werd het dubbel van 
het ontbrekend frankeerbedrag aangerekend. 
Deze tarieven werden met grote affiches in 
openbare plaatsen uitgehangen. 
De Duitse troepen trokken op 31 oktober 1918 
uit Sint Mariaburg weg. Het postbureel werd 
op 22 november 1918 heropend maar veel 
postmateriaal was er niet meer te vinden. Om 
de briefwisseling te ontwaarden werd dan 
maar een lijnstempel uit een stempeldoos 
gebruikt met de naam Ste Mariaburg. Deze 
lijnstempel is in Sint Mariaburg briefwisseling 
terug te vinden in december 1918 op 
zichtkaarten zelfs met een datum stempel van 
27 Déc. 1918. Duitse germania zegels waren 
uiteraard uit ten boze en Belgische postzegels 
van Albert I werden gebruikt. In februari 1919 
kan men een rubber stempel met twee ringen 
terug vinden met enkel het jaartal 1919 in het 
midden. Zelfs de Duitse Sinte-Mariaburg komt 
terug boven water maar hier is dan het Duitse 
woord Belgien uit weg gekapt.In juni 1919 krijgt 
het postkantoortje Sint Mariaburg eindelijk 
een nieuwe 28 mm stempel aan met een 
driehoekje onderaan, Ste Mariaburg bovenaan 
en het datum midden op vier lijnen. (WD)

De briefwisseling in Sint Mariaburg tijdens  
de Groote Oorlog 1914-18
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Bob Frank en Zussen op zondag 21 oktober
Ze waren reeds te gast met een concert ‘Folkmuziek’ in 2015 en 

in 2016. Op de nieuwjaarsreceptie van Wijkwerking Mariaburg 

vzw zondagnamiddag 21 januari 2018 brachten ze sfeervolle 

achtergrondmuziek. 

De muziekgroep ‘Bob, Frank en Zussen’ neemt een aparte plaats 

in de Vlaamse folkwereld in. Zij leggen zich toe op eigentijdse 

interpretaties van vocale en instrumentale muziek uit de 

middeleeuwen en renaissance, met een gevarieerd repertoire 

dat in zijn tijd populair was bij verschillende bevolkingslagen. 

Deze muziek wordt gecombineerd met eigen composities die 

door de oude muziek geïnspireerd zijn.  Zo ontstaat een wondere 

symbiose van folk en oude muziek. Binnenkort verschijnt de 

nieuwste CD ‘ I’ vo’ bene ‘.  De titel komt uit een lied van de 

14de eeuwse componist Gherardello da Firenze.  Met deze CD 

zetten ze hun zoektocht verder naar nieuwe nummers. Zo hoor 

je o.a. muziek van John Dowland en Jacques Arcadelt.  J.S. Bach 

leert ons dat volksmuziek en klassieke muziek veel raakpunten 

hebben. Verder is er ook muziek uit de Franse, Engelse en 

Scandinavische traditie. Afwisseling van acapella nummers, 

vocale en instrumentale muziek maakt deze CD steeds weer 

fris en origineel, zoals de concertgroep al decennialang met veel 

enthousiasme tijdens hun tournees bewijst.

Bob, Frank en Zussen in concert vindt plaats in het Wijkcentrum 

Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren op 

zondagnamiddag 21 oktober 2018.  Het optreden start om 14 

uur, deuren open vanaf 13.30 uur.

De inkomkaarten zijn in voorverkoop tegen 10 euro te bekomen 

via reservatie op ‘wijkcentrum@mariaburg.be ‘ samen met 

storting op rekening BE58 9730 2658 2579 van Wijkwerking 

Mariaburg vzw met vermelding “BFZ 21/10 & aantal”. De 

inkomkaarten zullen dan aan de kassa gereed liggen. De dag 

zelf betaalt men 12 euro met risico van uitverkocht te zijn.  De 

plaatsen zijn beperkt. (WL)

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

De concertgroep Bob, Frank en Zussen tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 van 
Wijkwerking Mariaburg vzw in het Wijkcentrum

December 2016 was hij voor de eerste maal te gast in het wijkcentrum met 
‘Vergeten Geluk’. Samen met zijn zus Hannelore bracht Hans pareltjes van gekende 
en minder gekende songs. Einde 2017 deden ze dit nog eens over met als thema 
‘Franse chansons’ waarbij een ode aan Edith Piaf niet ontbrak. Telkenmale was de 
zaal uitverkocht.
Wie heeft er nu zin om nog eens heerlijk mee te zingen met de grote klassiekers? 
Dan is ‘Café Chantant’ het evenement om naartoe te komen. Mariaburger Hans 
Primusz staat klaar om het geheel in goede banen te leiden met zijn piano en 
stem. Hij haalt de mooiste pareltjes, de grootste evergreens en onvergetelijke 
volksmelodieën van onder het stof terwijl u geniet van een 
gratis drankje. Meezingen is toegestaan! 
‘Café Chantant’ wordt georganiseerd door Dans- en Turnkring 
Antverpia vzw in samenwerking met Wijkwerking Mariaburg 
vzw. 
Zondag 2 december 2018 om 14.30 uur (deuren 14 uur) 
Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 
Ekeren
Alle  informatie en tickets tegen 15 euro (1 consumptie 
inbegrepen) zijn te verkrijgen via kristin.vanin@telenet.be. 
(WL)

Café Chantant met Hans Primusz,
zondagmatinee in het wijkcentrum

Hans Primusz
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Kunstkring Caerde in DC Antverpia  
en in Wijkcentrum

Druk programma in Tracé

Werner Paenen stelde atelier open

Kappa met Klankkleur
Ivan Janssens gaf het blaadje van Cultuurstation Tracé een nieuwe look. Aan 
de Veltwijcklaan 222 in Ekeren valt er de komende weken te genieten van vele 
activiteiten. 
Verschillende verjaardagen worden met tentoonstellingen gevierd. 60+ 33 = 
99. Onder deze titel exposeren Patricia (60) en zoon Nemo Dolezal van 15 tot 26 
september. Naar aanleiding van haar 65e verjaardag stelt Jenny Louwagie werken 
tentoon van 29 september tot 10 oktober. Maria Peeters exposeert met oud en meer 
recent werk van 13 tot 24 oktober. Onder de titel ‘Voor een prikje’ stelt ze werk aan 
zeer democratische prijzen beschikbaar, omdat ze verhuisd is naar een veel kleinere 
woonst. Van 27 oktober tot 7 november geeft Carina Aerden de bezoekers veel ruimte 
om de fantasie de vrije loop te laten: ‘Fantasie in de twilight zone’ is de titel van haar 
tentoonstelling.
Muziekliefhebbers komen aan hun trekken met een jazzjam op zaterdag 6 oktober, 
een klassieke gitaarhappening op zondag 7 oktober en ‘Witte nachten’ met Chris D. 
Smith op zaterdag 20 oktober. 
Zaterdagavond 27 oktober zorgen Madeleine Nieuwlaat en Eba Zaphira voor een 
vertel- en dansvoorstelling met als titel: ‘Mata Hari, ontsluierd?’.
Ook de workshops kennen bij Tracé veel succes: schilderen, model, aquarel, textiel, 
hoeden maken, mergel-ytong-albast, artistieke houtbewerking, bronsgieten en 
smeden. (LVB)

Zondag 2 september stelde Werner Paenen uit de Karel De Wintstrat zijn atelier in 
de Hertstraat 5 te Deurne open voor het publiek. Zijn nieuwe werken vielen er te 
bezichtigen.
(LVB)

