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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, Jan Brys, Lus Cuyvers, Marc 
Denissen, Emile De Bekker, Steven De Schepper, 
Marleen Domen, Koen Fasseur, Ludo Geenen, Walter 
Lauriks, Miriam Savels, Jo en Ludo Van Bouwel, Marc 
Van Looveren, Marc Wouters. 
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Van Bouwel,  
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, tel. 03/605 73 61, 
gsm 0476/59 22 78, e-mail: hippopress@outlook.com

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat

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

Amanda De Staelen met acht 80-jarigen 
naar acht landen uit vier continenen

Op VTM konden we de voorbije weken op donderdagavond een 
origineel programma bekijken dat door Olga Leyers en Sieg De 
Doncker werd gepresenteerd: ‘De wereld rond met tachtigjarigen’. 
Eén van die deelnemende senioren was onze Mariaburgse Amanda 
de Staelen, thans woonachtig in Kapellen. In GVA van 26 januari 
werd ze als volgt getypeerd: “Deze kokette ex-mannequin start 
de dag nog steeds met ochtendgymnastiek”.  Amanda zal als 
voormalig lid van onze jubilerende turnkring Antverpia zeker ook 
present zijn op het feest van 23 juni, waarover meer in dit nummer.
“In januari 2018 zocht VTM kandidaten om deel te nemen aan 
het programma,” vertelt Amanda. “Ik heb lang getwijfeld of ik 
zou deelnemen, maar ik had samen met echtgenoot Maurits 
meermaals gefigureerd voor diverse programma’s en zat zo in hun  
bestand. Ze hebben dan gevraagd of ik kandidaat wou zijn. Na 
verschillende huisbezoeken van de producenten  en na screening 
van mijn levensloop en doktersonderzoek, kreeg ik op 18 april 2018  
de bevestiging dat ik bij de acht uitverkorenen uit 600 inschrijvingen behoorde.”
Op 29 mei begon dan de grote wereldreis. Vier vrouwen en vier mannen van rond de tachtig, afkomstig uit Mol, Velm, Gent, Lokeren, 
Oostende, Houthulst en  Rumst mochten met hun jeugdige begeleiders van op Zaventem vertrekken. Op vijf weken tijd bezochten ze 
acht landen uit vier continenten. Hun bestemmingen: Dallas, Mexico, Ijsland, Dubai, Zuid-Afrika, Thailand, Mongolië en Tokio. 
In het totaal hebben ze 5800 km gevlogen. Geluidsman Pascal Braeckman, die ook Tom Waes altijd vergezelt, en drie  cameraploegen 
brachten alles in beeld. 
Per locatie werd 4-5 dagen gefilmd, zodat op 3 juli het avontuur afgesloten werd.
“Alles was perfect voor ons georganiseerd,” vertelt Amanda. “Maar dat neemt niet weg dat we toch heel wat emotionele momenten 
meemaakten. We groeiden uit tot een vriendenploeg, al hadden we zeer verschillende achtergronden.  Een onvergetelijke ervaring.”
Inmiddels hebben we met een gevoel van grote dankbaarheid kunnen ervaren  hoe Amanda tijdens dit programma écht de Maria-

burgse mentaliteit uitstraal-
de: vriendelijk en attentievol,  
altijd bezorgd om haar mede-
reizigers, met een ruime inter-
esse voor alle locaties, fysiek 
fit door dagelijks gymnastiek, 
verbonden met haar dierbare 
echtgenoot Maurits De Schut-
ter en met haar kinderen op 
het thuisfront. 
Amanda’s jongere zus Anne-
Marie kwam recent ook in de 
krant. Als 73-jarige volgt ze 
universitaire cursussen. Ze 
is een creditstudent en kan 
naar eigen believen vakken 
uitkiezen. In volgend nummer 
meer.  (LVB)
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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’.

Hans en Hannelore Primusz  
nogmaals  in Wijkcentrum  
met try-out huiskamermuziek

Hans Primusz en zus Hannelore zijn onlangs begonnen aan het schrijven van eigen 
liedjes die zij willen brengen voor een beperkt huiskamerpubliek. De overgrote 
interesse voor de eerste try-out noodzaakte hen op zondagnamiddag 12 januari uit 
te wijken van de huiskamer in de Van de Weyngaertlei  naar het Wijkcentrum. 
Tussen de 80 en 90 enthousiastelingen genoten van zeven eigen gemaakte 
kamermuziekliedjes van alle muziekgenres. De song ‘De benen van mijn broer’, werd 
een prachtige en hoogstaande vertolking van Hannelore. Nogmaals een bewijs van 
haar kunnen en haar opleiding als zangcoach…. Het hoeft zeker geen verwondering 
te wekken dat ze in de toekomst ook solo wil optreden. Hans zette zijn eerste 
stappen in een rock-groep. Dat kwam ook in nu in de muziek en de liedjes tot uiting. 
Na tweemaal drie kwartiertjes ambiance volgde een kleine pauze, waarna rustig 
informatie doorgeven werd over hun beider nieuwe project. 
Gezien het succes van deze zondagnamiddag is een overdaad aan aanvragen voor 
het komende half jaar binnengelopen, zodat momenteel geen concerten meer kunnen gepland worden. 
Voor het najaar 2019 is het best contact te nemen via hans@primusz.be. Sommige huiskamers worden misschien opengesteld voor meer dan familie 
en vriendenkring en wenst men naar een zaaltje te gaan, dan is het Wijkcentrum zeker als optie te overwegen. Deze optredens worden dan in de 
digitale agenda geplaatst.
In oktober 2019 wordt het een optreden in de Ethias Arena van Hasselt voor 3000 toeschouwers. Radio en televisie blijft populair. Bewijs was dat 
Hans na het optreden onmiddellijk richting VRT vertrok voor opnames. Wil men deze artiesten volgen, kan dit altijd op http://hans-hannelore.
primusz.be. (WL)

We hebben een rijke muziektraditie in ons wijkcentrum.  Elk jaar slagen we 
erin het publiek van Mariaburg en wijde omgeving te laten genieten van 
unieke optredens.  Ook met dit programma op zaterdagavond 4 mei zetten 
we die traditie verder.
Voor de pauze neemt Dirk De Schepper de honneurs waar.  Hij is een singer-
songwriter uit Berchem (met roots in Ekeren) die met zijn eigenzinnige 
repertoire soms aan Neil Young, maar vooral helemaal aan Dirk doet denken. 
Zijn liedjes komen recht uit zijn hart en gaan over de liefde – wat dacht je 
– maar ook over afscheid, familie, passies en dromen. Hij begeleidt zichzelf 
op akoestische gitaar met de rauwe intensiteit en af en toe de scheve 
noot die we van hem gewend zijn. Verwacht geen uitgesponnen virtuoze 
solo’s of subtiele dichterlijke hoogstandjes. Wel rechttoe rechtaan-folk met 
eerlijke teksten en soms warme, soms dwarse gitaarakkoorden.
Na de pauze tappen we uit een ander vaatje.  We brengen een succesvolle 
groep van de laatste Mariaburgse Feesten naar een kleine zaal.  Snow on 
the roof neemt het tweede deel voor zijn rekening.In de eerste jaren van 
de Mariaburgse feesten, toen nog in zaal Elcks Thuys, trad Marlinda op. In 
2016 kwam Fjesta Loco spelen op het plein tijdens de 30ste editie van de 

Mariaburgse Feesten en in 2018 speelde Snow on the Roof er op zondagnamiddag. Gemeenschappelijke noemer is Chris De Winter (afkomstig uit 
Ekeren), leerling dwarsfluit aan de muziekacademie van Ekeren, respectievelijk elektrische gitaar of basgitaar in voornoemde groepjes. 
Snow on the Roof is een coverband, met een repertoire van “the early years of Rock ’n’ Roll”, gebracht met akoestische gitaar, elektrische gitaar, 
bas en 3-stemmige zang door Leo Jacobs, Bart Vereecke en Chris De Winter.  Qua stijl is het Southern Folk & Country Rock te noemen. Het is een 
aangenaam, in het oor liggend, repertoire …  dat uiteraard ambiance brengt.
We starten de avond zaterdag 4 mei om 20 uur in het wijkcentrum.  Kaarten zijn te verkrijgen door een mailtje te versturen aan info@mariaburg.be 
en 10 € te storten op rek BE58 9730 2658 2579 van Wijkwerking Mariaburg vzw.  Aan de kassa betaal je 12 € (als er nog plaats is). (SDS)

Dirk De Schepper en Snow on the roof op zaterdag 4 mei 

Hans en Hannelore in het Oude Badhuis in Antwerpen. (Foto 
Frederik Beyens)

Snow on the Roof zorgt voor ambiance op zaterdagavond 4 mei.
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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

Bedankingsetentje vrijwilligers
Naar jaarlijkse gewoonte werden de vrijwilligers met een etentje 
bedankt voor hun inzet tijdens het voorbije jaar.  Op vrijdag 22 februari 
2019 werd gezellig getafeld in Taverne Oud-Antwerpen.

