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Tien jaar later zijn we veertig nummers verder
“Honderd nummers vrijwilligerswerk” was de titel van onze krant in december 2008. Nu hebt u nummer 140, op beter papier en in een
ander formaat, in handen. Maar tien jaar later blijven nog steeds ‘vrijwilligers’ de steunpilaren van de Mariaburgse buurtkrant. Zonder
hun enthousiaste inzet zou het niet kunnen dat al van oktober 1986 het plaatselijk nieuws gratis verspreid wordt bij de bevolking van
deze unieke wijk, deels op grondgebied van Brasschaat, deels behorend tot het district Ekeren/stad Antwerpen, en over de Kaartse Beek
een stuk Kapellen.
In nummer 100 presenteerden we met foto onze ‘bussers’, die onmiddellijk na het drukken van de Gazet in actie komen om het
exemplaar in uw bus te deponeren. Helaas zijn Lieve De Belder, Yvonne De Laet, Maria Lenaerts en Frans Bedeer inmiddels overleden.
Ouderdomsdeken Jules Sanctorum, Jef Hackert, Nicole Fissers en de familie
Elseviers hebben na jarenlange inzet de fakkel doorgegeven aan nieuwe krachten.
We zijn hen heel dankbaar voor hun sympathieke, belangeloze medewerking.
Intussen is ons distributienetwerk stevig uitgebreid. Lucien Cuyvers en Jan Van
Beek zorgen viermaal per jaar voor een ultrasnelle verpakking van de vers van de
pers gerolde kranten bij Drukkerij Verbeke in de industriezone achter Delhaize.
Zij bezorgen die pakken bij de bussers die elk een aantal straten bedelen. In De
Sterre worden 485 kranten gebust door Jacques De Bie en Ludo Van Bouwel. Aan
Brasschaatse kant zijn het 1945 exemplaren die Staf Bogaerts, Johan De Vlam,
Lus Cuyvers, Guy De Beuckelaer, Guy Mahieu, Patrick Decrop, Lambert De Roover,
Jette Soetewey-Meus, Eddy Bernaerts, Wouter Zijl, Guy & Griet Van Bouwel-Van
Buyten, Jan & Anne Van Beek-Greefs in de bus doen beklanden. Aan Ekerse kant
gaan voor de bedeling van 1970 exemplaren de volgende vrijwilligers op pad:
familie Jorissen-Havermans, Marc Denissen, Lieven Sybers, Lutgard Moeyens,
Luc Beyers, John Van Dijck, Anny Joossens, Rudy De Jonghe & Myriam Van Look,
Stan Tubbax en Brigitte Moreau. In geval één van deze vrijwilligers niet kan,
beschikken Lus en Jan over een team reserven: Marcel Van den Branden & Jeroen
Antheunis, Christoph Cambré, Wilmar & Roos Van de Vyvere, Patrick Bollens en Enkele verantwoordelijke uitgevers van de Gazet tijdens
Jo Van Bouwel. De foto’s van een aantal nieuwe bussers vindt u op volgende de academische zitting in Antverpia ter gelegenheid van
het honderdste nummer. Ludo Van Bouwel torst deze
bladzijde.
verantwoordelijkheid sedert nummer 63. Hij staat dus al
Een vijftigtal lezers uit alle hoeken van het land en uit Nederland, Frankrijk en 77 nummers in voor de verschijning van de Gazet vh Nieuw
Zwitserland krijgen hun nummer per post. Hubert De Langhe fietst door Ekeren Kwartier.
om daar heel wat lezers te
verblijden met onze gazet.
Wouter Schutters en Jef Van
Den Lemmer verspreiden
exemplaren in Brasschaat en
Kapellen. Ekeren-Donk wordt
door Marcel Van den Heuvel
bedeeld.
Verder leggen we telkens ook
exemplaren in ‘t Krantenkopje
en Dienstencentrum Antverpia, waar ex-Mariaburgers hun
buurtkrant komen ophalen.
(LVB)

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, Ignace Bosch, Jan Brys, Lus Cuyvers,
Georges Demont, Marc Denissen, Ludo Geenen, Ivan
Janssens, Hugo Lambrechts, Walter Lauriks, Els
Stoffelen, Lieven Sybers, Jo en Ludo Van Bouwel,
Mon Van den Broeck, Linda Vanpoucke, Lutgart Van
Puyvelde, Guy Mahieu, 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

woning
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auto

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING
Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!
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BUSSERS
Lus Cuyvers en Jan Van Beek verpakken de gazet in
Drukkerij Verbeke, Lieven Gevaertstraat 10, en brengen de pakken naar de bussers.
Hierbij de nieuwe medewerkers in beeld!

ALLE DAGEN WAT IN
DC ANTVERPIA

AN
De ‘OPENBARE COMPUTER RUIMTE (OCR)’
Christoph Cambré
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
altijd aangeboden worden door
Lus Cuyvers
en Jankan
Van Beek
aanwezige specialisten.
Een ‘WARME MAALTIJD’ - soep, hoofdschotel 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
Merel Van
den Brande en is twee werkdagen voordien
Jeroen Anthierens
reserveren
(Maaltijd en bus).
Met vrienden of vriendinnen zijn er
‘SPELLETJES TE SPELEN’ in de cafetaria.
Rummicub, scrabble, uno, schaakborden, damborden, kaartspelletjes (en matjes), monopoly,
vier op een rij, othello, pietjesbak, ... Steeds
Brigitte Moreau
gezellig met een drankje erbij!
NIEUW • Bio-kleuring met Arganolie •
Goed voor haar en huid
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•

Tijdens de ‘ZANGSTONDE’ - v
gerust aangesloten worden ma
Echt zangtalent is niet nodig.

•

‘PETANQUE’ wordt gespeeld,
anders op de overdekte baan, din
om 13.30 uur.

•

Recreatieve ‘TAFELTENNIS’ in
dinsdagochtend van 9 tot 12 u
13.30 tot 16.30 uur.

•

Nieuwe vrienden leren kennen
namiddag in onze cafetaria tijde

•

De echte vriendenkring ‘HOBB
vanaf 14 uur. Dames en heren h
handwerkjes.

Beatrijs en Wouter Van Zijl

Anny Joossens

•

Dinsdag vertrekt om 9.45 uur
Brasschaat (ingang sporthal
Rudy De Jonghe en Miriam Van Look
enthousiaste wandelaars voor 1
WALKING’. Eigen materiaal is w

Een uurtje voor jezelf

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

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

um

.

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

2

DC
Antverpia heef
Lambert De Roover
vaste gratis momen

o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage)/
Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken
Voetmassage / Meditatie in kleine groepjes
Bij vragen of twijfels: neem contact op

CHRISTINA HANSSENS

Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg
Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51
pieters.hanssens@telenet.be
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maandag tot vrijdag
09u00 tot 12u00
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MARIABURGSE FEESTEN
Succesrijke 32e editie

Zoals elk jaar bekoorde ook de kinderspeelgoedbeurs op de speelplaats van
de VBSM vele jongeren.

Animo zondagmiddag op het plein: spijs en drank à volonté en zelfs
dansplezier om overtollige calorieën weg te werken.

DAKkan: wat doet die kip op dat dak? Kunstenaar Wim Muylaert creëerde met
leerlingen van Academie Ekeren een muzikale mechanische kip in de tuin van het
Wijkcentrum.

Met djembéspelers zorgde Babbe ervoor dat het feest tussen de optredens
op het plein geen moment stil viel.

Dat Pius X ‘niet zomaar een school’ is, bewezen leerkrachten Chris De Winter (links)
en Leo Jacobs (midden) met de coverband Snow on the Roof. Ze zorgden voor een
geweldige ambiance.

Een zacht herfstzomerweertje paste uitstekend bij het optreden van de
Flamenco danseressen tussen de vele animatiestands rond het plein.

We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65
info@vincevastgoed.be
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WIJKWERKING
Herdenking wapenstilstand 1918 met
bezoek aan Fort- en Bunkermuseum
Op zondag 11 november werd overal herdacht dat honderd jaar geleden de
wapenstilstand van WO I werd getekend in Compiègne. Hoewel het een grijze dag
was, kon het districtsbestuur toch aan de verschillende monumenten kransen
neerleggen om de gesneuvelde Ekerse soldaten te gedenken. Wijkwerking
Mariaburg sloot de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’ af met een bezoek aan
het Fort- en Bunkermuseum van Michel Embregts, juist over het viaduct van de
Schriek op nummer 202.
Michel heeft de voorbije decennia een onvoorstelbaar groot aantal voorwerpen
en meer dan 150.000 documenten verzameld die een beter beeld geven van
Wereldoorlog I en II. De kelderverdieping van zijn woning is een echte bunker
geworden en in de tuin staan allerlei attributen die de bezoekers een concreet beeld
geven van forten en bunkers uit ons land en de rest van Europa. De ganse dag kreeg
Michel honderden bezoekers over de vloer en enthousiast gaf hij uitleg over zijn ‘uit
de hand gelopen hobby’.
(LVB)

Gesmaakt concert
Bob, Frank en zussen

“Ik sta op wacht” herbeleefde Walter Lauriks zijn legerdienst in
het openluchtmuseum, tot groot jolijt van zijn heemkundige
collega’s.