Zaterdag 6, 13, 20 en 27 oktober, zondag 7, 14, 
21 en 28 oktober kan men van  11 u tot 17 uur 
in Expog, de tentoonstellingsruimte in het 
oud-gemeentehuis van Kapellen een originele 
tentoonstelling bezoeken.
25 beeldende kunstenaars zorgen voor kleur: 
Nora Alaerts, Ignace Bosch, Conny Brosens, 
Jef Clonen, Steven Dalving, Christel De Vrij, 
Katelijne Dierickx, Hilde Jacobs, Mieke Jacobs, 
Annie Janssen, Winnie Lemmens, Marc 
Leys, Lucien Denissen, Karin Quintin, Ute 
Schumacher, Rob Spitaels, Laurette Swolfs, 
Nelly Van der Beeken, Annemie Van Dorpe, 
Stef Van Eyck, Ingrid Van Giel, Kathleen 
Van Hul, Inge Vercammen, Karel Vernaillen 
en Annie Wagemakers. Ze exposeren 
met werken waarvan de titel tevens de 
naam is van een muzikaal werk. Een uniek 
samengaan van beeld en muziek. Vivaldi, 
Bach, Von Beethoven, Satie, Schubert en 
Offenbach komen aan bod naast Paul Simon, 
Mike Oldfield, Iggy Pop, David Bowie, Björk 
en Supertramp maar ook Joaquín Rodrigo, 
Miriam Makeba en Steve Reich. (LVB)

Links: Werken uit het rijk archief van Kunstkring 
Caerde die te bewonderen waren in het 
Wijkcentrum Mariaburg op zondag 19 november 
2017
Rechts: Een werkje op de groepstentoonstelling 
van vrijdag, zaterdag en zondag 21, 22 en 23 juni ll

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”
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2180 Ekeren - Mariaburg

Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
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Joris Crikemans en Maria Verbraeken

Molenweg 18 te Brasschaat Mariaburg

Gespecialiseerd
in biologische voedingswaren

STERK IN VERSE
BIOLOGISCHE GROENTEN & FRUIT

tel. 03 664 73 85 fax 03 605 18 92

Open Di-Vr 8.30u tot 18 u
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De Groene wijzer

In het weekend van 21-23 juni was Kunstkring Caerde met een groepstentoonstelling 
te gast in Wijkcentrum Mariaburg. In het najaar plant men nog twee tentoonstellingen.
Enerzijds in het gebouw van DC Antverpia in de zalen Van den Weyngaert, Verbraeken 
en De Baeck, op vrijdag 19 oktober (opening 19 uur) en zaterdag 20 en zondag 21 
telkens van 11 tot 17 uur.
Anderzijds komt men op zondag 18 november (van 10 tot 18 uur)  voor een ééndaagse 
tentoonstelling terug naar het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38. 
(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. 
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 

Onze Mariaburgse auteur Marita De Sterck heeft alweer een nieuwe roman klaar. Na ‘Valavond’ over het leven in Sint-Mariaburg voor en tijdens WO 
II, brengt ze nu bij Querido ‘Duivelskruid’. Het boek werd voorgesteld op woensdag 5 september in het Letterenhuis aan de Minderbroedersstaat 22 
in Antwerpen. De korte inhoud:
Tanne groeit op in een boerderij bij de Kalmthoutse hei in de eerste helft van de vorige eeuw. Als kind is ze gefascineerd door de schrikwekkende 
verhalen over hel en duivel. Ze begint al vroeg te experimenteren met toverplanten en wordt een volleerde kruidenvrouw. Ze weet welke kruiden liefde 
opwekken, genezen, giftig zijn. Maar ze tart de grenzen en kwetst wie haar het dierbaarst zijn. Haar man en dochter breken met haar. Jaren later wil haar 
kleindochter Yara, die schaapherder op de hei is, achterhalen wat er vroeger is gebeurd. De tijd dringt, want de stokoude Tanne vecht met de duivel. Wat 
is er waar van wat ze allemaal ziet en vertelt? En is de waarheid zonder wanen wel verteerbaar?
Meer info:  https://www.facebook.com/maritadesterckduivelskruid 
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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 - 13.00u

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

Naar aanleiding van Open Monumentendag maakten architecten Jo 
Van Bouwel, Nel Lernout en Rudy De Graef samen met kunsthistoricus 
Georges Goffin een boek ‘Modern bouwen in Kapellen’. Daarin staat 
een overzicht van de architectuurpareltjes die tussen 1920 en 2000 in 
Kapellen werden opgetrokken.
Jo Van Bouwel en de collega’s van werkgroep ‘Modern bouwen’ brachten 
eerder al gelijkaardige publicaties over Brasschaat, Deurne en Mortsel. 
Ook Jo’s brochures over moderne architectuur in Ekeren-Donk en Sint-
Mariaburg hebben veel aantrek.
Twee jaar werkte de groep aan ‘Modern bouwen in Kapellen’. Het 
grondgebied van de gemeente werd in vier gedeeld en elk nam een 
kwart voor zijn rekening, te voet of met de fiets. Uit een lijst van 900 
woningen werden er uiteindelijk 300 weerhouden. In overleg met het 
gemeentebestuur en Tom Pelckmans van Uitgeverij Van Halewijck werd 
overeengekomen om maximum 130 woningen op te nemen. Fotograaf 
Robert Biesemans uit Kapellen bracht een tachtigtal huizen in beeld, 
maar ook bestaand fotomateriaal, bv van de huizen van Jo Crepain, werd 
gebruikt. 
Het boek werd voorgesteld op 7 september en daar hoorde een 
tentoonstelling bij in het Oud Gemeentehuis. In die tentoonstelling 
worden 28 huizen uit het boek extra belicht, maar van elk huis dat in het 
boek voorkomt, was iets te zien. (LVB)

Modern bouwen in Kapellen

Woning Hammerstingl uit de Schapendreef 7, in 1977 door het 
architectenbureau De Winter en Van hunsel ontworpen, is een pareltje 
van moderne architectuur. (Foto R. Biesemans)



Einde september, begin oktober verdwijnt weer een vaste waarde in het 
straatbeeld van Sint-Mariaburg. Het kantoor aan de Kapelsesteenweg 
611 (ooit postkantoor!) was gedurende jaren de vaste plek van  Bank 
Fintro & Verzekeringen Dileass-Smets-Vereecke. Niet zolang geleden 
werd heel het interieur nog gerenoveerd en gemoderniseerd volgens de 
noodzakelijke hedendaagse banknormen.
In april 2017 verhuisde de afdeling verzekeringen reeds naar een 
nieuwe locatie op de  Antwerpsesteenweg 253 te Kapellen. Het 
gebouw van het destijds fameuze sterrenrestaurant ‘Bellefleur’ van 
Jan en Kristin Buytaert ligt op het kruispunt Hoogboomsteenweg – 
Antwerpsesteenweg over ‘Indulgence Lounge en Degustatiebar’ (het 
inkomgebouw van het vroegere kasteel Zilverhof). Men fusioneerde toen 
met bestaande verzekeringen ‘LDB Insurance’, die reeds in dit gebouw 
gevestigd waren. Een betere service aanbieden is de bedoeling. Vanaf 
dat ogenblik functioneerde men onder de naam “LDBS Insurance”. Nu 
verhuist ook bank ‘Fintro’ daarheen eveneens op het gelijkvloers.  
Voor de bank wijzigt er niet zoveel. Alhoewel? Betalingen, 
rekeninguittreksels, geld opvragen en storten kan alleen nog aan de 
automaten. Maar je kan steeds terecht voor persoonlijke service tussen 9 
en 12 uur en van 14 tot 17 uur of na afspraak.
De Mariaburgse populatie gaat weer de zoveelste aanpassing tegemoet. 
Velen zullen hun geliefde loketpraatje moeten missen! Afstand 
overbruggen levert misschien bijkomende hindernissen op? Alleszins is 
een grote parking wel voorzien. 
(WL)

In maart 2013 heeft Wijkwerking Mariaburg vzw met het Heemkundig 

Documentatiecentrum het buurthuis Nieuw Kwartier aan de Schriek 

verlaten. De woning van het schoolhoofd  naast de gemeentelijke  

jongensschool deed eerst dienst als jeugdhuis Rubicon.