Nieuwjaarsreceptie WWM op 20 januari
Aanwezigen luisterden aandachtig naar het welkom van voorzitter 
Marc Denissen over de schitterende resultaten van de werking van het 
voorbije jaar 2018.

Op verkenning in het Nieuw Kwartier
Cultuurhistorische wandeling op 31 maart

Zondag 2 juni voorstelling en start wandelzoektocht

Op de immobiliënmarkt zijn woningen in Sint-Mariaburg bijzonder in trek. Vele jonge gezinnen vestigen zich de laatste tijd in de wijk, die eind 19e 
eeuw door Antoon Van den Weyngaert van Volksverzekeringsmaatschappij Antverpia gesticht werd op het grondgebied van Brasschaat en Ekeren. 
Als groene, gezonde buitenwijk voor de stedelingen.
Het Heemkundig Documentatiecentrum van Mariaburg krijgt dan ook vaak vragen van deze nieuwe inwoners naar de geschiedenis van hun huis, 
hun straat hun buurt. Daarom hebben conservator  Ludo Van Bouwel en zijn medewerkers besloten om de komende maanden via een aantal 
cultuurhistorische wandelingen meer info te verstrekken over de verschillende Mariaburgse buurten.
Met een eerste wandeling wordt op zondag 31 maart het Nieuw Kwartier verkend. Dat is het gebied tussen Bist in het zuiden, Schriek in het noorden, 
Kapelsesteenweg in het oosten en de spoorweg Antwerpen-Essen in het westen. In de volksmond heette dit gebied het ‘Nieuw Kwartier’ alvorens in 
1897 de naam SintMariaburg door de bevolking werd verkozen.
Zondag 31 maart begint de wandeling om 14 uur vanuit het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38 te Ekeren/Sint-Mariaburg. Deelname 5 euro per 
persoon (één consumptie inbegrepen). Voor 21 maart inschrijven is noodzakelijk per mail: wijkcentrum@mariaburg.be of op telefoon 03/605 73 61 
(Ludo Van Bouwel).
Nadien worden in juni de Schepersvelden (tussen Schriek en Maria Theresialei) verkend. Wijk De Sterre komt aan bod tijdens de zomerzoektocht 
(tussen juni en september). In augustus wordt het groene gebied van de Mariaburgse bossen en de Kattekensberg richting grot van Rustoord 
bewandeld. In het najaar kan het stuk Katerheide (tussen de Caterslei en Antverpiagebouw) verkend worden. Zo kunnen alle nieuwe inwoners van 
Sint-Mariaburg in 2019 meer opsteken over hun unieke leefomgeving. (LVB) 

De wandelzoektocht 2019 van de WWM verloopt een stuk door ‘De Sterre’, een uitbreiding van Sint-Mariaburg eind jaren ‘50-begin ‘60 over de Kaartse 
Beek, rechts van de Antwerpsesteenweg richting Kapellen. Het opgavenboekje bevat 35 vragen, 15 fotovragen en bijkomend culturele informatie. De 
prijzen worden geschonken door beenhouwerij – charcuterie Maes, Kapelsesteenweg 418, 2930 Brasschaat (Hoek Gezondheidslei/Kapelsesteenweg). 
Ze hebben ook betrekking op  de schiftingsvraag. 
Zondag 2 juni wordt in Wijkcentrum Mariaburg - Van de Weyngaertplein 38 van 14 tot 14.30 uur de zoektocht voorgesteld en meteen de start gegeven. 
Brochures zijn verkrijgbaar aan 5 euro per stuk, enerzijds bij DC Antverpia, Sint-Antoniuslei 95, 2930 Brasschaat, op  werkdagen  tussen 9 en 17 uur; 
anderzijds in het Wijkcentrum Mariaburg onmiddellijk na voorstelling of dinsdagmorgen  van 9.30 tot 11.30 uur (behalve dinsdag 2 juli), waar ook 
verdere informatie kan worden bekomen (raadpleeg ook http://mariaburg.be).
Antwoordgids kan tijdens vermelde openingsuren gedeponeerd worden in voorziene collectebox bij DC-Antverpia en Wijkcentrum. Deponeren in 
postbus Wijkcentrum kan altijd. Uiterste datum is maandag 16 september!   De uitslag volgt op zondag 29 september tijdens  de Mariaburgse Feesten 
om 17 uur op het podium Van de Weyngaertplein met duiding in Wijkcentrum te 14 uur. 
Na de voorstelling van de zoektocht wordt een kleine geleide wandeling georganiseerd ter kennismaking met ‘Sint-Mariaburg over de Kaartse beek’. 
(WL)
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Van Tracé Ekeren naar Wijkcentrum: 
een weg van 20 jaar amateur schilderen

In september 1998 startte in Tracé Ekeren een amateur schildersgroep onder 
impuls van Paul De Roy, een krachtige leider en bezieler en gewaardeerd 
kunstenaar. De locatie werd al vlug te klein en men verhuisde naar een nieuw 
lokaal van Lucas Creativ in Merksem, waar op twee avonden geschilderd 
werd in twee groepen. Eind 2017 moest men noodgedwongen weer een 
nieuwe ruimte zoeken.
Met Sint-Mariaburgse deelnemers was de keuze snel gemaakt: de 
Wijkwerking Mariaburg VZW werd gecontacteerd. Paul besliste tijdens zijn 
eerste bezoek meteen de ruimte voor een gans jaar te huren vanaf januari 
2018, wekelijks op twee avonden. De nieuwe vaste stekplaats was een feit 
en het enthousiasme ook! 
Maar door ziekte geveld, moest Paul reeds na een tweetal maanden zijn 
begeleiding onmiddellijk stoppen. Hij overleed helaas in juni 2018. Na een 
korte bezinningsperiode werd op woensdagavond terug gestart o.l.v. Erik 
Flothmann.
Nu wil de huidige ploeg als ode aan oprichter en bezieler Paul De Roy het 
20-jarig bestaan toch vieren met een tentoonstelling in het Wijkcentrum, 
met vrijdag 17 mei opening te 20 uur, en doorlopende toegang zaterdag 18 

mei en zondag 19 mei, telkens van 11 uur tot 17 uur.
Zij werken in een beperkte groep van ongeveer tien deelnemers en schilderen wat zij zelf willen. Dit zowel wat betreft het onderwerp als de grootte. 
Ze schilderen in olieverf naar het voorbeeld van een foto, een ander schilderij of een tekening. Voor meer info kan altijd contact genomen worden met 
Erik Flothmann (0474/96.06.53, erik@flothmann.be ). 
(WL)

Ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag exposeerde onze voormalige 
WWM-secretaris Ivan Janssens in Cultuurstation Tracé een reeks 
aangrijpende weken onder de titel ‘Salon d’ Art’. 
Ivan, die tegenwoordig aan de Academie Noord een opleiding 
beeldhouwen volgt, stelde zich een reeks vragen om het waarom van 
deze nieuwe tentoonstelling te verklaren: “Wat kan je maken na de 
uitgebreide reeks werken met gemengde technieken (aquarelpotloden, 
stiften, gouache, Chinese inkt, potloden)?  Hoe kan je verder creatief zijn 
met het combineren van vlakken, lijnen, teksten, …? Welke weg kan je 

volgen na de tentoonstelling ‘Me, myself and I’ in Tracé in november 
2017? Voor mijn nieuw werk heb ik gekozen voor andere thema’s. Een 
nieuwe evolutie is mogelijk door het gebruik van andere materialen. 
Nieuwe creaties werden mogelijk door te werken op ander papier. Groter 
werken is een nieuwe uitdaging. Olieverf op waterbasis leidt tot nieuwe 
creaties.”
Wij hebben erg genoten van zijn nieuwe creaties. En velen met ons. 
Proficiat, Ivan.  
(LVB)

Ivan Janssens met Salon d’ art in Tracé

De enthousiaste amateurschildersgroep voor hun grootste werk op 
een woensdagavond

Kapelsesteenweg 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
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Erfgoeddag 28 april
HOE MAAKT U HET ?
Retrospectieve kunstglazenier Eduard Van Rompuy
en verdwenen ambachten

Zondag 28 april vestigt Erfgoeddag met de vraag ‘Hoe maakt u het?’ de 
aandacht op allerlei ambachten. Het Heemkundig Documentatiecentrum 
van Mariaburg maakt van deze gelegenheid gebruik om een deel van het 
oeuvre van kunstglazenier Eduard Van Rompuy, dat in bezit is van de 
WWM, aan het ruime publiek te tonen. Tevens kan men in de parochiekerk 
tussen 15 en 16 uur uitleg krijgen over de glasramen van de Mariaburgse 
kunstglazenier, die boven de rechter zijdeur en in de weekkapel zijn 
aangebracht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de kerk (1986). 
Om 16 uur wordt door het district Ekeren en 252cc in het Wijkcentrum 
een receptie aangeboden waarop meteen zal aangekondigd worden 
welke ateliers van Ekerse kunstenaars de komende weken kunnen 
bezocht worden in het kader van ‘Hoe maakt u het?’