Zondag 21 oktober was de muziekgroep Bob, Frank en zussen te gast in Wijkcentrum
Het Nieuw Kwartier. De toeschouwers genoten met volle teugen van hun repertoire
en dankten de muzikanten met een warm applaus voor het prachtig programma.
Het was reeds het vierde optreden van deze gedreven muzikanten in het Mariaburgs
wijkcentrum. Aan de reacties van het publiek te horen, mogen ze best nog een
vijfde keer terugkomen! (LVB)

De deelnemers luisterden aandachtig naar het verhaal van
Michel Embregts die demonstreerde hoe tijdens WO I Belgen
via het gebruik van een houten kistje door de prikkeldraad
versperring (onder hoogspanning) in Nederland konden
geraken.
Geboeid luisterden de aanwezigen in het
WCM naar het muzikaal optreden van Bob,
Frank en zussen.

Café Chantant met Hans Primusz
Dans- en Turnkring Antverpia organiseerde samen
met de Wijkwerking op zondag 2 december een
“Café Chantant” in het WCM. Op magistrale wijze
liet Hans Primusz zowel in de voormiddag als in
de namiddag een enthousiast publiek een heerlijk
repertoire meezingen.
Hans slaagde er zelfs in het meer dan 100 jaar
oude ‘Lied van Sint-Mariaburg’ aan te leren.
Dat wordt beslist een meezinger op alle
toekomstige Mariaburgse evenementen! (LVB)

Uit volle borst en met de hand op het hart
zongen de aanwezigen met Hans Prinusz als
dirigent het ‘Lied van Sint-Mariaburg’.
4

JAARGANG 33 • Nr: 140 • December 2018

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

MENSEN

CULTUUR

Kunstkring Caerde
op de Deleuze:
Kaart
Ecolo-voorzitter
Olivier
Op 19 oktober hield de Mariaburgse kunstkring Caerde een groepstentoonstelling in
het Antverpiagebouw . Deelnemers Arlette Bories, Mia Haazen, Maria Peeters, Gerre
familie Genard woonde vlak
Daneels, Theo van Stappershoef, Liliane Denayer, Ria De Rop, Peter Kempenaers,
naast het gezin Deleuze .
Leo Van Hullebusch, Mon Van den Broeck, Nancy Van de Parre, Rita Calander, Jan
Zoon Dirk was even oud als
Daneels, Huguette Vereecken, Linda Thuys, Michel De Smet, Alfons Bijvoets, Ivan
Janssens en Sylvia De Greef stelden zeer gevarieerd werk van bijzonder hoog niveau
Olivier (geboren in 1954). Zij
tentoon.
speelden veel samen en ook
De opening van de tentoonstelling gebeurde door Vicepremier Minister Jan Jambon.
de kinderen
Veys behoorden
Heel veel belangstellenden woonden de opening bij. “Ti Ricordi”, het gelegenheidsduo Toenmalig vicepremier
Jan Jambon opende de
Sonia Antonissen en Richard D’Heer met aan de piano Annie Van Lerberghe, bracht groepstentoonstelling
tot dein speelkameraden
van de
het Antverpiagebouw.
enkele licht klassieke muziekstukken. De twee volgende dagen waren ook wat
zonen Luc en Olivier Deleuze.
bezoekers betreft zeer succesvol.
Eerst liepen de jongens school
Een maand later stelde Caerde met enkele leden tentoon in het lokaal van de
in Mariaburg (kleuterschool in
Wijkwerking aan het Van de Weyngaertplein 38. Arlette Bories, Jan Daneels, Nancy
Van de Parre, Peter Kempenaers en Mon Van den Broeck presenteerden in het mooie
Frans Standaertlei), waarvan
kader van het WCM een aantal fijne werken. De publieke belangstelling was eerder
we een klasfoto hebben met
Sinds
20
mei
1957
woonde
goed
Nederlands,
hoe
komt
Olivier
Deleuze
(geboren
beperkt.
het gezin Deleuze-Rolin in Josée Cox als juf. Nadien
teOp 8Sint-Joost-ten-Node
en 9 december volgdeopeendat?’:
Eindejaarstentoonstelling in de Sionkloosterlaan
B te Brasschaat.
namen Theo
van Stappershoef,
Leo Van
“Mijn
vader werkte
in Hullebusch,
de Leo Rita
Vermandellei 11 gingen de zonen Deleuze naar
1856december
1954) isHier
bekend
Calander, Nancy Van de Parre en Mon
Van den Broeckendeel.
Sint-Lambertus
de
petrochemie,
daarom
te
Mariaburg/Ekeren.
Zij Vonken
als
covoorzitter
van
Ecolo,
de
put energieinuitEkeren.
het vuur en
Op 15 december bracht Caerde “Kunst in de kerk”. In samenwerking met Fam-event Het lichtfestival
de
schoonheid
van
het
leven
dat uit
vuur ontstaat.
Mevrouw
Genard
(94)
hebben
we
onder
meer
lang
huurden
van
de
Bank
van
SintFranstalige
groenen.
Landstelden tijdens
het ‘Warm
Weekend op de Kaart’ Jan Daneels, Hilde Nuyens, Ida Vonken is een totaalspektakel
met installaties,
Gysbrechts,
Rita
Calander,
Alfons
Bijvoets,
Michel
De
Smet,
Sylvia
De
Greef,
Nancy
herinnert
zich:
“Ik
leerde
van
in
Mariaburg
gewoond,
net
Mariaburg/Antverpia
de
villa
bouwingenieur van opleiding,
performances, vertelacts en theater.
Van
de
Parre,
Leo
Van
Hullebusch,
Mon
Van
den
Broeck
werk
tentoon
in
de
kerk
van
De
kracht
van
de
mens
om
als
een
feniks
uit
zijn
as
te
madame
Deleuze
wat
Frans
boven
Antwerpen.
Mijn
ouders
‘Marie
Lambert’,
waar
ooit
raakte
hijMVDB)
bij het ruime
Rustoord.
verrijzen vind je terug in de theatervoorstellingen van
en
zij
van
mij
wat
Vlaams.
We
Josephvan Igor Stravinsky.
publiek bekend als directeur spraken geen woord Nederlands, Antverpia-directeur
De Vuurvogel
Hetennieuwe
word veel
je gebracht
de
hadden
contact,doorwant
nadienleven
van Greenpeace België, werd maar mijn broer en ik gingen De Baeck woonde
wonderfietsen met moving lights. Je kan genieten
tuinen liepen
in
Dokter
De onder
Ridder,
familie onzevuurbollen,
naar dieeen
Nederlandstalige
nadien
staatssecretaris
in de
vande
adembenemende
wieleneigenlijk
en poorten.
Onder de
titel ‘BEZETTE STAD
een ballon
barsten
gaat’ bracht het koor
Cantando
Gloeiend
vuur
komt
van Wheels
on fire tegenover
de
elkaar
en de kinderen
speelden
Van
Rompaey, en
thans
de
school.uitvoering
Dat was
soms erg van
regering
Verhofstad
I, een
werkte
leiding van
Luc Anthonis
aangrijpende
in de parochiekerk
Sint-Mariaburg.
duisternis van smoke on the water met waterlelies.
dan ookbrengen
veel samen.
Mevrouw
familieen
John
Van Dyck.
omdat
onze naar
ouders
Heetgebakerde verhalen
je verwondering,
voor
Verenigde
Naties
in handig,
Op 9 de
november
werd het
oorlogsgedicht
van Paul
Van Ostijen
een draaiboek
in regie
verwarring,
troost,Deleuze
kracht enreed
verzachtende
klanken.
van Hans
De Weirdt
op sublieme
verbeeld.
Ekeren
had de dag
nadien
nogTheodore
met
een
deux
onsverklankt
rapportenniet
konden
lezen.
Vader
Michel
Emile
Kenia.
Thans
is de politicus
met wijze
Uitgestorven gewaande dieren brengen je terug
een
uitzonderlijk
concert
‘Remembrance
1914-1918’
door
Labore
et
Constantia
en
Finches
chevaux.”
Zij kan
toont
foto’s
naaringenieur,
een ver verleden.
Genieten
je ook
van
weelderige snor burgemeester Wij konden ze wijsmaken wat Deleuze, burgerlijk
spetterendeop
beeldcreaties
in de
de Cine
Rio. OpDeleuze
andere
(zusjes
Vinken) in de Sint-Lambertuskerk.
waarop
zonen
we wilden. (imiteert zijn vader) was geboren te Etterbeek
van
Watermaal-Bosvoorde.
plekken kan je de soms harde strijd met het leven
Honderd jaar wapenstilstand werd wel
bijzonder sterk herdacht in onze regio!
met
Genard en
Laat jesamen
verrassen
doorDirk
de lichtsculpturen
huwde met
In een uitgebreid interview “Aardrijkskund, wat is dat 31 maart 1928. Hijmeemaken.
(LVB)
vante
deDoornik
Sterrenwacht
en de Moonburn.
kinderen
van
de
familie
Veys
in De Standaard (19 juni 2013) Olivier?” O, gymnastiek, papa.” Nelly Rolin, geboren
Dit alles kan je meemaken langs paadjes die je leiden
langs lichtschalen,afgebeeld
theelichtjesstaan.
en vuurslingers.
op 13 juli 1931.
antwoordde deze sympathieke (lacht)
Het outdoor evenement wordt afgerond met een
Deleuze
herinnert
figuur,
die
in zijn verscheen
vrije tijd
Op vrijdag
23 november
het nieuwe boek ‘XX - Wanneer het ophoudt’ van Olivier
Ugo Janssens
bij magische
apotheose.
In dePetrofina
meest donkere periode van het jaar toveren
Boekscout Uitgeverij
(ISBN:
9789402249422, verkoopprijs: 18,50 euro).
zich dat vader voor
jazzmuziek
op de
saxofoon
de kunstenaars van het Ekerse cultuurstation Tracé
Ugo Janssens’
werken en historische romans zijn bestsellers. Zijn boeken
werden
werkte
ineerder
de opnieuw
haven.vuur
Deen leven uit hun hoed.
speelt,
op degeschiedkundige
vraag ’U spreekt

“Ik leerde
Nederlands in
Mariaburg”

De Vuurvogel en andere
vreemde vogels op

Bezette stad in de kerk

Het nieuwe boek van Ugo Janssens is verschenen

uitgegeven bij Amsterdam University Press, The House of Books, Lannoo en Standaarduitgeverij.
Zaterdag 26 januari 18u-22u. Gratis toegang. Hof De
Ex-Mariaburger Ugo Janssens, thans wonend in Grand Halleux/Vielsalm, is een veelzijdig auteur van Bist. Organisatie: 252cc en Tracé.