Zowel de periode “JH Rubicon” als “Het Nieuw Kwartier” waren heerlijke 

tijden. Echte Mariaburgers hebben nog heel veel herinneringen aan die 

gloriejaren. Een tijdlang hield Marc De Groof er zelfs voor de gemeente 

Ekeren het bibliotheekfiliaal open.

De laatste jaren was insijpelende regen niet meer te stoppen en 

dat berokkende veel schade  aan het  waardevol materiaal van het 

Heemkundig Documentatiecentrum. Een oplossing drong zich op. De 

wijkbibliotheek op het Van de Weyngaertplein 38 stond al enkele jaren 

onbenut. Onder impuls van Marc Elseviers werd onderhandeld met 

stads- en districtsbestuur en kon de Wijkwerking Mariaburg vzw met zijn 

inboedel naar het kerkplein verhuizen. Een waardevol alternatief  sterk 

ondersteund door het  huidig districtsbestuur. Vergaderingen, symposia, 

workshops, lezingen, tentoonstellingen, enz. kunnen op de gelijkvloerse 

verdieping georganiseerd worden. 

(Alle info:” www.mariaburg.be/wijkcentrum“).

Het oude buurthuis is onmiddellijk verkocht door Vespa (beheerder 

stadseigendommen).  Na enkele jaren renovatie is nu een fotostudio 

geïnstalleerd op de benedenverdieping, de bovenverdieping is als studio 

verhuurd. 

(WL)
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Van restaurant naar  
Bank-Verzekeringen

Jeugdhuis Rubicon en  
Buurthuis Nieuw Kwartier
nu gerenoveerd naar  
volwaardige fotostudio

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

Links: het oude buurthuis op Schriek toen nog jeugdhuis Rubicon (1989)
Rechts: het gerenoveerde buurthuis tot een fotostudio (2018)
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Sint-Mariaburg wordt tijdelijk bouwwerf voor gescheiden 
rioleringsstelsel

Aangekondigde miserie vanaf nu werkelijkheid

Einde juli startten de werken regio zuidkant Van de Weyngaertplein, 
Nijverheidslei en Frans Standaertlei voorzien in drie fazen. Iedereen 
kent de impact op het privédomein. Alhoewel: ‘Iedereen’ is toch maar 
de vraag... De bewoners van het gelijkvloers in de appartementsblokken 
Nijverheidslei en Frans Standaertlei hebben tot heden nog steeds geen 
éénduidig antwoord. Zelfs de laatste hoorzitting van donderdag 22 juni 
bracht alleen maar verwarrende boodschappen, een district als Ekeren 
onwaardig.
De zuidkant Van de Weyngaertplein is fase 1 van 30 juli tot begin 
oktober met ook voorziening in veiligere schoolomgeving. Fase 2 van 
half september tot einde december is voor Nijverheidslei vanaf Van 
De Weyngaertplein tot Schriek. Tenslotte fase 3 van begin januari 
tot begin april 2019 staat gepland voor Frans Standaertlei vanaf 
Nijverheidslei tot Leopoldlei. In fase 2 en 3 wijzigen alle kruispunten met 
voetpaduitstulpingen voor visuele afbakening parkeerzone met kortere 

en veiligere oversteekplaatsen. 
Voorbereidingswerken ook heraanleggen omgeving vóór het viaduct van 
de  Schriek, erop en erna in de Driehoekstraat, zijn momenteel zowat 
voltooid. De verdere fase start eind 2018 of begin 2019. Belangrijk hierbij: 
“Het district heeft met Infrabel de nodige afspraken om beide trappen  
van de brug te herstellen.“ Die verkeren al geruime tijd in een ellendige 
toestand. Héél gevaarlijk zelfs. De wijkwerking heeft herhaaldelijk 
aangedrongen bij de bevoegde instanties om de trappen te herstellen, 
echter zonder gevolg.
Tenslotte blijft de Bist ook een ernstige hinderpaal. Na geruime tijd 
voorbereidingswerken is ook hier 18 juni de volgende fase begonnen met 
zowat één jaar duurtijd.
Sint-Mariaburg blijft dus aan Ekerse kant een echte  bouwwerf. Zonder 
tegenslag en gunstige weersomstandigheden herademt de  regio zowat 
midden juni 2019: “ De éne al wat vroeger dan de andere, maar miserie is 
nu werkelijkheid” !
Meer informatie: “ https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-
ekeren-1/openbare-werken/van-de-weyngaertplein-frans-standaertlei-

nijverheidslei “ (WL)

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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Open: Di-Vrij. 6u tot 18u
 Zat. 7u tot 16u
 Zon- en Maandag gesloten

Einde juli 2018 is Rio-link gestart aan de zuidkant van het Van De 
Weyngaertplein met de werken rond gescheiden rioleringsstelsel. En 
nu maar hopen dat dit gedeelte – zoals beloofd –  dicht ligt tegen 
de Mariaburgse Feesten van vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 
september... 

De trappen van het viaduct over de spoorlijn 27A verkeren al jaren in een 
ellendige toestand. De herstellingskosten worden voor de helft gedeeld 
door Infrabel en het district Ekeren. Op de brug over de spoorlijn komt 
ook nog een verhoogd fietspad. Verder zal het moeilijke kruispunt 
Schriek-Edward Caertsstraat-Schepersveldlei-Lodewijk Andersonstraat 
een nieuwe inrichting krijgen.



Alfons de Schutterstraat 17 Enkel op afspraak
2180 Ekeren 0476/85.49.96
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Frederike Migom draaide speelfilm  
in Maria Theresialei

De Maria Theresialei lijkt wel het Mariaburgse 

‘Hollywood’. Nadat in 2013 een Amerikaanse 

filmploeg neerstreek in de witte villa naast 

Delhaize (architecten Jean-Jacques Jacobs 

en Gerard Saenen) om er opnames te maken 

voor ‘The Fifth Estate’ , werd van half juli tot 

midden augustus de film ‘Binti‘ opgenomen 

in de villa daarnaast. Dit was oorspronkelijk 

‘Villa Schepersvelden’, de woning van architect 

Ferdinand Strecker, de vader van fotograaf 

Eddy Strecker. Ook de tuin van’Hofje ter Beke’, 

de villa ernaast, werd gebruikt voor de catering 

van de uitgebreide filmploeg.

De sfeervolle Maria Theresiale is een gegeerd 

decor voor filmmakers. “Het is ons vak steeds 

op zoek te gaan naar aangepaste locaties”, 

aldus Line Producer (uitvoerende productie) 

Wim Goossens. “Na een lange zoektocht zijn 

we hier terecht gekomen. Van de tientallen 

straten en huizen die het productiehuis 

Bulletproof had opgelijst, werden er uiteindelijk 

15 weerhouden, waarvan vier werden bezocht.” 