Vanaf 10 tot 18  uur is iedereen welkom in het Wijkcentrum ‘Nieuw 
Kwartier’ aan het Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren/Sint-
Mariaburg.  Daar kan men niet alleen de glasramen bewonderen, maar 
eveneens een aantal prachtige tekeningen van Eduard Van Rompuy. 
Tevens wordt via een aantal onuitgegeven foto’s en documenten het 
leven van deze minzame kunstenaar uit de Eduard Caertsstraat  6 
geëvoceerd.

Tevens wil het Heemkundig Documentatiecentrum de aandacht vestigen 
op enkele verdwenen Mariaburgse  ambachten. Destijds bevonden 
zich op het grondgebied van de wijk  een aantal diamantslijperijen: 
industriediamant VAN HOOF(de Vroente), GOEDSTOUWERS (Veldstraat 
/Alfons De Schutterstraat), DE WINT (Leo Vermandellei),
WILDIERS (Isabellalei),  LAUWERS (Gezondheidslei) en TEMST (Korte 
Bist). Wie nog foto’s heeft van deze bedrijven, mag ze altijd laten 
inscannen bij het Heemkundig Documentatiecentum. Ook smeden Van 
Hooydonck, Bolens en Cornelissen waren er heel actief. En juweliers-
horlogemakers Clinckx en Matthee blijven in het geheugen van de oude 
wijkbewoners gebrand.  Ook zij ‘maakten het’ en krijgen aandacht op de 
tentoonstelling in het Wijkcentrum. 

Kortom, 28 april wordt weer een niet te missen dag in het Wijkcentrum. 
Bij pot en pint kunnen  herinneringen opgehaald worden. Wie wil, kan 
ook inzage krijgen in de enorme documentatie die beschikbaar is, boeken 
en tijdschriften raadplegen, oude postkaarten kopen, alsook de vroeger 
uitgegeven boeken en brochures van een aantal wandelingen tegen een 
gunstprijs aanschaffen.  
Gratis inkom. (LVB)

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 

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

Sint-Mariaburg telde 
- zoals vele Kempense 
gemeenten - heel wat 
diamantslijperijen.

Edward Van Rompuy uit de Eduard Caertsstraat, een talentrijk 
glazenier



Het viaduct Schriek is in 1973 in gebruik genomen om de bareel weg te werken die acht uur 
per dag neergelaten werd en voor eindeloze files zorgde. Eindelijk krijgt deze brug na 45 jaar 
een opknapbeurt, met de nodige verkeersmiserie als gevolg. Op de  laatste hoorzitting van  
maandag 11 februari in het Wijkcentrum met zo’n 50 aanwezigen werd toelichting gegeven 
over het definitieve ontwerp.
Kruispunten aan beide kanten van de brug worden verkeersplateau. Op de brug komt 
degelijk verhoogd fietspad samen met een voetpad zodat er een betere afscherming is 
van het autoverkeer. Het kruispunt tussen Schriek, Eduard Caertsstraat, Schepersveldlei 
en Lodewijk Andersonstraat krijgt een  nieuwe inrichting op zo’n manier dat onveilige 
bewegingen op het kruispunt onmogelijk worden.
Aan de kant van de Lodewijk Andersonstraat komt maar één aansluiting op het kruispunt, en die aansluiting wordt dubbelrichting. De rijrichting 
onder de brug wordt niet omgedraaid. Gevolg is wel dat -  komende van centrum Ekeren -  naar Schepersveldlei afdraaien niet meer mogelijk zal zijn. 
Ofwel wordt het een ommetje via Leopoldlei, Frans Standaertlei, Nijverheidslei; ofwel via Edward Caertstraat, Willy Staeslei, Karel de Wintstraat. De 
vraag om Nijverheidsei terug van rijrichting te veranderen werd niet weerhouden. Dit heeft teveel impact op het huidige wijkcirculatieplan.
Zodra de werken afgelopen zijn aan het  Van de Weyngaertplein, Nijverheidslei, Frans Standaertlei starten de  werken aan het viaduct en omgeving, 
waar ook in dit gedeelte  afkoppelingswerken afvalwater en  regenwater mee opgenomen zijn. Fase 1 maart - juli komt Schriek kant Mariaburg; fase 
2 is kruispunt Mariaburg van augustus  - oktober; fase 3 is  kruispunt fietsstraat van augustus - november en loopt ongeveer samen met fase 2; 
fase 4 en 5 voorziet men de brug van augustus – oktober, ongeveer samen met fase 2 en 3; fase 6 werkt men aan Schriek kant Ekeren van oktober 
- februari 2020; fase 7 betreft kruispunt Lindehoeve van december 2019 - februari 2020. Een opmerking uit de hoorzitting om zone 30 in te voeren 

In 1973 veranderde het leven in Sint-Mariaburg ingrijpend door de komst van supermarkt 

Delhaize. Sindsdien zijn vele kleine buurtwinkels verdwenen. Het tijdperk dat moeder de 

vrouw thuis bleef en dagelijks te voet of met de fiets haar inkopen deed in de onmiddellijke 

omgeving, behoorde tot het verleden. Per wagen reed men naar de ruime parking, waar ooit 

de typische villa ‘Casa Cara’ van de familie Van der Brempt stond, om de koffer vol te laden 

met allerlei producten die overvloedig en aanlokkelijk gepresenteerd werden in de rekken 

van het ruime warenhuis.

In de loop der jaren werden verbouwingen uitgevoerd om de klanten nog vlotter en 

comfortabeler te laten winkelen. Ruimere toegang voor de gigantische vrachtwagens die op 

alle mogelijke momenten van de dag nieuwe voorraden komen leveren, een afzonderlijke inrit voor de ‘collect and go’. 

Sedert enkele weken zijn gele aanplakborden verschenen voor het Delhaize complex aan de Antwerpse steenweg en aan de voormalige site van 

Bouwmaterialen Nuyens op de Kapelsesteenweg 466-468.  Het betrof bekendmakingen door Delhaize/Le Lion dat vergunningen gevraagd zijn om 

het huidige Delhaizegebouw in november  te slopen en te vervangen door een nieuw winkelgebouw met ondergrondse parking. Tijdens deze operatie 

wil Delhaize de klanten blijven bedienen op het ruime territorium waar vroeger Bouwmaterialen Nuyens gevestigd was. Daar werd spectaculair 

slopingswerk verricht van drie huizen aan de inkom van het terrein alsook binnenin het 

terrein. Velen hebben met verbazing kunnen constateren welk een enorme ruimte tussen 

de Kapelsesteenweg en de Vredelei decennia lang door de familie Nuyens gebruikt is om de 

bouwwerven in de omgeving van de nodige materialen te voorzien.

In volgende edities hopen we de lezers concreet te kunnen informeren over het uitzicht van 

de tijdelijke supermarkt  ‘Interim Delhaize’ en over de plannen voor het nieuwe complex 

op de hoek van Maria Theresialei en Antwerpse steenweg. Vooral het aspect ‘mobiliteit’ 

verdient op de drukke staatsbaan Kapelse steenweg bijzondere aandacht. 