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes
H

E

R

E

N

Kapelsesteenweg 376-380
2930 Brasschaat-Mariaburg
Tel.: 03/664 03 69
www.kledingwilan.be
Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg
Doorlopend
9u30
- 18u00
Tel.:
03/664 20 open:
51 - Fax.
03/664
42 53
Zondag
en
maandag
gesloten
Parking en toegang langs achterzijde
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fictie en historische non-fictie. Inmiddels heeft hij,
over een tijdsbestek van zestien jaar, achttien boeken
gepubliceerd. Hij werd voor zijn oeuvre onderscheiden
met onder meer de Lion Francoutprijs en het
ereburgerschap van Vielsalm, Luxemburg (B). Tot zijn
bestsellers behoren de historische fictietrilogie ‘Het
oculatum’, en de non-fictie standaardwerken ‘De Oude
Belgen’ (2007), De heidenen (2009) en ‘De Germanen’
(2014).
Er gaat een bepaalde mystiek van het manuscript uit, die
zich centreert rond Charlotte en zeer meeslepend werkt.
Het boek is een ware belevenis waarbij je zintuigen
worden geprikkeld door gedetailleerde beschrijvingen
van geuren, stoffen en smaken. Het is spannend,
tegelijk maatschappijkritisch met daarnaast ook
weemoedig-poëtische passages. De schrijfstijl nodigt
uit tot aandachtig lezen, wat versterkt wordt door de
oningevulde ruimtes in de verhaallijn. Het plot van dit
complexe, maar vlot lezend werk is indrukwekkend, het
slot verrassend.
“Ik open de deur van het appartement en roep Charlotte.
Het is stilaan een cultus geworden om vroeger op te
roepen, vroeger. Ik vervolg mijn ritueel en omhels haar
foto in de portrettengalerij. En dek de tafel voor twee.”
Het verhaal van de onveranderlijke, tijdloze liefde van een
man voor een vrouw, te midden van een veranderende,
dynamische wereld die meer en meer naar het artificiële
overhelt. (MED)

Natuurvoedingswinkel

De Groene wijzer
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
Za 9u tot 17u
Zondag & Maandag gesloten

www.degroenewijzer.be
5
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MENSEN

KMO
FREDDY
‘FRED’
De innerlijke én
de uiterlijke
mens
VAN EERSEL

EDITH
KOCH

We zetten weer graag enkele nieuwe handelszaken in de spotlights:
• Hairstyle Mijn Zus & Ik: kapperszaak achter de molen, Molenweg 1c
° 15/04/1945
• Easy Fit Premium: fitnesszaak
op de Kapelsesteenweg 382
° 15/03/1923
• De Yogastudio: op de Kapelsesteenweg
318
†
03/08/2013
† 30/07/2013
Aan alle drie de nieuwe zaken een hartelijk welkom in Sint-Mariaburg!
Hairstyle Mijn Zus & Ik
We starten onze kennismakingsroute aan de molen en gaan eens kijken bij “Hairstyle Mijn zus & Ik”, de kapperszaak die door twee zussen, een
identieke tweeling, gerund wordt. Deze twee dames zijn de dochters van een kappersechtpaar: ook vader en moeder zijn allebei kapper geweest in
Kapellen. Het is hier geen fabeltje dat een identieke tweeling niet alleen hetzelfde oogt, maar ook hetzelfde denkt en dezelfde ideeën heeft over de
zaak. De zussen zijn mekaars beste vriend en dat werkt prettig samen.
Vader Leopold Vereecke werd geboren in Sint-Mariaburg in 1934 en is nog gekend door vele Mariaburgers. Maar nog beter gekend is grootvader Odile
Vereecke, de eerste champetter van Sint-Mariaburg. In de Gazet van Antwerpen van 13/3/2014 (nog online te raadplegen op https://www.gva.be/
cnt/aid1551495/odile-vereecke-de-eerste-champetter-van-mariaburg) stond een mooi artikel over hem:
Samen met echtgenote Annie Vannuffelen baatte Fred vele In
overleed
op Het
hoge
leeftijd
…. het
OdileZNA
wordtJoostens
aangesteldtealsZoersel
garde van
Mariaburg.
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5
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Kapellen.
“Mijn
vader
was zeer
geliefd
Standaertlei. Hij was een Kempenzoon, geboren in Merksplas. gezin
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Zij hadden twee kinderen, zoon Werner en dochter Heidi, de ouderlijke woning. Edith was geboren in Jena (Oost-Duitsland)
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† 05/08/2013
hen is er een make-upzaak waar vooral bij huwelijken goed kan worden
samengewerkt. Maandag en zondag is de zaak gesloten; de andere
dagen ben je - al dan niet na afspraak - welkom.
Hairstyle Mijn Zus & Ik
Ons tweede bezoek is aan de sportzaak ‘EasyFit Premium’ Brasschaat,

HILDE
VAN HOUTVEN

Frank Jansen

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
Alleleven
snoeiwerken
mooi, goed en rijk gevuld
is ze stilletjes van ons heengegaan’
staat op haar Plaatsen
doodsprentje. De
uitvaartdienst
vond in intieme kring
van afsluitingen
plaats..

Tuinaanleg & onderhoud

Jaar rond tuinonderhoud

0475.37.75.65

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
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kan drinken en dit bovendien gratis, verjaardagen vieren,… Hier worden
de voedingscursussen, ook voor niet leden, gegeven. Gezonder leven
start met juist bewegen, maar voeding is een belangrijk onderdeel.
Nu de periode van goede voornemens nadert, is dit misschien het ideale
moment om te starten?
EasyFit Premium Brasschaat wil onze lezers hierbij nog een zeer mooi
cadeau aanbieden: op vertoon van dit artikel in je krant krijg je een
instapkorting van 60 euro.

Easy Fit Premium
sinds juni gevestigd in de zaak van de vroegere kunsthandelaar Bart
Wouters.
We worden van harte welkom geheten en krijgen een professionele
rondleiding door de coach. De EasyFit Premium visie is duidelijk: Fitness
is geen doel op zich. We leven niet om te sporten, maar sporten om
te leven! Bij Easyfit Premium wordt er gewerkt met het unieke Milonconcept gekoppeld aan persoonlijke begeleiding.
Alle spiergroepen worden getraind op een combinatie van cardioen krachttoestellen. Het circuit van oefeningen werkt met een
doorschuifsysteem op basis van een persoonlijke chipkaart met je
eigen programma en instelling. Op deze manier wordt er op een veilige,
comfortabele en efficiënte manier getraind. Een Milon training neemt
slechts 35 minuten in beslag en tweemaal per tien dagen trainen is
voldoende voor gegarandeerd resultaat.
Je behaalde resultaat kan je perfect opvolgen op de computer in
samenspraak met je coach. Je bouwt spieren op en verstevigt je lichaam
met relatief weinig moeite (De Milon is 30% efficiënter dan een
traditionele work out). Iedereen is welkom en de oefeningen vragen maar
een beperkte tijdsinvestering. De coaches hebben, door het gebruik van
de modernste toestellen, voldoende tijd om je te begeleiden, motiveren
en helpen je goede voornemens vol te houden! En dat willen we toch
allemaal!
Ook het sociale aspect wordt niet vergeten. In de ruimte vooraan staat
een uitnodigende tafel waar men kan napraten, een kopje koffie/thee