Goossens verklaarde dat in de Maria Theresialei 

de gekozen villa en de straat met de platanen 

best beantwoordden aan het verhaal dat de 

regisseuse en scenariste Frederike Migom 

wilde vertellen. Het is voor een filmploeg ook 

heel belangrijk dat de buurt hen genegen 

is. “Het bleek inderdaad dat de bewoners al 

eerder met filmmakers in contact kwamen”, 

vertelt Goossens. “Zowel de buurtbewoners als 

het district verleenden op voortreffelijke wijze 

hun medewerking. Zo kon een straatfeest 

georganiseerd worden dat een rol speelde in 

de film.”

‘Binti’ is de eerste langspeelfilm van Frederike 

jongeren en volwassenen.

“Ik vind werken met kinderen heel leuk”, zei 

Frederike Migom. “Bebel Tshiani (Binti) en Mo 

Bakker (haar vriend Elias) werden geselecteerd 

uit een zestigtal jongens en meisjes. Ze hebben 

er duidelijk plezier in.” Migom studeerde drie 

jaar in Amerika, waar ze in contact kwam met 

de opkomende digitalisering. Later trok ze 

naar Frankrijk om zich verder in de filmkunst te 

verdiepen.  Met Joke Devynck en Baloji haalde 

Frederike Migom twee grote namen in huis. 

Devynck is bekend van ‘Flikken’, ‘Vermist’ en 

‘De Rodenburgs’. “Ik ben eerder toevallig in de 

film van Frederike gerold”, vertelde ze. “Tijdens 

het Filmfestival in Gent werd gevraagd of ik 

auditie voor een jeugdfilm wilde doen.” Joke 

Devynck amuseerde zich in Sint-Mariaburg 

met de crew en vooral met haar filmdochter 

Binti en haar vriendje Elias. “Ik voel mij een 

beetje op vakantie, hoewel het hard werken is, 

zeker in deze tropische temperaturen.” Baloji, 

wat ‘man van de wetenschap’ betekent, is 

een Belgische rapper met Congolese roots. 

Hij is een rasartiest die zonder veel steun van 

een groot label, zijn eigen weg is gegaan. Elke 

nieuwe plaat van Baloji is een interessante 

ontdekkingstocht.

(LVB)

Migom. In deze jeugdfilm spelen de jonge 

hoofdacteurs Bebel Tshiani en Mo Bakker 

aan de zijde van Baloji en Joke Devynck. Binti’ 

wordt geproduceerd door Bulletproof Cupid in 

coproductie met Kwassa Films en Ketnet. De 

film komt rond Pasen 2019 in de zalen. ‘Binti’ 

vertelt het verhaal van een elfjarig meisje 

dat ervan droomt een bekende You Tube-

vlogger te worden. Tot ze hals over kop met 

haar papa op de vlucht moet voor de politie, 

die hen het land wil uitzetten. Weg dus de 

droom. Binti is opgegroeid in België, spreekt 

de taal en heeft hier vele vrienden. Ze leeft in 

extreme onzekerheid, want op een dag kan ze 

teruggestuurd worden naar een land dat ze niet 

kent. Een actueel thema, dat Migom dankzij 

humor en romantiek toegankelijk maakt voor 

Spijts de tropsche temperaturen werd een 
maand lang heel intens gewerkt door de 
filmcrew in de Maria Theresialei. 

Villa Schepersvelden, eertijds woning 
van architect Ferdinand Strecker, was de 
hoofdlocatie van de film ‘Binti’.

Regisseur Frederike Migom in overleg met de 
hoofdrolspelers Joke Devynck en Baloji.
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In WZC Welvaart te Hoogboom is de echtgenote van Charles De Winter 
op 88-jarige leeftijd stil en zacht heengegaan. Het echtpaar woonde 
vooraan in de Sint-Antoniuslei. Het waren lieve mensen, graag gezien in 
de buurt. Charles en zijn zus Alice Prinsmel-De Winter groeiden op in de 
woning naast Elcks Thuys aan het Van de Weyngaertplein.
De uitvaartplechtigheid vond plaats in Uitvaartcentrum Geenen te 
Ekeren.

De echtgenoot van Liliane Casteleyn overleed na een korte ziekteperiode 
in het UZA te Edegem. Te vroeg kwam hij in de annalen van bekende 
Mariaburgers.
Hij was de jongste zoon van het gezin Voet-Vissers dat decennialang 
op de hoek van Schriek en Karel De Wintstraat het verhuizingsbedrijf 
beheerde. Zijn moeder Mit was de dochter van de eerste vrachtvoerder 
van Sint-Mariaburg, Bart Vissers. Zijn oudere broer John en de zussen 
Jeanne en Maria overleden enkele jaren geleden, alleen zus Alice blijft 
actief rondfietsen in de wijk.
In zijn jeugd was Ludo enthousiast lid van Jeli, de club waar hij met zijn 
toekomstige echtgenote Liliane eind jaren ‘60 aan alle evenementen 
deelnam. Na hun huwelijk kregen ze twee zonen Wim en Eric en een 
dochter Katleen. Het gezin woonde te Kapellen in de Philip Spethstraat, 
maar zij bleven aan Sint-Mariaburg gehecht, woonden heel wat 
activiteiten van de Wijkwerking bij en waren ook trouwe lezers van onze 
krant. Fietstochten ondernemen was hun geliefde hobby. Ze waren lid 
van Wielertoeristenclub 76 Brasschaat.
Op zijn doodsbrief lazen we deze mooie typering: “Je was iemand van 
weinig woorden, herkenbaar voor degenen die bij je hoorden. Een man, 
vader en vake op wie je kon bouwen, op wiens woord je kon vertrouwen.”  
De uitvaartplechtigheid vond plaats in Uitvaartvilla Noorderkempen te 
Braschaat.

In AZ Klina te Brasschaat overleed na een kortstondige ziekte Eddy 
Hufkens. Zijn dochters Charlotte, Veronique en Sanita namen met 
hun partners en kinderen, met zijn broers, zussen, schoonbroers en 
schoonzus, neven en nichten afscheid van Eddy in Uitvaartcentrum 
Geenen te Ekeren. De teraardebestelling geschiedde op de begraafplaats 
van Ekeren Driehoekstraat.

De weduwe van Leopold Janssens overleed op 91-jarige leeftijd. Zij woonde 
ruim zeventig jaar in Mariaburg onder meer in de Floris Verbraekenlei, 
Willy Staeslei en Leopoldlei. Zij was  zingend lid van het Sint-Ceciliakoor 
Antwerpen en van het plaatselijk kerkkoor in de parochie Sint-Mariaburg. 
Haar zoon Hugo is bekend als auteur van historische romans en non-
fictie werken als de bestseller ‘De oude Belgen’.

Ghislain was zoon van het echtpaar Jos en Josée Plompen-Degueldre, 
dat destijds met zeven kinderen aan de Vroente woonde in villa Ter 
Berk. Vader werkte trouwens bij Verzekeringsmaatschappij Antverpia. 
Ghislain huwde met zijn nicht Monique Plompen. Hij werkte als bediende 
bij notaris Roevens. Reeds eerder overleden zijn zus Maureen en broer 
Emerand. 
Hij is na zijn fatale ziekte zachtjes ingeslapen in de palliatieve eenheid 
‘De Lotus’ van De Mick in Brasschaat. De uitvaartplechtigheid werd door 
Begrafenissen Jan Ketelaars verzorgd in De Groene Jager te Brasschaat.