(LVB)
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vóór men de brug oprijdt, wordt meegenomen als te bekijken, maar de 
hevige discussie rond verder trekken fietspad van brug tot Schriek is ook 
niet weerhouden.
De brug blijft steeds open voor fietsers en voetgangers. Voor de auto’s 
zijn omleidingen voorzien via Veltwijcklaan, of de via de overweg aan 
de Weerstandersstraat. Deze sluit maar eerst  als de werken aan het 
viaduct beëindigd zijn. Dit is althans afgesproken met Infrabel. Ook 
de Statiestraat is dan terug open richting Veltwijcklaan, vermits de 
voetgangers- en fietstunnel onder het spoor dan af is. 
De Bist zal vermoedelijk in augustus 2019 eindelijk klaar zijn, maar de 
Mariaburgse miserie loopt zeker tot februari 2020. De trappen van het 
viaduct naar het spoor worden eveneens opgeknapt, met als nadeel dat 
de reizigers tijdens deze werken een ommetje moeten maken tot aan het 
begin van de brug. Spoorlopen is absoluut verboden.
(WL)

Het kruispunt Schriek wordt  aan Mariaburgse zijde 
volledig heringericht. Komende van centrum Ekeren 
kan men niet meer afslaan naar de Schepersveldlei. 
Ommetjes zijn nooodzakelijk.

Deze Delhaizevestiging uit 1973 verdwijnt. In de 
plaats komt een van de modernste Delhaizes van 
het land .

Het viaduct van de Schriek krijgt een verhoogd fiets- en voetpad als 
beveiliging naar het verkeer. De trappen naar en van de spoorweg 
krijgen tevens een  opknapbeurt.

Aan de Kapelsesteenweg werden drie woningen voor 
site ‘Bouwmaterialen Nuyens’ gesloopt.
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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

Silke Daneels won met Dasi de WIA 2019
De WIA’s, de wedding Industry 
Awards van België, niet te verwarren 
met de MIA’s, is een prestigieuze 
awarduitreiking voor ondernemers 
actief in de huwelijkssector van 
België.
Het is een initiatief van HL, Network 
of Professional Wedding Vendors. 
Het event werd voor de eerste keer 
georganiseerd. Het zijn tevens 
de allereerste awards die werden 
uitgereikt in de sector.
Alle categorieën die aan bod komen 
bij een huwelijk maakten kans op een 
award. 
Eerst was er een voorstelling van 
de projecten aan een driekoppige 

internationale jury, bestaande uit Elodie Deceunick, Liz van de Lande en 
Nicky Vankets.
Nadien volgde een online votingsysteem waarbij enkel leveranciers uit 

de huwelijkssector hun stem konden uitbrengen.
De prijsuitreiking had plaats in het Kasteel Van Leeuwergem in 
Zottegem.
De Award voor beste Grafisch Vormgever 2019 werd gewonnen door 
het Mariaburgs bedrijf Dasi (Silke Daneels). Een mooie beloning voor 
jarenlang werk.
Dasi staat garant voor elegantie en luxe. Al meer dan 10 jaar staat de 
gepersonaliseerde aanpak bij Dasi centraal. Samen met het bruidspaar 
ontwikkelt Silke Daneels een totaalconcept voor alle drukwerk zoals 
bijvoorbeeld save the dates, huwelijksuitnodigingen, tafelnamen, 
menukaarten, naamkaartjes, ceremoniekaarten, misboekjes, 
welkomstborden etc.. Technische kwaliteit en uitstraling staan hierbij 
voorop. Letterpress, laser cut, foliedruk, … alle technieken komen aan 
bod. Dasi verzorgt het volledig proces, van bij het ontwerp tot aan de 
levering van het afgewerkt product. Het resultaat is steeds sprankelend, 
fris en exclusief aangezien er altijd op maat gewerkt wordt. 
Naast huwelijksdrukwerk kan je bij Dasi ook terecht voor ander 
grafisch werk, zoals geboortekaartjes en bedrijfsdrukwerk zoals 
volledige huisstijlen, logo’s, naamkaartjes, brochures, flyers, affiches, 
verpakkingsmateriaal etc. Voor meer info: www.dasi.be (MED)

Annemieke Kanora Koningin van de Vrije Gans

Moeder en dochter Liégeois
in de Kapelse Kringwinkel

De geboren en getogen Mariaburgse Annemieke Kanora mag zich nog tot 4 mei Koningin 
van de Vrije Gans noemen. Vorig jaar won ze immers het gansrijden voor vrouwen. Al vele 
jaren wordt in de polderdorpen ten noorden van Antwerpen het gansrijden als historische 
volkssport beoefend. Het was altijd een exclusief mannelijke aangelegenheid. Maar in 
1994 beslisten enkele dames dat ook amazones aan deze typische streekfolklore konden 
deelnemen en organiseerden ze een competitie voor vrouwen. Vorig jaar was Mariaburgse 
Annemieke Kanora de koningin van de Vrije Gans en zij mocht kiezen waar de titelstrijd 
zou plaatsvinden in 20 19. Zij koos voor het Kristus Koningplein in Ekeren. Op zaterdag 4 
mei wordt ze door alle deelnemers feestelijk uitgehaald aan haar woning in de Lodewijk 
Andersonstraat 12, waar ze haar mederuiters voorziet van eten en drinken om daarna in 
stoet naar het Kristus Koningplein te rijden. Daar legt ze haar kroon en mantel af en kan 
de wedstrijd beginnen.
De Vrouwengans schenkt elk jaar de opbrengst van de wedstrijd aan een goed doel. Dit jaar 
hebben ze voor de Vluchtheuvel in Stabroek gekozen.
www.Lillo-Krabbenvanger.be

Celeste Liégeois en mama Valerie Ceulemans uit de Willy Staeslei  prijkten met foto in 
GVA, omdat ze in de Kringwinkel van Kapellen met jeansstof een kersenpitkussen en 
een deurstop maakten. Het bestuur van de Kringloopwinkel wil meer zijn dan een plaats 
waar mensen tweedehands spullen komen kopen. Men wil allerlei knutselactiviteiten en 
workshops organiseren om mensen samen creatief bezig te laten zijn. “We hadden deze 
workshop opgemerkt via Facebook en gingen graag in op de uitnodiging om hier te komen 
knutselen,” vertelden moeder en dochter. (JB)

Een gelukkige Silke Daneels 
met haar WIA (Foto John 
Bossaert) 



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

MENSEN

8 JAARGANG  33 • Nr: 141 • maart 2019

Norbertijnen hebben grote rol gespeeld in  
parochieleven en blijven trouw op post

Op 11 november  2018 overleed in de abdij van Averbode Herman De Clerck, geboren op 23 augustus 1927. In 1947 
werd hij als norbertijn van Averbode ingekleed met Thaddaeus als kloosternaam. Vele Mariaburgers hebben hem 
gekend als prefect en later als rector van het Sint-Michielscollege. Hij kwam ook vaak de mis opdragen in Sint- 
Mariaburg, in het tijdperk dat er nog 3-4 missen op zondag volle kerken lokten.
Hij groeide op in de Donk, in de schaduw van het Sint-Michielscollege, en was meer dan 43 jaar verbonden aan het 
college. Tijdens de oorlogsjaren was hij er leerling. In 1947 begon hij in de abdij van Averbode zijn opleiding. In 1953 
werd hij naar het college gezonden. Hij was er proost van de KSA, prefect, vice-rector en 20 jaar ‘pater rector’. In 
1987 nam hij afscheid van het college en abt Ulrik Geniets benoemde hem tot prior in de abdij.
Pater De Clerck blijft in het hart van vele Mariaburgers een ereplaats innemen. Hij was vaak present om de 
eucharistieviering te verzorgen, iets wat voor hem ook pater Steynen met veel toewijding deed. Andere ‘witheren’ 
van Averbode als pater Eli Frappez, Ward Van Gysel, August Jans en Karel Van der Eycken kwamen wekelijks 
voorgaan in de eucharistieviering.
Thans blijft het voor de groep trouwe gelovigen mogelijk om ‘s zondags om 10.30 uur in hun eigen kerk een 
eucharistieviering mee te maken dank zij de inzet van twee paters van het college, Jacques Adriaens (84) en 
Francis Dierckxssens (50). Zo blijft het college dat in 1931 op het grondgebied van Vriesdonk/Brasschaat werd 
gebouwd, nog steeds een belangrijke spirituele rol spelen in Sint-Mariaburg.   
Vergeten we niet dat in de abdij nog een oud-Mariaburger uit de Leo Vermandellei, trouwe lezer van onze gazet, 
verblijft: Roger Masure (°1926). (LVB)

Pater De Clerck overleed op 
11 november 2018.