De Yogastudio

En dan vertrekken we gezwind naar onze derde afspraak.
Het pand waar vroeger ‘de 2 handjes’ waren, is niet meer te herkennen: de
complete renovatie, de prachtige verbouwing en de sfeervolle inkleding
maakten van een oud pand met drie verdiepingen een oase van rust en
ontspanning. Welkom bij de Yogastudio van Sabine, vroeger gevestigd in
Ekeren op het domein van De Clou, waar het echter te klein geworden was.
Er zijn 14 lesgevers met elk hun specialisatie en een onthaalmedewerker.
Op het ritme van je ademhaling bewuste en veilige oefeningen doen, niet
op het ritme van muziek of van je drukke omgeving. In de yogastudio
kan je allerlei groepslessen volgen, voornamelijk yoga maar ook pilates
en Qigong. Na jaren van verkeerd bewegen in de jaren ’80 en ’90 proberen
we het nu anders: niet ten koste van je lichaam. Ze worden dan ook
aangeraden door dokters en kinesisten.
Je kan zonder reservatie komen en de aanwezigheden worden afgetekend
op je beurtenkaart. De lessen zijn combineerbaar naar eigen keuze: veel
stijlen van yoga, oosters en westers, alle dagen van de week, ook op
zaterdag en zelfs op zondag. Op donderdag geeft een vaste lesgever ook
meditatie en ontspanning.
Je gaat binnen via de winkelruimte waar je een mooi assortiment aan
yogamateriaal vindt, en komt dan in een gezellige zithoek waar cursisten
ook voor en na de lessen kunnen zitten met een gratis kopje thee, water
of chocola. Dan zijn er ook nog de grote leszaal, de kleedruimtes en de
douche en de speciale ruimte voor hangmatyoga.
Je bent altijd welkom, er is geen instapmoment en de lidkaart is onbeperkt
geldig. Alle lessen staan los van elkaar, met een gemengd publiek
en aangepast aan onze maatschappij: niet te zweverig maar eerder
anatomisch. Een voorbeeld: Wij zitten op een dekentje, niet op de vlakke
grond, omdat we die oosterse houdingen niet gewoon zijn in ons westers
leven. Je kan genoeg materiaal gebruiken om het je aangenaam te maken:
kussens, matjes, nekrolletjes. Bij de oefeningen ligt de focus op jezelf.
Je wordt door de lesgever opgevolgd en meldt eventuele kwetsuren of
letsels. Voor een eerste les van 60 minuten betaal je 12 euro en dan is de
tweede les gratis. Je kan dan eens een andere les proberen in een andere
stijl en je haakt minder snel af als de eerste les je niet zo ligt. Er zijn losse
lessen, beurtenkaarten en ook jaarabonnementen. Je brengt je eigen
handdoekje mee en draagt gemakkelijke en soepele kledij, liever geen
jeans. Je combineert zelf je lessen en kan o.a. een hele avond volgen, met
een rustige les gevolgd door een zwaardere. Alle leeftijden vinden hier hun
ding: volwassenen, ouders en kind, tieners en ook kinderen. De kinderen
worden op een speelse manier bewust gemaakt van hun ademhaling
door bij voorbeeld een kikker na te doen. Tieners zijn er in alle lessen maar
vooral in de aerial yoga waar ze in zijden doeken ondersteboven hangen
in een speciale zaal. We geven ook verdiepingscursussen, maar die moet
je wel reserveren: na 10 namiddagen van deze nascholing kan je dan een
getuigschrift krijgen.
Yoga is voor iedereen. Begin je graag met yoga? Heb je het al eens gedaan
maar zoek je verdieping? Ontdek dan onze community met fijne sfeer én
persoonlijke aandacht! (LVp)

Algemene elektriciteitswerken

Elseviers Marc
- Voor alle kleine herstellingen en verbouwingen.
- Oplossen van kortsluitingen en opzoeken van storingen.
- Elektrische keuring van woningen voor verkoop.
Bel mij voor een gratis prijsofferte! Marc: 0477/944 083
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Jolien Desmet opende in november een
onafhankelijk hoorcentrum in Mariaburg
Velen kennen Jolien van haar engagement bij de Scouts van Mariaburg waar ze elf jaar lid was en vijf jaar leiding.
Na haar scoutsperiode startte ze haar doctoraatsonderzoek in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. In
diezelfde periode stapte ze in de organisatie van Cirque@taque, het gratis festival voor en door jongeren in Hof
de Bist. Volledig in de lijn van haar professionele bezigheden was Jolien de persoon die ervoor heeft gezorgd dat
er sinds 2010 gratis oordopjes worden voorzien voor de festivalgangers.
Nadat ze haar doctoraat behaalde, kocht ze samen met Joachim van Praet een huis in de Leo Vermandellei en
begon ze te werken voor Cochlear, een bedrijf in Mechelen dat hoorimplantaten maakt.
Met Jolien geen gehoorproblemen
Joachim en Jolien kregen twee kinderen, Otto en Mia, waarna Jolien het professioneel opnieuw dichter bij
voor jong en oud!
huis zocht. Ze startte in de Frans Standaertlei 23 een hoorcentrum en heeft heel bewust gekozen voor een
paramedische praktijk waar ze op afspraak werkt.
Jolien hoopt met haar persoonlijke en patiëntgerichte aanpak de drempel naar hoortoestellen te verlagen.
Een proef met hoortoestellen is bij haar steeds geheel vrijblijvend en niet beperkt in de tijd. Jolien is echt vastbesloten om voor al haar patiënten een
zo goed mogelijke hooroplossing te vinden.
Haar hoofdactiviteit bestaat uit het aanpassen van hoortoestellen, maar ook voor hoorhulpmiddelen of gehoorbescherming op maat (muziekdoppen,
slaapdoppen, zwemdoppen,…) kunt u bij haar terecht.
Jolien vindt het twee weken na de opening al geweldig om in Mariaburg te werken. “Ik woon op 2 minuten wandelen van mijn werk en ben op deze
manier heel flexibel, zowel voor mijn patiënten als voor mijn gezin.”
Meer informatie op de website www.hoorcentrumjoliendesmet.be of op Facebook. Maakt u graag een afspraak? Dan kan op het nummer 038877792
of via jolien@hoorcentrumjoliendesmet.be.

Grote Sloef: een hart voor honden

IRIE, de Duitse dog, staat klaar voor vertrek naar één of
andere therapie-opdracht.

8

Een felgroene camionette met opschrift ‘ www.grotesloef.be’ valt op in en rond SintMariaburg. “Waarover gaat dit ?” De redactie was nieuwsgierig en zocht contact. Vrij
snel werd het duidelijk: ‘Training van en therapie met honden’. ‘Grote’ staat voor de
Duitse dog Irie en ‘Sloef” voor de helaas overleden fantastische Labrador Zoef, waar
alles mee gedaan kon worden!
Zo’n zeven jaar geleden begonnen op het Van de Weyngaertplein 5, werd een hobby
vrij snel een éénmanszaak met drieluik aan activiteiten.
HONDENTRAINING gaat over hondenopvoeding. Hondenproblemen worden zo goed
mogelijk in kaart gebracht en krijgen een oplossing via training, vergelijkbaar met een
hondenschool, maar op privébasis.
THERAPIE is vooral naar kinderen gericht zoals bij een leesmoeder. De leeshond ligt
op de grond, de kinderen op een mat en lezen voor de hond voor. Allerlei angsten
met lezen worden positief gestimuleerd doordat noch leerkracht, leesmoeder, ouder
of logopedist aanwezig is en niet wordt gewezen op fouten of kritiek geuit. Alleen
de (be)geleider zonder zijn tussenkomst en de kalmerende luisterende hond is daar.
Grote Sloef heeft zó vooral contracten met Wilgenduinen Kalmthout en bibliotheek
Borgerhout.
In GVA van 23 november verscheen een artikel ‘Viervoeters maken voorlezen toffer in
bibliotheek Vrede op Moorkensplein in Borgerhout’ met foto van een lezende jongen in
het gezelschap van twee hionden .
OPVANG kan ook omdat Grote Sloef een erkend “mini”-pension is dat honden in huis
opvangt samen met de eigen honden. Mogelijkheden zijn de dagopvang tijdens het
werk van het baasje en vakantieopvang (weekendopvang) tijdens zijn vakantie. Er
worden maximaal twee honden extra toegelaten. Tijdig reserveren is dus noodzakelijk!
Alleen een halsband, leiband, eventueel eten en reglementaire inentingen zijn nodig
en de achtergelaten hond moet uiteraard ook overweg kunnen met andere honden.
Het risico van hap in been of arm neemt men er graag bij, dit behoort bij het vak ‘Een
hart voor honden hebben’. Alle informatie kan gevonden worden op ‘ www.grotesloef.
be ‘ of rechtstreeks contact via +3236052533 of mail naar grotesloef@grotesloef.be .
(WL)
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met smaakvolle creatie
op Kerstdrink

gin ter gelegenheid van de feestdagen als geschenk aanbieden. (LVB)
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GEZOCHT
Hugo Lambrechts, echtgenoot van Nora Augustijns (DC Antverpia), vond in zijn archief
een aantal oude beelden, die betrekking hebben op Mariaburg. Hij vroeg ons of onze lezers
meer figuren herkennen op onderstaande foto’s. Graag reacties op tel. 03/605 73 61 of gsm
0476/592278 (Ludo Van Bouwel) of bij een bezoekje aan ons Heemkundig Documentatiecentrum op dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11.30 uur.

Foor Mariaburg 1924
Op de Sinksenfoor kon men poseren in een sprekend decor. Vijf jonge
vrouwen zien we hier afgebeeld. Van de eerste twee links is de naam niet
bekend. Verder Esther De Meyer, Angèle Vandeputte en Mitje Baudewijns.

1938 met een vraagteken
Blijkbaar h eeft deze foto een verband met wielrennen: organisatoren en
officials van de Acht van Brasschaat?
Tweede van rechts is Edmond Van Herendael, zevende rechts John Simons
en de negende rechts is Jef Volant. De foto komt van fotobureau Focus,
Van Geertstr. Antwerpen. Weet iemand andere namen en welke groep is
dit?