Simonne Van 
Belleghem
° 13/2/1930  

† 4/7/2018 

Ludo Voet
° 14/2/1943  

† 2/8/2018 

Eddy Hufkens
° 28/7/1957  

† 19/7/2018 

Maria Magdalena 
Coomans
° 25/6/1927  

† 13/7/2018 

Ghislain Plompen
° 10/5/1945  

† 1/8/2018 

BM’ s verlieten ons...
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De echtgenoot van Mariette De Schutter overleed na een dappere strijd 
tegen de ziekte van deze tijd in AZ Klina. In een volle parochiekerk van 
de Heilige Familie te Brasschaat-Rustoord namen we afscheid van deze 
bijzonder geliefde man. Rik was geboren in Borgerhout, maar kwam al 
vlug met zijn gezin in de Sint-Antoniuslei wonen. Hij bleef ook na zijn 
huwelijk en verhuis naar Rustoord gehecht aan Sint-Mariaburg. Hoe 
vaak kwam hij naar ons wijkcentrum toen hij als reporter voor de BRO 
(Brasschaatse Radio Omroep) reportages maakte? Ook voor het Polderke 
schreef hij enorm veel artikels over Sint-Mariaburg. 
Rik was een bijzonder talentrijk en gedreven reporter. Jarenlang werkten 
we in perfecte verstandhouding met hem samen. Hij miste geen enkele 
activiteit van de Wijkwerking.  Ook als perswoordvoerder van het 
Antwerps gerechtshof maakte hij zich heel verdienstelijk.
Maar het meest genoot hij nog ervan met zijn echtgenote en broer Bruno 
en diens echtgenote Marie-Josée Wille naar de Mariaburgse Feesten te 
komen. De wafels van Nelleke wilden ze niet missen.
Rik had vele interesses, was muziekkenner, presentator van vele 
evenementen,  maar het openbaar vervoer, en meer bepaald de trams 
in het noorden van Antwerpen, boeiden hem bijzonder. Twee jaar 
geleden beloofde hij ons nog voor de Gazet van het Nieuw Kwartier 
een artikel te maken over tram 65. Helaas, zijn steeds verslechterende 
gezondheidstoestand verhinderde hem alsnog dit stuk te schrijven.

De echtgenoot van Jacqueline Bracke overleed in AZ Kina, slachtoffer 
van de kanker. Robert was stichter en erevoorzitter van de Vrienden van 
de Red Star Line, erelid van Watererfgoed Vlaanderen. Familie en vele 
vrienden namen van hem afscheid in Uitvaartvilla Noorderkempen te 
Brasschaat.
Blijft Robert vooral bekend als dé man die een enorm archief aanlegde 
over de Red Star Line, wat het ontstaan van dit unieke museum op het 
Eilandje mogelijk maakte, dan heeft hij ook een belangrijke bijdrage 
geleverd voor ons eigen Heemkundig Documentatiecentrum.
In de Gazet vh Nieuw Kwartier nr  108 van januari 2011 verscheen onder de 
titel “De droom van Robert Vervoort” volgend artikel:
Elke dinsdagmorgen zit Robert Vervoort in ons buurthuis (aan de Schriek) 
mee te werken aan het klasseren en inventariseren van de schat die 
het Heemkundig Documentatiecentrum van de Wijkwerking Mariaburg 
rijk is. Deze 62-jarige inwoner van Ekeren-Donk, ex-havenarbeider en 
bestuurder van Heemkring Ekeren, is wereldwijd bekend als de man die 
via zijn enorme documentatie het belang van de ‘Red Star Line’ heeft 
duidelijk gemaakt en via zijn privé-initiatief de stadscultuur heeft 
verrijkt. De Vrienden van de Red Star Line hebben met steun van de 
Marnixkring Antwerpen het behoud van de verzameling van Robert - zo’n 
5000 stukken - mogelijk gemaakt en deze zullen dan ook in het Red Star 
Line Museum miljoenen bezoekers boeien.
Sint-Mariaburg is blij dat een man met zo’n ervaring en zo’n interesse 
voor onze geschiedenis helpt bij het op punt stellen van het eigen 
cultureel erfgoed. In de ‘honderd van Antwerpen’ gaf GVA hem op 27 
oktober 2010 de verdiende aandacht. 
Willy De Laet schreef in Gazet nr 109: “Een opmerkelijk man - Op zondag 27 
maart werd in het Antwerps Zeemanshuis het boek van Alex Van Haecke 
‘Met de Red Star Line naar Amerika’ voorgesteld. Oorspronkelijk was de 
‘Red Star Line’ een groots opgezette theaterproductie, geschreven en 
geregisseerd door Alex Van Haecke  met 132 voorstellingen telkens voor 
een uitverkochte zaal. Nu dus door Alex verwerkt tot een boek van meer 
dan 400 bladzijden.
Auteur en uitgever kwamen een woordje uitleg geven op het podium, 
maar eerder verrassend voor mij was dat Robert Vervoort onmiddellijk 
op het podium werd gevraagd. Zo kwam ik te weten wie Van Haeckes 
belangrijkste informatiebron was voor toneelstuk en boek. Op eerder 
bescheiden wijze, maar wel gekruid met de nodige humor vertelde 
Robert over zijn grote passie: de Red Star Line. Een opmerkelijk man uit 
eigen contreien!”
In 2012 vond in het MAS een tentoonstelling plaats met als titel ‘De 
keuze van Robert Vervoort’, waarbij tal van unieke stukken over de Red 
Star Line geëxposeerd werden. 
Robert publiceerde interessante artikels over Sint-Mariaburg in onze 
Gazet alsook in de Jaarboeken van de Heemkring Ekeren. Hij bezat een 
ruime collectie oude postkaarten van Ekeren en Mariaburg. Ongezouten, 
recht voor de raap, in sappig Antwerps vertelde hij ons pittige anecdotes 
over figuren uit de streek. We zullen hem missen.

Rik Joosssens
° 20/8/1938  

† 11/8/2018

Robert Vervoort
° 3/7/1948  

† 15/8/2018 

Op hoge leeftijd overleed na een mooi en waardevol leven Maria 
Verbruggen in AZ Klina. Zij was een graag geziene figuur in de 
Gezondheidslei en een trouwe lezeres van onze krant. Zij behoorde tot de 
‘Vrienden van het Nieuw Kwartier’.
Jarenlang was ze verbonden aan de psychiatrische kliniek Medister, 
waarover ze boeiende verhalen kon vertellen. De uitvaartliturgie vond 
plaats in de parochiekerk O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand.