Pater Francis Dierckxssens 

Pater Jacques Adriaens 

Oxypoint: Dirk Borgonjon met  
groene technologie

Professor psychologie Filip Raes:
cursus mentale gezondheid nodig

Mariaburger Dirk Borgonjon uit de Roodborstjeslaan (De Sterre) kreeg een lovend stuk in de nationale pers vanwege 
Oxypoint, een methode die zuurstof veel efficiënter toedient aan patiënten in ziekenhuizen. Het apparaat zorgt 
ervoor dat de neus en de mond van de patiënt niet uitdrogen, zoals in het klassieke systeem vaak gebeurt. “Het 
is een groene technologie,” zegt Dirk Borgonjon, “want om zuurstof te produceren heb je veel elektrische energie 
nodig.”  De technologie werd ontwikkeld op de UAntwerpen, het bedrijf zelf startte in 2011. In het begin in de 
gebouwen van de universiteit, ondertussen heeft het onderdak gevonden in de gebouwen van ecokledinglabel 
Froy & Dind in Berchem. “Al 24 ziekenhuizen in België gebruiken onze technologie,” aldus Borgonjon. “We zijn nu 
gestart met de verkenning van de Engelse en Duitse markt. Momenteel tellen we acht werknemers. Maar we zijn 
op zoek naar nog acht medewerkers. Eén daarvan zal mij moeten vervangen want ik word in november 67 en ga 
met pensioen,” lacht de voormalige hoofdtechnicus van UAntwerpen en UZA.  (LVB)

Filip Raes uit de Schapendreef, professor psychologie aan de KU Leuven, kwam uitgebreid aan bod in de Zondag 
van 3 februari. Onder de titel “Depressie en roken hebben hetzelfde effect” schreef Maud Vanmeerhaeghe dat 
mensen tussen 12 en 20 jaar hun eerste depressie meemaken. “Toch wordt de aandacht voor onze mentale 
gezondheid onderschat,” citeert ze Filip Raes. “Waar blijven de cursussen mentale gezondheid op middelbare 
scholen?  
 Sensibilisering is nodig op jonge leeftijd. Ik ben absoluut voorstander van lessen lichamelijke opvoeding, maar 
waar blijft de psychologische opvoeding? We leren stilaan praten over mentale problemen, maar moeten er ook 
mee leren omgaan. Als iemand zijn arm breekt, wil iedereen zijn naam op het gips zetten. Als hij of zij figuurlijk 
met het hoofd in het gips zit, kunnen we ons vaak niet snel genoeg uit de voeten maken.” (LVB)
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Waar ooit de prachtige villa 
‘Casa Cara’ van de familie Van 
der Brempt stond, opende op 
14 juni 1973 warenhuis Delhaize 
zijn deuren. De voorbije 40 
jaar werd er een succesverhaal 
geschreven. 

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
 

 
NAGELSTUDIO 
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES

GROOTHANDEL
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40 jaar Delhaize
Genieten van 
heerlijke wijn 
‘Cuvée Mariaburg’

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
 

 
NAGELSTUDIO 
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES

GROOTHANDEL

        
Open: Ma-Vrij. 6u tot 18u
 Zat. 7u tot 16u
 Zondag gesloten

Over de weduwnaar van Maria Segers schreef dochter Jeannine volgende 
mooie tekst:
Mijn vader was douanier. Wij hebben vanaf 1960 altijd gewoond in de 
Maria Theresialei 83.
Zijn tuin was zijn grote trots, groenten kweken voor eigen gebruik. 
Familie en vrienden die langskwamen, kregen steevast wat mee. Toen 
mijn moeder ziek werd, heeft vake de huishoudelijke taken overgenomen 
en haar acht jaar verzorgd. Na de dood van moeke in 2008 kon hij 
nog steeds goed zijn plan trekken. Een aantal jaren later kwamen de 
lichamelijke klachten en kon hij zijn tuin niet meer zelf omspitten.
Dan heeft hij de  kinderen en  de kleinkinderen geleerd hoe ze dat moesten 
doen en zo kon hij toch nog genieten van ‘zijne hof’. In februari 2017 heeft 
hij de beslissing genomen:  “Tot mijn 94,5 jaar heb ik hier gewoond, maar 
nu gaat niet meer om alleen thuis te blijven”, en is hij naar RVT Salve 
gegaan. Daar heeft hij het best wel naar zijn zin gehad.   Hij was altijd blij 
als zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen langskwamen, 
zodat hij ze kon verwennen met een ‘snoepeke’ en een drankje.
Hij zei altijd : “Het is goed geweest... mijn kinderen en kleinkinderen 
hebben het goed, en ik ben blij dat ik de geboorte van mijn zes 
achterkleinkinderen nog heb mogen meemaken.”
Op 7 oktober kreeg hij ademnood en  ging hij heel snel achteruit en op 18 
oktober 2018 is hij  heel rustig ingeslapen in het bijzijn van zijn kinderen.
De afscheidsviering was heel mooi, de kinderen en de  kleinkinderen 
hebben hun herinneringen aan vake en moeke neergeschreven en met 
de vele foto’s en filmpjes hebben we vake het afscheid gegeven dat hij 
verdiende.

Begin 2017 vierden Hugo en Liliane Cornelissen-Freijsen met de dochters 
Ingrid en Kristel en hun nakomelingen hun diamanten huwelijksjubileum. 
In oktober 2018 is Liliane overleden in AZ Klina te Brasschaat en vond 
nadien in intieme kring de uitvaartplechtigheid plaats. Met pijn in het 
hart namen echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
afscheid van deze vriendelijke vrouw, die vele jaren kassierster was van 
de Grand Bazar in Kapellen, waar nu het Dorpsplein is.

Voor heel veel Mariaburgers is dokter De Ridder decennia lang huisarts 
geweest. Eerst had hij zijn praktijk in de Leo Vermandellei, in de villa 
van Joseph De Baeck waar nadien de familie Van Rompaey woonde en 
nu onze busser John Van Dijck. Nadien vestigde hij zich in een witte 
villa op de Kapelsesteenweg, even voorbij Van Gastel. De  laatste jaren 
woonde dokter De Ridder  op een appartement in het Vijverhof.  Hij bleef 
actief lid van de bridgeclub aan de Donksesteenweg in Brasschaat. Zijn 
levensavond bracht hij door in de nabijheid van zijn zonen  Jean-Loui en 
Michel die naar het Brusselse verhuisd waren. De uitvaartplechtigheid 
vond in alle intimiteit plaats.

Phil Vansweevelt
° 6/5/1922  

† 18/10/2018 

Liliane Freijsen
° 13/8/1936  

† 27/10/2018 

DOKTER GEORGES DE RIDDER
° 12/9/1922  

† 27/11/2018 

BM’ s verlieten ons...
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Ons ‘moeke en bomma’, zoals de weduwe van Antoon Aertssen op de 
rouwbrief wordt getypeerd, is in alle eenvoud onverwacht ingeslapen 
in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, gesterkt door het sacrament 
der zieken. De uitvaartplechtigheid vond plaats in de parochiekerk O.-
L.-Vrouw-van-Gedurige-Bijstand, waar de zonen Peter en Luc en de 
dochters Hilde en Karin met hun partners en kinderen  afscheid namen 
van deze graag geziene dorpsgenote.

De weduwe van Louis Somers woonde vele jaren in de Oudstrijderslei. 
Het gezin telde twee zonen Luc en Paul. Maria hield veel van haar vijf 
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Zij was lid van Okra Sint-
Mariaburg.  Zij overleed enkele weken na het heengaan van haar broer 
Frans. De uitvaartplechtigheid vond plaats in de parochiekerk van Onze-
Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand. Op de begraafplaats van Ekeren-
Driehoekstraat werd ze verenigd met haar echtgenoot Louis.

Kort voor Nieuwjaar overleed in AZ Klina Joseph Verwimp, weduwnaar 
van Lucienne Debruyn. Zoon Guy en echtgenote Carine Van De Vijver 
alsook de kleinkinderen Dieter, Charlotte, Jorrit en Lisanne namen 
afscheid van deze artistiek begaafde man, lid van kunstplatform Kappa,  
in de aula van uitvaartcentrum Geenen. De asverstrooiing geschiedde 
op de strooiweide van de begraafplaats achter de kerk van Hoogboom. 
André Denys schreef namens Kunstkring Kappa volgende woorden in 
het ledenblad:  “Jef Verwimp was bij de Kappa-vrienden gekend voor 
zijn eigenzinnige beeldhouwwerken en glassculpturen. Maar Jef was 
jarenlang ook de uiterst correcte en rechtvaardige huisbewaarder van 
de Kappa-werkateliers aan de Vinusakker in Hoogboom. Toen in 2013 
de huur van de werkplaatsen opgezegd werd, verdween Jef ook uit de 
Kappa-stuurgroep. Hij was toen tachtig. Bedankt Jef voor zoveel bezieling 
en energie voor onze Kappa-vriendenkring.”