Wijkwerking Mariaburg vzw
wenst alle lezers
een zalig kerstfeest
en
voorspoedig 2019!

10

We vermoeden interieur kantoor Antverpia 1924
Angèle Vandeputte (rechts) en Mitje Baudewijns (links) hebben we terug
gevonden op de loonfiches van Antverpia.

De voetballersfoto werd genomen ca. 1923-24.
Staande tweede rechts René Vandeputte;
zittende tweede rechts: Jef Volant.
Welke ploeg is het? Andere namen?

Graag uw reactie.
Oude foto’s kunnen altijd op onze bladzijden
een plaatsje krijgen!
Het Heemkundig Documentatiecentrum is
elke dinsdagmorgen tussen 10 en 11.30 uur
open voor opzoekingen in het ruim beschikbaar archief.
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MENSEN
GOUDEN JUBILEUM
Deijnckens-Andries
Vrijdag
16
november
werd
het ‘gouden echtpaar’ Walter
Deijnckens-Liliane Andries samen
met 42 andere koppels door het
gemeentebestuur
uitgenodigd
op een receptie in het kasteel
van Braschaat. Burgemeester
en schepenen ontvingen de
jubilarissen die een oorkonde van
de koning ontvingen en een omslag
met uitnodiging voor een lunch in
het Dienstencentrum.
Walter Deijnckens (1943) en Liliane Andries (1948) huwden op 4
september 1968 in Boechout. Zij hadden elkaar leren kennen in de
uitgangsbuurt van de Stadswaag. Na hun huwelijk woonden ze een jaar
aan de Liersesteenweg in Mortsel, verhuisden nadien naar de Neerlandwijk in Wilrijk waar op 14 augustus 1972 het gezin verrijkt werd door de
geboorte van dochter Karin. In 1982 kwamen ze wonen in de Mariettalei.
Jeugdherinneringen inspireerden Walter om naar Mariaburg uit te wijken:
“Als zesjarig jongetje nam ik met mijn moeder de boerentram 65. Aan
de halte Café du Cycle stapten we af. Vader, mijn twee oudere broers en
mijn zus stonden daar met hun fiets op ons te wachten. Langs het bol
kasseiweggetje Lage Kaart trokken we dan voor de ganse dag naar de
Kattekensberg.”
Ze hebben twee kleinzonen van 14 en 15 jaar, Sietse en Joppe.
Walter bracht een groot deel van zijn beroepsleven door in de verfindustrie.
Liliane verrichtte bureelwerk tot de geboorte van hun dochter. Nadien
verkocht ze als zelfstandige marktkramer pralines en snoep.
Van in zijn jeugd is Walter een fervent filatelist met nationale en
internationale contacten. Ook in eigen omgeving organiseerde hij al
prachtige postzegeltentoonstellingen en zorgde o.m. voor de uitgave van
onze luxevellen met beschermde villa’s en Mariaburgse gesneuvelden.
Elke dinsdagmorgen werkt hij al vele jaren mee aan de uitbouw van het
Heemkundig Documentatiecentrum. (LVB)

Frans Vermeiren blies 100 kaarsjes
en zes weken later laatste adem uit
° 8/10/1918
† 21/11/2018
Op maandag 8 oktober werd in Elcks Thuys in aanwezigheid van
prominenten, familie, vrienden en kennissen de honderdste verjaardag
gevierd van Frans Vermeiren. Niets liet vermoeden dat de stralende
jubilaris op woensdag 21 november zou overlijden. In de feestzaal van
de parochie blies hij nog krachtig de kaarsjes van de feesttaart uit. Zes
weken later, na een kort verblijf van vijf dagen in ZNA Jan Palfijn, blies
hij zijn laatste adem uit. Zijn echtgenote Maria Huygelen, zonen en
schoondochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen namen samen met
vele vrienden en buren in de parochiekerk afscheid van deze populaire
dorpsfiguur, een echte Mariaburger die steeds met veel interesse
deelnam aan de activiteiten van onze Wijkwerking.
Een kleinzoon vertelde op pittige wijze over zijn grootvader, die nog voor
het einde van de Groote Oorlog werd geboren. Frans heeft in zijn leven
ongelooflijk veel veranderingen meegemaakt: auto’s, radio, vliegtuigen,
televisie, telefoon, telex, fax, computer, badkamer met warm water,
gasverwarming... Hij heeft het allemaal in zijn leven zien verschijnen.
Tijdens de tweede wereldoorlog schilde hij als soldaat patatten in de
militaire keuken. Na zijn huwelijk heeft hij dat thuis nooit meer gedaan
(aldus de kleinzoon),
Aanvankelijk volgde hij zijn vader op die een melktoer had in Mariaburg.
Frans had zelf geen koeien, maar haalde de melk in de melkerij en
bracht deze aan huis bij de klanten. Nadien schakelde hij, geïnspireerd
door buurman Van Baast, over op het kweken van chrysanten en andere
planten. Vele Maraburgers kwamen tot in de jaren ‘70 bij Maria in de
Schriek bloemen kopen. Achteraan het huis was de winkel. Het echtpaar
kreeg zeven zonen. De jongste werd - met de koning als peter - Boudewijn
genoemd. De opvoeding van de jongens liet Frans aan zijn echtgenote
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over.
Nadat Frans op 65-jarige leeftijd gepensioneerd was, heeft hij samen
met zijn echtgenote van een mooie ‘oude dag’ genoten. Ze maakten vele
reizen en bewaarden in fotoboeken prachtige herinneringen daaraan.
Ook namen ze actief deel aan de activiteiten van Okra en van het DC
Antverpia. Op de dansvloer waren ze niet weg te slaan.
Na 68 jaren gelukkig huwelijk stonden deze zinvolle woorden op het
doodsprentje:
Ik kon niet mee
na al die lange jaren.
Je reisde
voor het eerst alleen
en liet me achter
met mijn tranen.

Districtsvoorzitter Koen Palinckx
kwam samen met WWMbestruurslid Marc Elseviers de
nieuwe honderdjarige huldigen.

Frans blies op 8 oktober de
kaarsjes van de feesttaart uit.

Afscheid van Maria
Van Den Wyngaert
een half jaar na
heengaan Marcel Doms
° 17/12/1934
† 18/9/2018
Maria Van Den Wyngaert is onverwacht overleden te Brasschaat in AZ
Klina. Op een zonovergoten woensdag 26 september 2018 hebben in
de kerk van Sint-Mariaburg vele vrienden, kennissen en buren afscheid
genomen van iemand om van te houden, van iemand om nooit te
vergeten, van iemand die haar weg kranig, moedig, ten diensten van
velen ging.
Het rustig inslapen van haar Marcel op hun stek in de Frans Standaertlei
op zaterdag 10 maart 2018, waar zij zoveel jaren hem kranig en moedig
bijstond in goede en kwade dagen, kon Maria niet aan. Het verdriet
was moeilijk om dragen, ondanks pogingen van haar ganse entourage
haar wat op te vrolijken, maar dat was helemaal geen boodschap. De
gezondheid ging zienderogen achteruit en zes maanden na Marcel heeft
zij uiteindelijk ook rust en vrede gevonden.
“Tante Maria”, “Tante Mie” – want zo werd zij door iedereen genoemd en
gewaardeerd – zal bij velen zeer goede herinneringen nalaten en nu rust
zij bij haar Marcel “Boske” op de begraafplaats van de Alfredlei, waar zij
tot dan alle dagen vroeg in de ochtend hem te voet een goede morgen
ging wensen.
Een prachtige bezinning met een gedicht van Alice Nahon bij het einde
van een ingetogen afscheid van Maria Van Den Wyngaert bracht een
ganse gemeenschap tot stilte en nadenken:
’t is goed in ’t eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert hem zeer gedaan
11
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WEGENWERKEN
Het Mariaburgs labyrinth
Er is de laatste weken wat afgevloekt door chauffeurs die vanuit onze wijk in
Ekeren moesten geraken. Tal van wegenwerken in Nijverheidslei, Bist, Marcel
De Backerstraat, Isabellalei, Statiestraat en Driehoekstraat maakten het quasi
onmogelijk op bepaalde bestemmingen te geraken. Johan Mertens van La Praline
bleef niet bij de pakken zitten en plaatste borden om in de topperiode van SintNiklaas en Kerstmis de klanten de weg naar zijn zaak te wijzen. Het beeldverhaal
van dit onvoorstelbaar labyrinth. KAFKA.

Beenhouwerij - Charcuterie

MAES
Positief nieuws voor de wielrijders: binnen de vooropgestelde tijd heeft
de provincie in samenwerking met het gemeentebestuur van Kapellen
voor de kostprijs van 112.384,80 euro de brug over de Kaartse beek, die
de wijk De Sterre met de Zwemdoklei verbindt, prachtig verhoogd en
verbreed.