Maria Verbruggen
° 19/11/1927  

† 12/9/2018 
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Op maandag 18 juni werd het nieuwe gebouw van Tsedek, centrum voor 
psychosociale revalidatie, aan de Bist 90 feestelijk geopend door Minister 
Vandeurzen. Bij die gelegenheid werd een nieuwe lindeboom geplant, recht 
tegenover de stoere eik die op 3 maart 1975 door Vita et Pax geplant werd bij de 
opening van het centrum op de plaats waar begin 20e eeuw Villa Joseph pronkte.
sociale probelemn gelegen. Mensen met diverse psychische en maatschappelijke 
moeilijkheden kunnen binnen het centrum door een multidisciplinair team op 
intensieve en individuele wijze behandeld worden.  Het kreeg de naam TSEDEK, 
een Hebreeuws woord dat betekent: tot zijn recht komen, waar zijn, tot een 
overzicht komen, spontaan en eerlijk met zichzelf zijn.
Tijdens een opname kan de patiënt afstand nemen van de eigen situatie en 
krijgt hij de mogelijkheid om het persoonlijk functioneren beter te begrijpen en 
in beweging te brengen. Het therapeutisch proces kan vervolgens verder gezet 
worden in de vorm van een dagbehandeling. 
Zo kunnen momenteel 15 patiënten tussen 16 en 60 jaar in de mooie kamers 
van het nieuwe gebouw verblijven. Het architecturaal prachtig complex, met 
administratieve kantoren aan de Willy Staeslei, is  ontworpen door de Antwerpse 
architect Tom De Maeyer. De eetzaal, tv-kamer en zithoek zijn zeer licht en luchtig. 
Een daktuin biedt tevens therapeutische mogelijkheden.
Naast de 15 inwonende patiënten komen dagelijks circa 25 patiënten in behandeling 
om het therapeutisch proces verder te zetten . (LVB)

Toen in 2017 ‘Zorg’ het thema was van Erfgoeddag, exposeerden we 
in ons Wijkcentrum mooie panelen die toonden hoe de natuur en het 
groene karakter van Sint-Mariaburg de voorbije eeuw benut werden 
om psychiatrische patiënten en mensen met sociale problemen rust te 
brengen. Het kasteel De Sterre - later Medister - was daar een voorbeeld 
van. Thans is het Elim aan de Jagersdreef.  Andere voorbeelden van 
dergelijke zorg vinden we aan de Kapelsesteenweg: bij Psychepolis 
(Kapelsesteenweg 402) werkt een multidisciplinair team (psychiater, 
psychologen, mental coach); op de Kapelsesteenweg 581, de voormalige 
praktijkwoning van dokter Bortels, werkt psychotherapeute Wendy 
Claessens; in de vroegere winkel ‘t Schaapke (Kapelsesteenweg 549) is 
Het Kader, een groepspraktijk voor psychologische begeleiding actief.
(LVB)

Prachtige nieuwbouw voor Tsedek

Weldoende invloed
van de natuur

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

Het nieuwe gebouw van Tsedek tussen Bist en Willy Staeslei

Het fraaie interieur schept rust en ruimte, ook mentaal.

Het dak in kortenstaal geeft het gebouw een grotere 
architecturale waarde.De daktuin biedt tevens therapeutische 
mogelijkheden.



Misschien moeten de organisatoren van de Velo Classic in de toekomst 
een mand eieren naar de zusters Clarissen in Stabroek-Putte brengen. 
Volgens het volksgeloof garandeert dat mooi weer.
“Vorig jaar speelde de overvloedige regen ons parten,” aldus organisator 
Georges Demont. “Dit jaar hield de tropische hitte zeker een deel 
wielerliefhebbers weg.” Toch kwamen zaterdag en zondag in de 
vroege ochtend, toen het nog redelijk fris was, wel 1300 enthousiaste 
wielerliefhebbers deelnemen aan de mooie fietstochten door de 
Antwerpse Voorkempen. Gelukkig hadden Georges en zijn team trouwe 
medewerkers een parcours langs lommerrijke wegen perfect van pijlen 
voorzien. Zo konden zowel de kids op hun tocht naar de Melkerij in het 
Peerdsbos als de andere fietsers naar de Bosduin en de Bakkersmolen in 
Wildert genieten van een relaxerende dag.
Bij aankomst kregen alle deelnemers een fijn verrassingspakket. De 
meesten bleven ook nog gezellig napraten met een pannenkoek of een 
coupe youghourt en een frisse drank of een kop koffie. De opbrengst 
van deze organisatie komt weer ten goede van de zelfhulpgroep MS-
patiënten Brasschaat, waarvan het bestuur zich ook inzette voor het 
vlotte verloop van deze prachtige organisatie.
Noteer alvast het eerste weekend van augustus 2019 voor de 21e Velo 
Classic! (LVB)

Theo Reynaerts uit de Gezondheidslei stapte zijn negende dodentocht 
op rij uit en wil volgend jaar, tijdens de jubileumeditie van 50 jaar 
Dodentocht Bornem,  proberen 10 op 10 te halen. Ann Steylaerts uit 
de Zwemdoklei stapte haar derde dodentocht op rij uit. Zij liet zich 
sponsoren ten voordele van de vzw Surplus, kanker verwenfonds van het 
Middelheimziekenhuis, alsook ter nagedachtenis aan haar man Arnold..  
Luc Heylen uit Ekeren,  vaste medewandelaar van de Mariaburgers, 
stapte de dodentocht voor de achtste maal uit.
Danny De Proft uit de Floris Verbraekenlei nam voor de elfde maal 
deel en stapte voor de zesde keer op rij de 100 km uit. Zijn verslag:  Op  
vrijdag 10 augustus was het weer zover: de 100 km van Bornem. Goed 
op tijd vertrokken (donderdags) om te overnachten op de camping van 
de plaatselijke scouts. Vrijdags kwam dan spoorwegcollega Robby (uit 
Ekeren) erbij, en (na een gigantische spaghetti) werden samen de 100 
km voltooid, al grappend, al lachend, maar dikwijls ook met grimassen...
afgewerkt. Voor Robby was het de tweede deelname, voor mezelf al de 
elfde. Vijf keer moeten opgeven, maar daarna zes keer op rij kunnen 

uitstappen. Voor de vierde keer ook gestapt ten voordele van het Vogel 
Opvang Centrum.
Onderweg (aan km 85) werden we verrast door twee VOC-sympathisanten, 
waarvan er eentje zelfs per fiets naar ginder was gereden! Dat was een 
geweldige stimulans. Het was een editie die ’s nachts nat begon, overdag 
dan weer té warm voor de stappers, dus de conditie werd echt wel op de 
proef gesteld. Gelukkig was er een constante stroom aan berichtjes van 
het thuisfront, die telkens voor een boost zorgden. Zelfs ’s nachts waren 
er veel volgers die blijkbaar niet konden slapen. Thanks, folks !
De aankomst bereiken was nog lastig. Het laatste ellendige stuk langs 
de Schelde: er komt gewoon géén eind aan. De wind blaast pal in je 
gezicht en je bent stik kapot....maar eens Bornem-dorp binnen, komt het 
feestgewoel je tegemoet en bijt je door. Je voeten BRANDEN en smeken 
om die bottinnen uit te doen! Maar daar is EINDELIJK de meet, de tent, 
de felicitaties en dan.....14 uur slapen!!! En....een mooi geldbedrag waar 
dus geen eurocent vanaf gegaan is, dat gaat op 23 september naar...het 
VOC ! (LVB)

De 22-jarige atlete uit de Zwaluwlaan kende op het EK in Berlijn brute pech. Op het moment dat ze in volle eindsprint naar de derde plaats en een 
finalestek in de 800 meter leek te snellen, kwam ze ten val en bleef een halve minuut zwaar ontgoocheld liggen.  
Tijdens de Memorial Van Damme eindigde ze vierde in een sterk bezette 800 meter. Ze bleef bijna twee seconden boven haar besttijd van 2’00”00 
op de Spelen van Rio in 2016.
In GVA vertelde ze: “Nochtans ben ik sterker geworden. In mei liep ik fantastisch, maar toen is er iets in mijn voet geschoten en dat heeft de rest van 
mijn seizoen gehypothekeerd. Je wil niet weten hoe dikwijls ik in het zwembad heb moeten trainen. Maar goed, er volgt nu een operatie en hopelijk 
gaat het dan volgend seizoen weer helemaal naar wens.”
(LVB)
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Twintigste Velo Classic gelukkig
met een lommerrijk parcours

Mariaburgers overleefden Dodentocht 100km Bornem

Renée Eykens’ seizoen niet succesvol

Danny De Proft (rechts) stapte de Dodentocht uit ten voordele 
van het VOC.