Met ongeloof vernam iedereen het onverwacht heengaan van Minne, 
de weduwe van Corneel De Rijk. Zij bleef zo vitaal permanent aanwezig 
in het Mariaburgs dorpsleven. Jarenlang hielp ze echtgenoot Cees in de 
beenhouwerij aan de Sint-Antoniuslei. In de parochie was zij de vrouw 
die er voor zorgde dat de kerk altijd prachtig met bloemen en planten 
versierd was. Dochters Ann en Sofie, zoon Jan en de zeven kleinkinderen 
namen met droefheid, maar vervuld van dankbare herinneringen afscheid 
van deze sterke vrouw in de parochiekerk, waar zij zelf jarenlang zo’n 
belangrijke bijdrage leverde tot het sfeervol verloop van alle mogelijke 
vieringen.

De echtgenoot van Vera Maes bracht het grootste gedeelte van zijn jeugd 
door in Hoogboom. Na zijn huwelijk woonde hij samen met echtgenote 
en kinderen aan de  Elisalei ter hoogte van Oud-Antwerpen. Roland was 
een echte familieman. Elke samenkomst met kinderen en kleinkinderen 
was voor hem een feest.  Af en toe een reisje met zijn echtgenote naar 
Griekenland kon hem steeds bekoren. Sedert zijn pensionering genoot 
hij intens van het petanquespel, samen met zijn vrienden, in het parkje 
van Antverpia.
Hij overleed plots en onverwacht thuis  door hartfalen op 67-jarige 
leeftijd. In het kerkje van Hoogboom vond de afscheidsceremonie plaats.

Paula Lathouwers
° 13/6/1936  

† 11/12/2018

Maria Vermeiren
° 26/10/1921  

† 16/12/2018

Joseph Verwimp
° 19/5/1933  

† 30/12/2018

Minne Wuyts
° 11/3/1933  

† 23/1/2019 

Roland Haverals
° 10/8/1952  

† 27/1/2019 

De weduwe van Pierre Peeters overleed in WZC Hof de Beuken in Ekeren. 
Met haar broer Jozef, zussen Gaby en Yvonne bracht ze haar jeugd in 
Mariaburg door. Voordien woonde ze in de Isabellalei. De laatste jaren 
verbleef ze in WZC Hof de Beuken. De uitvaartplechtigheid had in intieme 
kring plaats, gevolgd van de asverstrooiing op de strooiweide van de 
begraafplaats Ekeren.

Irena Miseur
° 27/3/1931  

† 27/1/2019 
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De echtgenoot van Frieda Diddens is rustig ingeslapen in De Mick te 
Brasschaat. Het gezin woonde jarenlang in de Grotlei. Vele Mariaburgers 
namen deel aan de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Mariaburg. 
Roger was immers een toonaangevende figuur in het parochiaal leven. 
Vele jaren was hij verantwoordelijke voor de uitbating van Elcks Thuys. In 
de parochiekerk fungeerde hij geruime tijd als lector en vervulde een rol 
in het stijlvol verloop van de liturgische vieringen.
Zoon Guy en dochters Anne-Marie en Carla schreven mooie woorden 
op het gedachtenisprentje: “De wil was er nog, de kracht niet meer...In 
onze hoofden blijft je stem weerklinken, ook al is het huis nu stil. Jouw 
analytische geest vinden we overal terug, zelfs nu er even chaos is. Je had 
steeds een eigen mening, maar als het écht nodig was, konden we altijd 
op je rekenen.” 

Gesterkt door het sacrament van de zieken overleed Rita Pelzer op hoge 
leeftijd in ZNA Jan Palfijn te Merksem. Heel haar leven woonde ze in de 
cottage-villa op de hoek van Leopoldlei en Frans Standaertlei. Samen 
met haar broer André, die na zijn huwelijk met Elisabeth De Backer naar 
Wallonië verhuisde, speelde ze een actieve rol in de ontstaansgeschiedenis 
van de Mariaburgse scouts tijdens en kort na WO II.  
Na het beëindigen van haar loopbaan als notarisklerk bleef ze van in 
de ouderlijke woning met veel interesse  het leven in de wijk volgen. 
Haar intimi namen afscheid van Rita in de parochiekerk, waar zij alle 
belangrijke momenten van haar leven trouw beleefde.

De echtgenoot van Mit Van den Broeck is zacht ingeslapen in AZ Jan 
Palfijn te Merksem. Walter was teamleider van OKRA. Jarenlang woonde 
het gezin in de Maria Theresialei, vlak bij de spoorweg. Zij waren intens 
betrokken bij het parochieleven. Zij verhuisden naar Merksem, waar ook 
onderpastoor Hugo Verhulst - na zijn actieve jaren in Mariaburg - als 
goede  herder de immer kleiner wordende kudde begeleidde. Familie, 
vrienden en kennissen namen afscheid van Walter tijdens een mooie 
viering in de kerk van het Heilig Sacrament te Merksem.

Velen herinneren zich Achille waarschijnlijk nog als de postbode van 
Ekeren – Mariaburg, eerst nog te werk gesteld aan de Kapelsesteenweg, 
later aan de Bist. Tot zijn pensionering 20 jaar geleden was hij daar actief.
Geboren te Merksem kwam hij op jonge leeftijd met zijn ouders te 
Hoogboom wonen waar hij later ook zijn echtgenote Annie Wouters 
leerde kennen.
Eens gehuwd kochten zij in 1968 te Mariaburg het mooie burgershuisje 
aan het pleintje ter hoogte van de Jacobuslei, toen nog Vrijwilligerslei 
genoemd, waar het echtpaar reeds 50 jaar verblijft. Samen hadden ze drie 
kinderen, Christel, Ilse en Dirk en ondertussen ook reeds 5 kleinkinderen 
waar vake Achille heel trots op was.
Tijdens zijn vrijë tijd was Achille graag bezig met natuurfotografie en 
tijdens zijn wandelingen in de Mariaburgse omgeving was hij steeds op 
zoek naar mooie beelden of onderwerpen.
In de loop van vorig jaar werd hij geconfronteerd met een ernstige ziekte 
die hem na enkele maanden behandeling helaas noodlottig werd.
Door familie en vrienden werd afscheid genomen van Achille tijdens een 
mooie en serene plechtigheid in “ De Groene Jager “ te Brasschaat – Maria 
ter Heide. Zijn as zal thuis bewaard worden in de Jacobuslei te Mariaburg.

Velen onder ons zullen Jeanneke zeker kennen als de vrouw van 
Jos Leyssens, beter gekend als Meester Jos.  In haar jeugd was ze 
welpenleidster in Sint-Mariaburg. Voor haar huwelijk werkte ze bij 
Manteau op de Meir.. In 1959 huwde ze met Jos.
Ze kregen twee kinderen Ann en Joris. En toen besloot Jeanneke om thuis 
te blijven. Wat niet wilde zeggen dat ze niets meer deed, ze was heel 
sociaal bewogen. Samen met Jos zong ze in het koor van Ekeren-Donk.
Ze deed ook veel vrijwilligerswerk. Bij de MS liga konden ze altijd op 
Jeanneke rekenen.
Ook haar twee kleinkinderen Virgenie en Thibaud  konden steeds op 
hun bomma rekenen. Samen naar zee gaan was voor iedereen plezant. 
Samen met dochter Ann is ze ook eens op bezoek geweest in Amerika 
waar haar kleindochter studeerde . Jos en Jeanneke hebben lang in de 
Jacobuslei gewoond.
Tot ze in 2006 besloten om te verhuizen naar de Bredabaan te 
Brasschaat. Daar sloten ze zich aan bij het koor van Sint-Anthonius. 
Helaas is Jos in datzelfde jaar overleden. Spijts haar verdriet bleef ze haar 
vrijwilligerswerk verder zetten. Velen konden op haar rekenen. Na een val 
is ze beginnen sukkelen. Hoewel ze een sterke moedige vrouw was, heeft 
het niet mogen zijn. Op 4 maart is ze rustig ingeslapen omgeven door de 
mensen die haar lief waren.
Zaterdag 9 maart hebben vele vrienden, kenissen en haar koor in de Sint 
Anthoniuskerk te Brasschaat afscheid genomen van Jeanneke.