Specialiteit: Paardenvlees
1ste kwaliteit runds- varkens- en kalfsvlees
Fondue- gourmet- en barbequeschotel
Donderdag gesloten
Kapelsesteenweg 418 Brasschaat - Mariaburg
Tel: 03/664 20 73

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken
Dag en nacht

Alfons de Schutterstraat 17
2180 Ekeren

12

Enkel op afspraak
0476/85.49.96

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg
tel: 03/664.27.04
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SPORT
Jasmine Debeer kampioen shortboard
Jasmine Debeer (27) uit de Van de Weyngaertlei is voor de derde maal Belgisch
kampioen shortboard geworden. Zij behaalde de titel op de Atlantische Oceaan in
Vieux-Bouceau-les-Bains nabij Bordeaux.
Aan Jan Brys vertelde ze: “Door een hernia heb ik het surfen een flink stuk moeten
terugschroeven. Daarom doet deze derde titel zo’n deugd. Ik heb zo goed als niet
kunnen trainen. Ik begon op mijn zeventiende met surfen. Na mijn middelbare studies
heb ik een tijdje in Nieuw-Zeeland vertoefd en daar ontdekte ik dat wedstrijdsurfen
echt mijn ding is. Daarna heb ik twee jaar in Europa getraind. Van mijn 22 tot mijn
24 heb ik in Australië gewoond omdat de faciliteiten om te surfen en te trainen er
uitstekend zijn.”
Nu heeft Jasmine haar studies landschapsarchitectuur in Gent hervat. Daardoor zal het
surfen wat naar de achtergrond worden verwezen.
(LVB)

Jasmine Debeer is gelukkig met haar derde Belgische titel
shortboard. (Foto Samantha Hunt)

VELO CLASSIC
met mooie opbrengst

Gastheer Jef Konings en de Brasschaatse schepenen Adinda Van Gerwen
en Dirk De Kort samen met bestuurslui van Zelfhulpgroep MS Patiënten
en Georges Demont en Edward Bedeer, die de cheques overhandigden.

Op woensdag 10 oktober mochten de organisatoren van de Velo Classic
opnieuw gebruik maken van de Remise in het park van Brasschaat voor
de jaarlijkse uitreiking van de cheques.
Na een welkomspeech van Jef Konings konden de mensen van Velo Classic
en KVK Mariaburg in aanwezigheid van enkele schepenen,organisatoren,
medewerkers van de Velo Classic en de mensen van de Zelfhulpgroep
voor MS-Patiënten de cheques overhandigen.
Ondanks het zeer warme weer mochten op de 20e Velo Classic toch nog
1302 deelnemers verwelkomd worden.
Het resultaat was dan ook zeer positief. De mensen van de zelfhulpgroep
voor MS patiënten kregen twee cheques overhandigd: Velo Classic 2018:
4500 euro en KVK Mariaburg: 750 euro. Daarmee kunnen ze hun werkjaar
alweer financieel gezond houden.
“Wij beginnen alvast met de voorbereiding van onze Velo Classic 2019”,
aldus voorzitter Georges Demont.
(MED)

Danny De Proft stapte 3385 euro bijeen voor VOC
Opvang, verzorging, het wel en wee van gekwetste dieren blijft mensen terecht beroeren.
Niettegenstaande de regenachtige weersomstandigheden kwamen dit jaar circa 1500 personen een kijkje nemen in het ‘Vogel- en klein wild
Opvangcentrum’ aan de Holleweg in Hoogboom. Buiten de deskundige uitleg over de werking van het VOC - meer dan 5000 dieren werden dit jaar
reeds opgevangen en verzorgd - kon men de voederbeurten en vrijlatingen (o.a. een reiger) mee opvolgen. Ook werd tijdens de Opendeurdag het
geldbedrag overhandigd dat’ Dodentocht-stapper’
Danny De Proft verzamelde met zijn actie voor het
VOC. Een mooi bedrag van 3385 euro kan weer
nuttig worden besteed met dank aan de vele
sponsors!
Vermeldenswaardig is ook dat het VOC Brasschaat
– Kapellen alles in het werk stelt om gewonde en
jonge reeën een nieuwe kans te geven in de natuur.
Jaarlijks worden herstelde dieren afkomstig uit
diverse natuurgebieden in Vlaanderen vrijgelaten
in de Kalmthoutse Heide met medewerking van
het Agentschap Natuur en Bos.
Momenteel brengt Marcel Peeters, oprichter en
ere-voorzitter van het VOC, in zijn privé achtertuin
een viertal reetjes groot met viermaal een andere
bloedlijn. Eén bokje uit Herenthout en drie
jonge hindes, afkomstig uit Merelbeke, Brugge
en Zonhoven. In samenspraak met Natuur en
Bos zullen deze in het voorjaar van 2019 in de
Kalmthoutse Heide worden vrijgelaten. Terecht
mag oprichter Marcel, met steun van echtgenote
Simonne en vele vrijwilligers, fier terugblikken
op wat hij de laatste 15 jaar voor al deze dieren
verwezenlijkte. (LC)
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6-UREN SERVICE VOOR
GEBOORTEKAARTEN
Huwelijkskaarten
Alle handelsdrukwerk
Folders - Affiches - Flyers
Brochures - Digitaal drukwerk
van 1 tot en met … exemplaren

Lieven Gevaertstraat 10
2950 Kapellen
Tel.: 03 664 23 38
info@druk-verbeke.be
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ANTVERPIA

FREDDY ‘FRED’
Noteer in uw agenda
voor 2019
VAN EERSEL

MENSEN
EDITH
KOCH

Verloren Maandag 7 januari is zo’n oude
topper met smullen van appelbollen en worstenbroden.
° 15/04/1945
° 15/03/1923
Dinsdag 15 januari 14 uur wordt met hapje, drankje en babbel dé “Nieuwjaarsbrief” voorgelezen tijdens nieuw†
03/08/2013
jaarsreceptie. Karina Speleers-Hans neemt als OCMW-verantwoordelijke de fakkel over van Bart Brughmans.
† 30/07/2013
Haar agenda vermeldt steunen van samenwerking met alle zorgpartners Brasschaat, dus ook DC’s. Terugkoppeling, meldingen en ideeën van bezoekers zijn welkom om verdoken zorgwekkende situaties op te sporen.
Vrijdag 18 januari is er omdat men gaat sluiten helaas een laatste maal kegelen - mét lekkere maaltijd - in
Kegelhuis Antwerpen. Geïnteresseerden moeten zeker naam opgeven.
Februari is liefdes- en vriendschapsmaand. Het project smeden van vriendschappen en aanpakken van eenKarina Speleers-Hans neemt de
zaamheid staat nog in startblokken met opties Valentijns ontbijt, vriendelijke versie van Hotel Romantiek.
fakkel over van Bart Brughmans.
Maart en april voorzien ‘gezond bewegen, Wereldgezondheidsdag, valpreventie, fijne fietstochten, thema’s rond ‘veilig en elektrisch fietsen’. Bij
Samen
echtgenote
Vannuffelen
genoegmet
belangstelling
komtAnnie
een echte
“Flash Mob”.baatte Fred vele In het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de
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Steylaerts.
Jarenlang
woonde
ze met haar
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gratisinmaaltijd
in een dienstencentrum
aangeboden.
Standaertlei.
was Algemene
een Kempenzoon,
geboren
Merksplas.
gezin in de Rochuslei
18. Haar dochter Chris woont thans nog in
staat twee
nog geprogrammeerd
praatgroep
en rouwverwerking,
gratis Edith
digitaalwas
abonnement
afzegging)
op DC nieuZijVerder
hadden
kinderen, zoon
Wernerrond
enrouw
dochter
Heidi, de aanbieden
ouderlijkevan
woning.
geboren (of
in Jena
(Oost-Duitsland)
wtjes via dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be ‘.
die huwde met Daniël de Kort en nog in de Sint-Antoniuslei en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire figuur was in
Oude toppers zoals sport, creatieve groepen, Spaanse conversatie, enz. lopen verder; maaltijden behouden zelfde prijzen; gemeentelijke dienstverwoont.
Hij overleed
in Stabroek
en werd begraven te Ekeren. het Mariaburgs gemeenschapsleven. Charles speelde mee in de
lening loopt
zoals gewend
is.
harmonie
Antverpia
zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook
Gedichtenbundel à 3 euro ten voordele van “Warmste Week” nog verkrijgbaar
zolang de
voorraad en
strekt.
(WL)
de kinderen van het gezin waren actief betrokken bij het sociale

Nieuw in 2019:HILDE
Genealogie
VAN HOUTVEN
stamboom onderzoek

Tweemaandelijks vragenuurtje voor liefhebbers start op 15 januari
° 29/10/1917
Stamboomonderzoek is iets van alle tijden. Velen zijn geïnteresseerd
† 05/08/2013
in hun voorouders, hun familierelaties,
hun roots. DC-Antverpia wil aan
eventuele problemen een oplossing bieden tijdens een tweemaandelijks
vragenuurtje dat start op dinsdag 15 januari te 9.30 uur in de hobbyzaal
beneden.
Vragen betreffende genealogie of opzoeken op internet kunnen op
dat moment een oplossing krijgen via het rijksarchief -famelysearch In familiekunde
het tijdperk Vlaanderen
dat de vrouwen
nog opzoeken
een hoedindroegen
om naar de
- gegevens
buitenland.
kerk
te
gaan,
was
‘Hilda
de
modiste’
een
heel
bekende
figuur
in het
Voor begeleiding is het wel handig om te weten wat de problemen
zijn.
dorp.
Zij
woonde
met
haar
man
Frans
Joossen
en
haar
zoon
Harry
Mail daarom voordien alle vragen of problemen naar rina.havelaerts@
in gmail.com
de Leopoldlei
en was dé hoedenmaakster vanmet
de streek.
Zij was
of dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
vermelding
van
al naam
lang weduwe
en
woonde
in
RVT
Ten
Dorpe
te
Zoersel.
‘Na
en voornaam en dit tot maandag 6 januari 2019. Alles kan opeen
die
mooi,
en rijkworden.
gevuldErleven
ze veel
stilletjes
van ons
heengegaan’
wijzegoed
voorbereid
wordtisniet
tijd verloren.
Meer
deelnemers
staat
op haar
doodsprentje.
uitvaartdienst die
vond
in intieme
kring
kunnen
zo worden
geholpen.De
Geïnteresseerden
willen
beginnen
aan
plaats..
een stamboom, zijn uiteraard welkom. Rina Havelaerts hoopt dinsdag 15
januari vele kandidaten te ontmoeten.
(WL)
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DC Antverpia verwende zijn
medewerkers op de dag van
internationale vrijwilligers