Mariaburgers Theo Reynaerts en Ann Steylaerts samen met 
Luc Heylen uit Ekeren
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ANTVERPIA
Trouwen in DC Antverpia:
Nog zeker tot eind december 
komen en gaan van huwelijksparen

Wegens renovatiewerken in de trouwzaal van het  Brasschaats gemeentehuis wijken huwelijksparen sinds juli uit naar DC Antverpia in zaal De Baeck. 
Voor iedereen een superlocatie en heel het dienstencentrum geniet voor en na van deze extra bezienswaardigheid.  Zaterdag 7 juli luidde het gezin 
Nathan Baillieul en Cathy Sylvestre met hun twee kinderen en familie officieel deze plechtigheden in. Voor Adinda Van Gerven - schepen van sport, 
burgerzaken, Vlaamse en Europese aangelegenheden Brasschaat – was het wel even wennen, maar eens de spits eraf vindt ook zij het fantastisch 
!  (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

Meer sporten, meer cursussen,  
meer vragen bij DC Antverpia

Donderdagnamiddag burelen gesloten vanaf 14 uur 
Tijdens de voorbije vakantieperiode werden enkele nieuwe sporten als extra proeflessen aangeboden en lopen nu nog verder: “zityoga, yoga als pijn-
bestrijding, bijeenkomsten voor mensen met een burn-out”. Inschrijven hiervoor is nog mogelijk.
De maand oktober blinkt uit met een hele reeks nieuwe computercursussen en workshops:  Tablet (Android en I-pad), windows 10, internetbankieren, 
G-mail, Outlook, What’s app, Cloud, maken van kerstkaarten, enz.
Kandidaten chauffeurs minibus blijven gevraagd, zeker voor invalsituaties bij ziekte of vakantie van de vaste ploeg, anders kan ze niet uitrijden en 
worden regelmatige gebruikers aan hun lot overgelaten en dat zou spijtig zijn.  
Er is vraag naar het leren van vreemde talen. DC Antverpia wil die aanbieden en doet een warme oproep naar lesgevers: “Niet grammaticaal, maar 
wel het leren spreken.” 
De dienstencentra Brasschaat passen hun uren aan vanaf 1 oktober. Elke donderdagnamiddag sluiten vanaf dan de burelen om 14 uur. De geplande 
activiteiten blijven doorgaan en cafetaria blijft open. (WL)

Links dienstdoende 
trouwzaal Zaal De Baeck

Rechts het gezin   
Baillieul-Sylvestre met 
kinderen en familie en 
een fiere schepen voor de 
inkom van DC Antverpia
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Het Dienstencentrum heeft 
krasse bezoekers

Er zijn op deze bladzijden al vele malen bezoekers van DC Antverpia in de 

kijker geplaatst, maar de volgende drie  zijn toch echt ‘krasse’ bezoekers.

Warmste week 2018

“ Fietsweek Rondom Vlaanderen “
Doorbreek de sleur, iedereen coureur

VLAANDEREN FEEST 

Dichter(es)s(en) mogen hun kunnen tonen en 
handgemaakte werkjes gevraagd om te veilen 
Het DC-Antverpia gaat zich zoals vorig jaar weer inzetten tijdens de 
“Warmste Week” in december om weer fondsen te verzamelen voor het 
goede doel. 
Wie vindt er gedichten zo fantastisch? Wie durft het aan gedichten 
te schrijven? Wie wil er een fijn gedicht delen met iemand anders? In 
de maanden september en oktober worden gedichten verzameld. In 
samenwerking met de bibliotheek Brasschaat worden de verzamelde 
gedichten dan in een boekvorm uitgegeven en zullen ze achteraf verkocht 
worden. Breng dus deze gedichten zeker tijdig binnen!
Wie is een handige harry? Wie is van techniek genoeg op de hoogte? Wie 
kan zeer goed knutselen? Ook zullen gedurende die week handgemaakte 
werkjes of een foto hiervan geveild worden. De technieken die gebruikt 
worden, dat maakt echt niet zoveel uit: “Alles is zeer welkom”! 
Alle gedichten en werkjes mogen zo snel mogelijk binnengebracht worden 
in het DC-Antverpia bij Nora, Lindsey of Hilde tijdens de kantooruren van 
9 tot 17 uur. De opbrengst van de verkochte dichtenbundels en de geveilde 
werkjes wordt overgemaakt voor het goede doel van de “Warmste Week 
2018” in december. (WL)

Met deze slogan en het succes van vorig jaar in het achterhoofd nam 
de gemeentelijke sportdienst terug het initiatief om de Brasschaatse 
senioren aan het fietsen te krijgen of te houden.
Van 2 tot 10 juli konden de drie Dienstencentra plus de  Remise zich 
inzetten op beweging en gezondheid. Men kon op de hierboven vermelde 
locaties fietskilometers afleggen op hometrainers maar tevens werd 
een mooi buitenparcours uitgestippeld in de Brasschaatse omgeving om 
afstanden (met de nodige controle ) te rijden. Uiteindelijk legde DC. Maria 
ter Heidehove de grootste afstand af, 4762 km, maar DC. Antverpia 
maalde toch ook 4191 km rond.
Luc Collin, 480 km op hometrainer en Guy Van Remoortere, 808 km 
buiten, waren de vedetten van Antverpia/Mariaburg waar nog 57 
andere sportievelingen hun steuntje bijdroegen. Als afsluiting werden 
op 12 juli de deelnemers aan deze fietsweek op gepaste wijze door 
gemeenteverantwoordelijken in de bloemetjes gezet. (LC)

Naar jaarlijkse gewoonte vierde de Vlaamse overheid feest naar 
aanleiding van 11 juli.
Het gemeentebestuur van Brasschaat organiseerde dit jaar in haar 3 
dienstencentra een gezellige feestnamiddag met optreden van het 
accordeon duo ‘De Melando’s’. Op vrijdag 6 juli was het de beurt aan DC 
Antverpia om te feesten.
Met veel bekende Vlaamse en nederlandstalige liedjes bekoorden de 
Melando’s de talrijke aanwezigen en brachten hen aan het zingen. 
Tijdens de pauze werd door het gemeentebestuur een hapje en drankje 
aangeboden. (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 

Frans Vermeiren – een trouwe 
bezoeker uit Mariaburg/Ekeren 
- is tijdens de dansnamiddagen, 
opgeluisterd door Fons, een 
zeer graag geziene gast. Een 
dansje doen met zijn echtgenote 
Maria Huygelen  is hem niets 
teveel. Frans telt op maandag 8 
oktober 2018 100 lentes. Alvast 
welverdiende felicitaties  en 
daarbij ook nog veel dansplezier.

Philip Durot bezoekt het DC 
Antverpia op dinsdag en 
donderdag voor het ‘degusteren….’  
van zijn middagmaal. Hij werd 
geboren op 2 januari 1920 en 
is dus 98 jaar. Woonachtig in 
Mariaburg/ Brasschaat is hij 
een fijne, charmante en galante 
man. Fit blijven is zijn doel. 
Daarom doet hij nog elke dag 
zijn ochtendgymnastiek en loopt 
dagelijks het (grote) blokje rond. 
Hopelijk kan hij nog lang komen 
‘degusteren’ !