Roger De Smedt
° 11/11/1936  

† 28/1/2019

Rita Pelzer
° 2/10/1927  

† 4/2/2019 

Walter Van Waes
° 15/12/1945  

† 7/2/2019 

Achille De 
Maesschalck
° 20/2/1943  

† 17/2/2019 

Joanna (Jeanneke) 
Hendrickx
° 7/8/1932  

† 4/3/2019 
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Buurthuis Nieuw Kwartier nu Kopikofi

Nog meer horeca

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

Alfons de Schutterstraat 17 Enkel op afspraak
2180 Ekeren 0476/85.49.96

Maart 2013 heeft Wijkwerking Mariaburg vzw het buurthuis ‘Nieuw 
Kwartier’ aan de Schriek verlaten. De voormalige directeurswoning van 
de gemeentelijke jongensschool werd verkocht door Vespa.  Zowat einde 
2015 startte Eddy Goyvaerts de renovatie. Enige jaren noest werk leverde 
“Kopikofi” op als nieuw buurthuis, met plechtige opening tijdens het 
weekend van 12  - 13 januari.
“Kopikofi” staat voor koffie, thee, gebak, huisbereide limonade, icetea, 
kopieer -en printwerk – ook studententhesissen  -, pasfoto’s, fotostudio. 
In de sfeervolle, gezellige zithoek kan men een babbeltje plegen, 
kranten lezen, surfen op internet. Er is plaats om creatieve workshops 
te organiseren.

In volgend nummer laten we onze lezers kennis maken met nog andere 
eetgelegenheden. Over de Katerheidemolen is eind februari in het 
gebouw waar voordien een apotheek gevestigd was,  immers ‘Mouline’ 
geopend. Het betreft een foodbar waar men vanaf 7 uur ‘s ochtends 
kan ontbijten, ‘s middags kan lunchen en in de namiddag tot 17 uur kan 
genieten van een lekkere koffie met gebak.
Tevens wordt op de Kapelsesteenweg in het gebouw waar eertijds  
klasserestaurant ‘Prinses Sjalot’ en ‘Klein Constantia’ gevestigd was, de 
opening van een nieuw restaurant aangekondigd. Meer daarover in juni!
(LVB)

Gerenoveerd voorzicht van het nieuwe buurthuis KopiKofi

Zicht op bar en gezellige zithoek. Vooraan links Eddy Goyvaerts rechts 
zoon Jonathan

Openingsuren zijn dinsdag, donderdag, vrijdag van 8 tot 20 uur; woensdag 
van 13 tot 20 uur; zaterdag van 8 tot 13 uur en in de namiddag enkel op 
afspraak voor stukwerk.
Eddy Goyvaerts zelf is aanwezig vanaf +- 16 tot 20 uur. Vanaf 8 tot +- 16 
uur runt zoon Jonathan de zaak. Boven is er een appartement wat op dit 
ogenblik verhuurd is.
Renovatie van buurthuis naar buurthuis heeft lang op zich laten wachten. 
Een uitbaatvergunning was nodig. ‘Kopikofi’ is een echte pleisterplaats. 
Inlichtingen kan tijdens de openingsuren op 03 689 03 20; steeds via 
info@kopikofi.be;
www.kofikopi.be zal in toekomst ook geactiveerd worden. (WL)



Nadat reeds voor WOI en tijdens het Interbellum Antverpia een 
turnkring in de wijk had gesticht, werd in 1959 de turnsport tot nieuw 
leven gewekt  door Jos De Rydt. Jos was een bijzonder actieve figuur in 
het gemeenschapsleven. In de jaren ‘30 was hij als jonge knaap lid van 
turnkring Antverpia. Als vader van zes kinderen zag hij dat er in Sint-
Mariaburg maar een beperkt aanbod was aan sportmogelijkheden. 
Daarom wou hij terug aansluiten bij de vooroorlogse Mariaburgse 
turntraditie.
In de persoon van Marcel Maes, Gustaaf Vandercapellen en André De 
Koning vond hij enthousiaste medewerkers. Samen vormden zij de kern 
van het nieuwe bestuur en startten in oktober 1959 met de  heroprichting 
van de ‘Katholieke Turnkring Antverpia’. Onderpastoor Louis Ceulemans 
was proost en waakte over het zedelijk welzijn van de kring...
De kring kreeg onderdak in de turnzaal van de meisjesschool in de Frans 
Standaertlei. Het werd nu uitkijken naar geschikte leiding. Voor de 
meisjes werd dat Rosa Prinzie. De jongens kregen les van Jos Pauwels.
In 1964 werd Marcel Laurijssens voorzitter.  De meisjesafdeling werd 
sterk uitgebreid en stond onder de deskundige leiding van Marie-Josée 
Wens en Rita Matthijsen. Zij kwamen met hun turnsters regelmatig 
terug met bekers van diverse Gouwkampioenschappen. Ook de jongens 
namen deel aan wedstrijden en behaalden regelmatig trofeeën. Intussen 
was er een nieuwe stedelijke turnzaal gebouwd achter de gemeentelijke 
jongensschool aan de Schriek en vonden daar de oefeningen plaats. 
In 1984 werd Tom De Rydt (zoon van Jos) de nieuwe voorzitter. Onder 
zijn impuls werd het aanbod sterk uitgebreid. Naast het klassieke 
turnen werd er ook dans, klassiek ballet, BBB, kleuterturnen en volleybal 
aangeboden. Zo verdween stilaan het competitieve karakter uit de 
vereniging. Nu wordt er enkel nog recreatief gesport in een gezellige en 
vriendschappelijke sfeer.
Intussen was de maatschappij meer geseculariseerd en werd de naam 
‘Katholieke Turnkring Antverpia’ vervangen door ‘Turnkring Antverpia’. 

In 2011 kreeg de vereniging een nieuwe naam: ‘Dans- en turnkring 
Antverpia’.
Vanaf 1 september 2012 werd de feitelijke vereniging een vzw met als 
naam ‘Dans-  en turnkring Antverpia vzw’. Sedert enkele jaren werd 
het aanbod uitgebreid met yoga en een bewegingsschool voor peuters 
en kleuters. Intussen telt de vereniging onder de energieke keiding van 
Kristin Van In meer dan 300 leden.

Renée Eykens, de 22-jartige atlete uit de Zwaluwlaan, heeft de voorbije 
maanden bijzonder sterk gepresteerd. Nadat ze crossen had gewonnen 
in Booischot, Gierle en Soest, begon ze succesrijk aan het indoorseizoen. 
In Erfurt, Stockholm en Birmingham presteerde ze steeds beter, zodat 
ze de met een nieuw persoonlijk indoorrecord op de 800 meter (2’02”15) 
onder de limiet voor het Europees kampioenschap in Glasgow bleef. 
Op haar eerste Europees indoorkampioenschap won ze op de openingsdag 
haar kwalificatiereeks en werd tweede in de halve finale. In de finale 
werd ze prachtig vierde in 2’03”32, op een zucht van een Oekrïense, 
net geen brons. Olympisch eremetaal wenkt in Tokio 2020 voor deze 
bewonderenswaardige atlete! (LVB) 

Programma familiedag 23 juni 
VOORMIDDAG (10.30u – 12u)
historische wandeling vertrek: 10.30u aan Wijkcentrum
binnenspeeltuin (voor kinderen van 2,5 jaar tot 5 jaar)
11u -12u
Locatie: turnzaal Schriek
workshop wenskaarten voor kinderen vanaf 6 jaar
10.30u - 12u
Locatie: knutselatelier (achteraan Wijkcentrum)

MIDDAG (12u – 13u) Doedelzakband
Vertrek aan Wijkcentrum

NAMIDDAG (13u – 16u)
- wandelzoektocht voor kinderen vanaf 5 jaar (45 min)
13.30u tot 14u
Vertrek: wijkcentrum
- grimeren
13u – 15u
Wijkcentrum
- fietstocht (25 km)
vertrek: 13.30u aan Wijkcentrum
- binnenspeeltuin (voor kinderen van 2,5 jaar tot 5 jaar)
14u – 15u
Locatie: turnzaal Schriek
- ijskar
15u – 16u
Locatie: Wijkcentrum

DOORLOPEND (10.30u – 16u)
- cafetaria in Wijkcentrum
- tentoonstelling + projectie van foto’s
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Van jong tot oud wordt al
zestig jaar geturnd in de wijk