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.
Vrijwilligers in organisaties zijn welgekomen, niet te onderschatten,
dankbare, waardevolle hulp. Woensdagavond 5 december - internationale
dag - nodigde DC Antverpia de medewerkers met partners uit voor een
heerlijke Kaas- en Wijnavond als waardering voor alle cafetariawerk,
opdienen maaltijden, vervoeren bezoekers, begeleiden activiteiten, …
Lachende gezichten, gezellige babbel, verhalen, anekdotes zorgden voor
zeer geslaagde pakjesavond. Een ‘fotoshoot’ met alle nodige attributen
animeerde de samenkomst. Na een heerlijk dessertenbuffet en met een
klein aandenken keerde men gemotiveerd terug huiswaarts. Vrijwilliger
worden? Één adres: “Nora” ! (WL)
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MENSEN

ANTVERPIA

Pedicure Inge Van Roy blijft
Ecolo-voorzitter
Olivier Deleuze:
Mariaburgse wijkagent

nog maar één dag, Louise
Koch
familie Genard woonde vlak
komt in de plaats metnaast
driehetdagen
gezin Deleuze .

in de kijker…

Zoon Dirk was even oud als

“Ik leerde
Nederlands in
Mariaburg”
goedkennen
Nederlands,
Olivier
Deleuze kant
(geboren
Aan
de Brasschaatse
van Mariaburg
vele lezershoe
zekerkomt
hun
dat?’:
te
Sint-Joost-ten-Node
op
wijkagent
Gino Claes.
Je ziet
hem wel 1954)
eens door
de straten fietsen
op weg
om te werkte
bemiddelenin
“Mijn
vader
18
december
is bekend
bij
kleine
problemen
of
moeilijkheden
bij
buurtbewoners.
zie je
als covoorzitter van Ecolo, de de petrochemie, enOokdaarom
hem
regelmatig
op
pad
met
de
kleuters
van
GIBO
Mariaburg
aan
de
Franstalige groenen. Land- hebben we onder meer lang
Annadreef die hij op kindvriendelijke wijze de eerste verkeersregels aan
bouwingenieur
van opleiding, in Mariaburg gewoond, net
de kruispunten uitlegt. In Dienstencentrum Antverpia stelt hij zich,
boven
Antwerpen.
ouders
raakte
hij
bij
het van
ruime
iedere tweede maandag
de maand
vanaf
14 uur, ter Mijn
beschikking
spraken geenzowoord
publiek
als directeur
om al de bekend
vragen of opmerkingen
van wijkbewoners
goed Nederlands,
mogelijk te
mijn broer
ik gingen
beantwoorden.
In deze
is hij het
eerstemaar
aanspreekpunt
in deen
Brasschaatse
van
Greenpeace
België,
werd
wijkbuurt.
nadien
staatssecretaris in de naar een Nederlandstalige
Dat Gino buiten
zijn beroepsactiviteiten
nog andere
heeft, kan
Datinteresses
was soms
erg
regering
Verhofstad
I, werkte school.
je hieronder lezen.
handig,
omdat
onze
ouders
voor
de Verenigde Naties in
Op 1 juni vertrok hij samen met zijn partner Katleen Deboey en haar
lezen.
Kenia.
is devoor
politicus
met ons
vriendinThans
Martine
drie maanden
naarrapport
Canada niet
voor konden
een bijzonder
weelderige
burgemeester Wij konden ze wijsmaken wat
fietsavontuursnor
!
wilden.
(imiteert
zijn vader)
HunWatermaal-Bosvoorde.
doel was een gedeelte van ‘THEwe
GREAT
TRIAL’
af te rijden,
een
van
zo In
goed
auto-vrije fietsroute
Canada, die begint
de
“Aardrijkskund,
wat aan
is dat
eenalsuitgebreid
interviewdoorheen
oostkust
aan
de
Atlantische
Oceaan
en
eindigt
aan
de
westkust
ter
in De Standaard (19 juni 2013) Olivier?” O, gymnastiek, papa.”
hoogte van de Stille Oceaan!
antwoordde
deze sympathieke (lacht)
Vertrokken in St. John’s (Newfoundland) fietsten zij door de prachtige
figuur,
die
in zijn
vrijeprovincies
tijd
natuur van enkele
Canadese
tot in Toronto. Ze maalden 4000
jazzmuziek
op
de
saxofoon
km af en beleefden onvergetelijke avonturen. Buiten de kick van de
fysieke prestatie,
de fenomenale
speelt,
op de vraag
’U spreektnatuur en de ongelooflijke gastvrijheid
van de Canadese inwoners was de ontmoeting met een beer in het wild
één van hun meest indrukwekkende ervaringen…
(LC)
Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief
Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg
Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde
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Twee treinen
per uur in elke
richting
Sinds 10 december
2018 stoppen in de
week twee treinen in
beide richtingen:
richting AntwerpenCentraal vertrek op elk
uur.24 en elk uur.56
(behalve om 06.58u en
08.55u); richting SintMariaburg: vertrek in
Antwerpen-Centraal
op elk uur.51 (behalve
om 16.50u ) en elk uur
.21 Voor een volledig
overzicht
zie
de
website https://www.
belgiantrain.be/nl
(GM)

Hoewel Inge Van Roy (Sens Naturel) met haar magische handen al
Olivier hun
(geboren
1954).en Zij
geruime tijd binnen DC Antverpia vele mensen
voeten,in
handen
samen en
gelaat verzorgt, komt er zo goed als eenspeelden
einde aanveel
haar diensten.
Veleook
uren fileleed, door de verre afstand die ze
dag en dauw
Ouddevoor
kinderen
Veysvanuit
behoorden
Turnhout moet overbruggen, noodzakentot
haarde
afspeelkameraden
te bouwen. Maar omdat
van de
ze de trouwe bezoekers heel hard zou missen,
komt
nogOlivier
wel op vrijdag
zonen Luczeen
Deleuze.
naar Sint-Mariaburg. Ze zal zich dan vooral inzetten op voetreflexologie,
Eerst liepen de jongens school
gelaatsverzorging en “anti-aging” handverzorging.
Mariaburg
(kleuterschool
Ondertussen mocht DC Antverpia al eeninnieuwe
pedicure
verwelkomen. in
Louise Koch heeft de harten (en voeten)
de bezoekers waarvan
reeds
Fransvan
Standaertlei),
gewonnen.
Zij zal
maandag,
dinsdag
donderdag
afspraken
weeneen
klasfotodehebben
met
Sinds 20
meiop1957
woonde
voor pedicure en (verzorgende) manicure
onder
Coxhaar
alshoede
juf. nemen.
Nadien
het gezin Deleuze-Rolin in Josée
Ze woont in Ekeren en is in december 26 jaar geworden. Ze heeft al
gingen de zonen Deleuze
naar
de jaarLeo
Vermandellei
vijf
ervaring
als pedicure en 11schoonheidsspecialiste.
Ze zal ook
in Ekeren.
te
Mariaburg/Ekeren.
Zij Sint-Lambertus
gelaatverzorging
behartigen. Afspraken
kunnen gemaakt worden
via de
burelen
van van
het dienstencentrum
of na behandeling
bij haarzelf
of via het(94)
Mevrouw
Genard
huurden
de Bank van Sinttelefoonnummer
van Antverpia
03 660herinnert
58 00. En toch
wetenvan
zich:leuk
“Ik om
leerde
Mariaburg/Antverpia
de villa
is‘Marie
dat ze ook
minder
mobiele
kandidaten
thuis
kan
komen
behandelen
Lambert’, waar ooit madame Deleuze wat Frans
(0497 69 00 31 ). Ook voor de werkende kandidaten kan ze ’s avonds of
Antverpia-directeur
Joseph en zij van mij wat Vlaams. We
op zaterdagen afspraken maken.
hadden veel contact, want
De
Baeck
woonde
en
nadien
(WL)

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

Inge Van Roy

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.

Natuurvoedingswinkel

De Groene wijzer
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
Za 9u tot 17u
Zondag & Maandag gesloten
Louise Koch

www.degroenewijzer.be
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ALLERLEI

PAROCHIE SINT-MARIABURG
Dinsdag 25 december om 10.30u gezinsvriendelijke KERSTVIERING met
samenzang.
De kinderen mogen een ‘kadootje’ meebrengen voor het kerstekind: een
speelgoedje waarmee ze zelf niet meer spelen maar dat nog wel intact is.
We geven het graag via KABAS aan kinderen die geen speelgoed krijgen.
Zondag 6 januari 2019 is er na de parochieviering om 10.30u de jaarlijkse
‘Nieuwjaarsreceptie’ in Elcks Thuys. Ook al kom je niet naar de viering,
iedereen is welkom vanaf 11.30u.
Met wensen voor een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar
voor u, uw familie en allen die u nauw aan het hart liggen.