Mimi Eynatten werd geboren op 
17 maart 1926 en is dus 92 jaar. 
Als kloeke bezoekster aan het 
dienstencentrum is zij een ‘directe 
buurvrouw’. Niemand kan zeggen 
dat ze dichter woont dan deze 
fijne dame.
(WL)



ok genoten van de zon in de voorbije recordmaand 
van juli 2018, van temperaturen rond de 35 graden

Celcius, van zwoele en slapeloze nachten, van roodverbrande 
lichaamsdelen allerhande, van eeuwige dorst en van 
smachten naar een lekker ijsje of een biertje uit de frigo?

Gelukkig heb ik dit jaar wegens een nijpend geldgebrek 
(gevolg van een te uitbundige en te losbandige levensstijl) 
dit jaar geen zuiderse oorden opgezocht. Geef nu toe, 
qua warmte mogen we hier toch zeker en vast in geen 
geval mopperen. “Dat komt goed uit,” zegt Julienne. “Nu 
hebben we eens alle tijd om samen zalig van de zomer te 
genieten”. En inderdaad, dank zij het water uit de regenput 
van mijn buurvrouw hebben wij voldoende middelen om de 
geraniums, hortensia’s en de in mei geplante ‘stinkertjes’ het 
noodzakelijke vocht te geven. Het gras laten wij wijselijk zoals 
het is, de kleur ervan kunt u zich wel voorstellen, voordeel is 
dat we niet hoeven te maaien.

“Weettewa” orakelt Julienne, “en passant zondigen we niet 
tegen het decreet van Joke Schauwvlieghe en gebruiken we 
deze kostbare vloeistof uiterst nuttig”. Eens de zon is onder 
gegaan, wandelen we  rond de kerk, curieus als we zijn, 
zien we  wat de aannemer er allemaal uitspookt . Groot is 
onze verbazing als we vaststellen dat er niettegenstaande 
de grote en extreme droogte toch wel dag en nacht fors 
gepompt wordt (remember Prins Albert). Het grondwater 
zou te hoog staan volgens de bevoegde personen!!! Goed dat 
Joke hier nooit rondwandelt. 
“Zie maar eens naar de kleur van de bladeren van de bomen 
rond het plein,” zucht Julienne, “ne mens zou zich in de herfst 
wanen. Wat ligt er hier toch allemaal, buizen containers 
en weet ik veel. Waar gaan ze dan de rommelmarkt van de 
Mariaburgse Feesten houde ?” Ik stel haar gerust want de 
mensen van de wijkwerking zijn verstandig en creatief genoeg 
om ook dit jaar een passende oplossing uit te dokteren. 
En juist nu de kerk van haar steigers verlost is en schittert als 
vanouds, toch wel goed gedaan zeker .

Terug onder de parasol in onze achtertuin en uitblazend van 
onze trip mijmert Julienne: “In 1976 was het ook zo warm en 
door toedoen van de toenmalige kardinaal Suenens moesten 
we onder zachte dwang bidden om regen. Dat zou nu wel een 
probleem scheppen, want er is geen pastoor meer om ons 
op een devote manier te begeleiden. Kom, we pompen wat 
regenwater op en doen het nodige voor de bloemen,” besluit 
Julienne,.

En zoals mijn grootmoeder altijd zei: De zon droogt zonder 
voorkeur het hemd van arm en rijk.

Tot volgende keer.

Barbara
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Ik ben minder mobiel: welke mogelijkheden zijn er om mij te verplaatsen 
en waar kan ik daarvoor terecht?  Ontdek het op de Ekerse 55+ dag van 
8 oktober 2018. 
In samenwerking met het district organiseert de Seniorenraad Ekeren een 
open informatiedag over mogelijkheden en voorwaarden wat aangepast 
vervoer voor minder mobielen betreft.
Zich vlot kunnen bewegen is voor de meesten onder ons een 
vanzelfsprekend iets.
Dit is niet zo voor minder mobiele mensen. Zich niet of moeilijk kunnen 
verplaatsen kan een ernstige rem zijn in je sociale leven. Dagdagelijkse 
activiteiten zoals winkelen, vrienden, een theater of museum bezoeken 
of naar het ziekenhuis gaan, vragen extra inspanningen wat verplaatsing 
en vervoer betreft.  Vaak moet je een beroep doen op derden om er te 
geraken.
De gebouwen op zich zijn wel toegankelijk maar de weg er naar toe is 
dikwijls zo moeilijk.
Er is gelukkig een ruim aanbod aan aangepast vervoer voor minder 
mobiele mensen.
We stellen echter vast dat dit aanbod onderbelicht en niet zo gekend is. 
Daar willen we op onze 55+ dag iets aan doen.
Bijna alle organisaties welke aangepast vervoer in Ekeren aanbieden zijn 
die dag op de afspraak om samen met u de verschillende mogelijkheden 
door te nemen.  Alle sprekers zijn trouwens de hele dag aanwezig. Ook 
wat betreft kosten en tussenkomsten kan je tijdens die dag de nodige 
informatie bekomen. Er is ook voldoende tijd en ruimte voorzien om ook 
onderling van gedachten te wisselen over het hoe en wat van minder 
mobiel vervoer.
De deelname aan deze informatieve dag is gratis, maar wel vooraf 
inschrijven.
Een gratis lunch is voorzien voor diegenen die een ganse dag aanwezig 
zijn, maar als je maar een halve dag kan komen, ben je uiteraard ook 
welkom. 
Minder mobiel zijn is niet leeftijdsgebonden, vandaar dat iedereen 
welkom is.  
Familie, vrienden , kennissen, buren,… iedereen die er wel eens mee te 
maken krijgt.
Wegwijs in aangepast vervoer
55+ dag 
Maandag 08 oktober 2018
09.00 – 16.00
252 cc
Kasteel Hof De Bist, Veltwijcklaan 252, Ekeren
gratis (inschrijven verplicht)
senioren.ekeren@stad.antwerpen.be
03 334 48 83

Om op een andere manier te rekruteren organiseert Defensie (het 
Bataljon Artillerie) op 29 september een sportwedstrijd: The Battlefield 
Run. 
Een obstakelrun zoals The Great Escape, Spartacus Run, Strong Viking 
Run enz.
Waar men initieel 300 inschrijvingen beoogde, heeft de organisatie de 
kaap van 600 gerond. De wedstrijd vindt plaats in een volledig militaire 
setting: Het Fort van Brasschaat, de oude munitiedepot, het militaire 
vliegveld, het GunFire museum, het antitankkanaal maken allemaal deel 
uit van het parcours.
De obstakels variëren van de standaard obstakels op een dergelijke 
wedstrijd tot enkele unieke militaire obstakels: de militaire hindernispiste, 
een schietproef (AirSoft wapens) en granaatwerpen (dummy granaten 
natuurlijk). Er is ‘s morgens een competitie voorzien, met 10 extra 
survivalobstakels en controle op uitvoering van elk obstakels, gevolgd 
door een recreatieve wedstrijd waar iedereen zijn eigen tempo zelf 
beslist.
Het is uniek dat Defensie dit zelf organiseert, in het kader van de 
rekrutering.
Daarbij komt nog dat de maandag nadien gestart wordt met de regionale 
vorming te Brasschaat. Na tientallen jaren wordt de basisopleiding terug 
regionaal gegeven oa. als reactie op de uitstroom bij Defensie.
De woensdag nadien is er tevens een jobdag, waar iedere geïnteresseerde 
naar toe kan komen.
Meer informatie:
www.thebattlefieldrun.be
https://www.facebook.com/Thebattlefieldrun/

Minder Mobiel ?

The Battlefield Run

Warm, warmer, warmst
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Harmonie Antverpia

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

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013 16