REGENBOOGKOOR viert feest!

Vrouwen aan de macht
Afscheidsconcert
Koninklijke
u het stof van de voorbije
gemeenteraadsverkiezin“N
gen stilaan is gaan liggen, tenminste toch in de
Harmonie
Antverpia
beide kanten van
Sint-Mariaburg, kunnen we terug gaan naar
de orde van de dag.

DE KRONIEK VAN BARBARA

Brief uit Nederland

Tijdens de Mariaburgse Feesten maakte ik een wandelingetje langs enkele
plaatsen die me dierbaar zijn en toen kwamen herinneringen naar boven.
In de Sint-Antoniuslei ben ik geboren, op de eerste verdieping van nummer 17.
We verhuisden al vlug naar de eengezinswoning aan de overkant van de straat.
Daar kwam op nummer 18 een eengezinswoning vrij, waar mijn broer geboren
werd. Deze woning beviel mijn ouders kennelijk nog niet, zodat we snel daarna
verhuisden naar de Leopoldlei 19. Dit huis was samen met het identieke buurhuis
gebouwd op het terrein van de schapenhouder Eulaarts.*
In de crisistijd was deze woning te groot voor één gezin zodat de tussenverdiepingen
omgebouwd werden tot een appartement door de eigenaar, de heer Machiels,
familie van de heer Eulaarts. Op deze wijze kwam madam van Lieferinge, een
oudere dame, bij ons boven wonen. Het was een lieve vrouw die van Zottegem
kwam.
In Sint-Mariaburg kwam ze terecht omdat haar dochter getrouwd was met
mijnheer de Prater. Er ontstond vriendschap tussen mijn ouders en de familie
de Prater. De economische crisis was tot een eind gekomen, maar de oorlog
brak uit. Mijnheer en madam de Prater woonden in de van de Weyngaertlei
tegenover de woning met nr.51. Een kleine woning achter de bungalow waar nu
de tandartsenpraktijk “Dentius Ekeren” gevestigd is. In deze bungalow verbleef
zo nu en dan de eigenaar, de familie Vermet. Nederlanders die hun vaste woning
hadden in een kasteeltje nabij Bergen op Zoom. De heer de Prater was bij hen in
dienst als chauffeur en huisknecht. In de oorlog kon de familie Vermet moeilijk de
grens passeren zodat de grote bungalow niet gebruikt werd.
Er ontstond snel tekort aan eten doordat de Duitse bezetter de voedselvoorraden
afvoerde naar Duitsland. De oorzaak zou zijn dat de Duitsers België hiermee
straften voor het verzet wat er geboden was, aan de IJzer, in de eerste wereldoorlog.
Nederland werd (nog niet) gestraft zodat daar nog eten in overvloed was.
Mijnheer de Prater had een werkvergunning gekregen om bij zijn baas, in
Nederland, als hovenier in de kasteeltuin te werken. Deze vergunning had hij nodig
om een pas te krijgen waarmee hij de grens kon passeren. Zodoende ging hij op de
fiets naar Nederland en kwam met fietstassen vol eten weer naar huis. Nu wil het
toeval dat een schoonbroer van mijn moeder in Bergen op Zoom een bakkerij had.
Hij bood haar, op papier, werk aan zodat ze een werkvergunning kreeg. Omdat ze
niet dezelfde achternaam had als haar schoonbroer wekte dit geen achterdocht bij
de bezetter en kreeg ze een pas om de grens te passeren. Hierna fietste ze samen
met mijnheer de Prater tweemaal per week naar Bergen op Zoom.
Soms kwamen ze met veel eten thuis, soms met minder. Dit was afhankelijk van
hoeveel de Duitse grenswachten en de Nederlandse en Belgische douaniers in
beslag genomen hadden.
Het valt niet moeilijk te begrijpen dat er een nog hechtere vriendschap ontstond
tussen beide echtparen. Op zondag gingen we er dikwijls op bezoek waarbij, mijn
broer en ik, ons soms erg verveelden. We gingen dan in de tuin spelen die grensde
aan de bungalow op de hoek van de Oudstrijderslei en de Kapelse Steenweg. In
deze tuin waren zo nu en dan heel aardige meisjes waarvan we soms snoepjes
kregen. Dit ging goed tot mijn moeder dit hoorde. Ze werd onbeheerst boos op
ons en we mochten niet meer in de tuin spelen. Later hoorde ik van Ludo Van
Bouwel, op één van de, door hem georganiseerde rondwandelingen, dat dit een
bungalowtje van plezier geweest was!
Omdat de familie Vermet toch niet naar België kon komen was de familie
de Prater in de grote bungalow ingetrokken. Naast de grote verveling van de
zondagmiddagen, soms onderbroken door luchtalarm**, ben ik nooit vergeten
dat er midden in de woonkamer van de bungalow een vijver was. Op de hoeken
stonden er vier grote kikkers (puiten) die waterstralen vanuit hun bekken in het
water spoten.
De vijver stond in verbinding met een nog grotere vijver in de tuin. Omstreeks
vijf uur klapte madam de Prater in haar handen, de vissen kamen naar binnen
zwemmen en kregen te eten.
Dierbare herinneringen aan mijn geboortedorp die mij nog steeds een gevoel van
geluk geven.
Jan Minderhout

Julienne, die heel nauwgezet alle verkiezingsuitslagen

Voor de analyseert
Remise in en
hetvergelijkt
Brasschaats
gafvraagt
Koninklijke
met gemeentepark
zes jaar geleden,
mij of
Harmonie Antverpia
op zaterdag
17 augustus
zijn afscheidsconcert.
wij nu ook tot
‘de gele gordel’
rond Antwerpen
behoren en of
er een
verband is
met
verschillende
kleuren
van de gordels
Het muzikaal
gezelschap
dat
114dejaar
alle belangrijke
gebeurtenissen
judo en karate
en
de in
politiek.
in de wijk in
opluisterde
en
ook
andere
steden
en
zelfs in het
Ik leg haar dan ook uit dat geel de kleur is van de politieke
buitenland partij
ruim die
gewaardeerd
werd,
houdt
op
te
bestaan
bijingebrek
dit jaar de meeste stemmen heeft behaald
en om
Antwerpen enHeel
bijgevolg
‘aan
zet is’.(LVB)
aan jonge muzikanten.
droevig
nieuws.
En over aan zet zijn gesproken, Julienne vindt het schandalig
dat er dit jaar als nooit tevoren woordbreuk wordt gepleegd,
coalities en akkoorden worden gesmeed of genegeerd en met
de stemmen van de achtbare kiezers wordt er gewoonweg
geen rekening gehouden. Kijk maar eens naar onze
koekenstad waar Bart De Wever alles uit de kast zal moeten
halen om een aanvaardbare en werkbare meerderheid te
kunnen presenteren. Misschien best een toverstaf vragen
aan Sinterklaas, in de veronderstelling dat de stoomboot niet
teveel vuile lucht zal produceren, en dit samen met de zwarte
en/of ‘roetpieten’.
Wij in Sint-Mariaburg kunnen alvast niet klagen van de
luchtkwaliteit want de curieuzeneuzen hebben uitgewezen
dat we rond de 21% zitten, wat overeenkomt met een vrij
rustige buurt, laten we het zo houden en geen bijkomende
appartementsblokken (zoals een project rond de kerk) meer
bijbouwen.
Kijk eens hier, toont Julienne mij met rood aangelopen
gezicht : op blz 4 van de binnenlandse politiek: De schande
van de 21e eeuw. De laatste vrouw van het clubje van de
nationale bank zijnde Marcia De Wachter gaat met pensioen
en zou vervangen worden door Steven Vanackere, een exminister van financiën, die voor geleverde prestaties voor de
partij een dikke afscheidsjob zou krijgen. Waar haalt men het
uit om de laatste vrouw te weren voor deze fors overbetaalde
baan, grotendeels nutteloos geworden sinds de invoering van
de euro. En dan te weten dat de gouverneur van de nationale
bank een kleine 500.000 euro per jaar bijeen harkt, meer dan
premier Michel verdient!
Wij vrouwen, wij maken zelfs onze boodschappenlijstjes op
tijdens de zitting van het parlement, zoals Mieke Vogels
onlangs toevertrouwde aan Christel Van Dijck in de rotonde
op radio 2 . En wat gezegd van Nina Derwael die nota bene
op een brugdag op de brug met ongelijke liggers een gouden
medaille met verve behaalde? En van Delfientje die erin
slaagt Albert II een DNA-staal te laten nemen?
En zoals mijn grootmoeder altijd zei: “Een brief bloost niet
van een leugen”.
Tot volgende keer.
Barbara

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten

In 2019 bestaat het Regenboogkoor uit Kapellen twintig jaar! Dit
solidariteitskoor brengt liederen van over de hele wereld en steunt
verschillende projecten. “KLEUREN VAN HOOP” is het thema van het
jubileumconcert dat plaatsvindt op zaterdag 23 maart om 20 uur en
zondag 24 maart om 15 uur in de Muziekacademie van Ekeren, Ferd.
Pauwelsstraat 102. Hartelijk welkom!
Meer informatie op www.regenboogkoor.be.
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