Renée Eykens bijna
Europees brons

Excelsior Kaart en KMVK, bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond 
reeksgenoten in derde provinciale, smelten samen en zullen vanaf 
volgend seizoen als ‘Excelsior Mariaburg’ door het leven gaan en in 
blauw-witte kleuren spelen.
Voorzitter wordt Eric Dilliën (58), die sedert begin van het seizoen 2018-19  
voorzitter is van KMVK. Hij is een man met bijzonder veel beleidservaring. 
Naast het feit dat Eric actief was als schepen, gemeenteraadslid 
en OCMW-raadslid in Kapellen, heeft hij én met zijn meer dan 20 
jaar ervaring als schooldirecteur (algemeen directeur van Sint-Lucas 
Academie voor Beeldende Kunsten te Kapellen) én met zijn successen 
als verantwoordelijke voor de jeugdopleiding binnen het plaatselijk 
voetbalgebeuren, de vaardigheid verworven om zijn visie te verrijken met 
de mening van anderen en om zich met veel passie in te zetten om deze 
visie te kunnen realiseren! Kortom, iemand om met vertrouwen naar de 
toekomst te kijken.
Excelsior Mariaburg zal met een A- en een B-elftal in competitie 
uitkomen. De A-ploeg start in derde provinciale en zal zijn thuismatchen 
afwerken op het kunstgras terrein van Mariaburg aan de Zwemdoklei. 
De B-ploeg zal in vierde provinciale spelen op het grasveld van de Kaart.
Het bestuur zal bestaan uit mensen van beide verenigingen, die mekaar 
al jaren kennen. In feite liggen beide locaties op wandelafstand van 
elkaar. Rustoord, waar de terreinen 
van de Kaart liggen, is in feite een 
stukje Sint-Mariaburg. Ooit door 
Antoon Van den Weyngaert van 
Volksverzeker ingsmaatschappi j 
Antverpia geconcipieerd als 
verblijfplaats voor zijn gepensioneerde 
werknemers. Historisch horen beide 
voetbalclubs onbetwistbaar samen. 
(LVB)

Fusie voetbalclubs
Mariaburg en Kaart

Turnkring Antverpia anno 1960

Eric Dilliën 
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Pedicure DC Antverpia:
nog enkel afspraken bij Louise Koch

In vorige editie meldden we dat pedicure Louise Koch Inge Van Roy ging vervangen, die 
nog één dag zou blijven komen voor voetreflexologie, gelaatsverzorging en ‘anti-aging’ 
handverzorging. Maar helaas moest Inge tot haar grote spijt afscheid nemen van DC 
Antverpia.
 Alle afspraken kunnen alleen nog bij Louise Koch voor pedicure, manicure en ge-
laatsverzorging op maandag, dinsdag en donderdag voor volledige dagen. Mochten er 
ongezien drukke ogenblikken komen, dan zal Louise aan haar planning ook nog een vri-
jdag toevoegen. Wel belangrijk om weten is dat de directie van DC Antverpia besliste: 
“Een gemaakte afspraak niet nakomen zonder verwittiging wordt aangerekend !”
(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.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013

MENSEN

13

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

HILDE  
VAN HOUTVEN

° 29/10/1917 
† 05/08/2013 

EDITH  
KOCH

° 15/03/1923 
† 30/07/2013 

Louise Koch verzorgt met een stralende glimlach 
en een vrolijke babbel haar vele bezoekers in de 
benedenverdieping van DC Anverpia.

2019 wordt voor het dienstencentrum 
weer een jaar vol nieuwigheden. 
Vanaf april wordt gefietst met een 
nieuwe fietsploeg en  gewandeld 
met een  nieuwe reeks wandelingen. 
Traditioneel is er rond 11 juli de 
‘Ronde van Vlaanderen”’ voor 
fietsliefhebbers, maar nieuw is 
de alternatieve ‘dodentocht’ voor 
wandelaars. 
In maart mochten DC-bezoekers 
alvast mee komen genieten van 
de Nationale Sterrenkijkdagen van 
“de Koninklijke Sterrenwacht Astro 
Antverpia”.
Januari werd evacuatiemaand met 

een heuse oefening. Alle dank gaat naar de bezoekers die de richtlijnen opgevolgd hebben, zeker 
aan de deelnemers van yoga-les waarvoor het toch een hele opdracht was. De veiligheidsdiensten 
formuleerden één belangrijke opmerking: “Betreed nooit het gebouw als daar alarm aan het loeien 
is, want als men u niet als ‘aanwezig’ gezien heeft, kan men ongeweten in problemen komen. Het 
verzamelpunt is ‘bollen / basketplein’ op hoek De Vroente en Henrilei.
Februari was vriendenmaand. Het vriendenboekje in de cafetaria verzamelde gegevens die als 
‘vriend van het dienstencentrum’  werd prijsgegeven om zo vele vrienden beter te kunnen leren 
kennen. De fotoshoot tijdens het Valentijnsontbijt was genieten. 
(WL)

Januari  evacuatiemaand, 
februari  vriendschapsmaand

Deze deelnemers aan Pilates hebben altijd wel een 
verjaardag of wat dan ook te vieren. Op 14 februari met 
Valentijnsdag was dit niet anders.

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 … exemplaren
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DC Antverpia blikte  
terug op 2018:
minibus een goedkoop  
alternatief, maar chauffeurs 
blijven belangrijk

Buurtapp HOPLR staat in  
de startblokken

Praatgroep rouw en rouwverwerking

‘Rookvrij’ in omgeving  
schoolgebouwen: ook voor Antverpia 
met zijn Academie

HOPPLR staat voor gebruik van een besloten buurtapp (op computer, 
tablet, telefoon) waarmee men vlot de hele buurt bereikt. Melding of vraag 
wordt doorgegeven aan de ingeschrevenen. Enkel buurtbewoners kunnen 
aanmelden. Het is niet de bedoeling  ‘reclame’ te zien. Ambassadeurs 
zorgen voor een fijne werking. De wijk Mariaburg-Brasschaat maakt sinds 
kort hiervan gebruik en half februari waren al 450 gezinnen/personen 
ingeschreven. De bedoeling is wel dat ook de wijken Ekeren-Mariaburg en 
Ekeren-Donk weldra mogen aansluiten bij HOPLR Brasschaat-Mariaburg. 
Helaas moeten deze buurten nog even wachten tot Antwerpen de nodige 
licenties in gebruik zal nemen. (WL)

In april zal de praatgroep rond rouw en rouwverwerking opstarten. Praten 
met lotgenoten helpt bij het verwerkingsproces na verlies van dierbaren. 
Het moment dat er vijf personen deelnemen, worden data en uur van 
deze activiteit bekend gemaakt. Bezoekers die meer willen weten, nemen 
best contact met Nora of Lindsey (werkdagen 9 tot 17 uur). Blijf ook op 
de hoogte van deze activiteit of andere via gratis digitale abonnement 
DC Nieuws door mailtje te sturen naar dc.antverpia@ocmwbrasschaat.
be. Door een simpel berichtje kan terug afgezegd worden.Twee dames 
die ervaringsdeskundige zijn, zullen deze groep begeleiden. (WL)

Om rookgedrag van jongeren wat in te perken, stippelde de gemeente 
Brasschaat een beleid uit om roken rondom scholen volledig te weren. 
Zowel het schoolgebouw als de ruime omgeving daar omheen worden 
aangepakt.
Antverpia wil met zijn Academie Noord ook zijn steentje bijdragen en 
maatregelen nemen om roken proberen een halt toe te roepen. Alleen 
aan de grote toegangspoort mag het nog! Rookvrije zones worden 
aangeduid en overal worden asbakken weggenomen. 
DC Antverpia draagt zo bij om een gezonde sociale norm te leren kennen 
naar een ‘Generatie Rookvrij’.  Op deze wijze hoopt men dat kinderen 
roken minder normaal en aantrekkelijk gaan vinden ! (WL)

2018 ligt ruim achter ons, maar even terugblikken is altijd fijn. 

Recreatieactiviteiten louter ontspanning en ontmoeting bleven stijgen. 

Vrije activiteiten kaarten, petanque, bingo, spelletjes spelen… kenden 

blijvend succes. Workshops computer en tablet, kalligrafie, schaken, 

nieuwe cursussen scoorden hoog. Aanbod creatieve activiteiten zoals 

aquarel, open atelier, leren tekenen, kalligrafie, kantklossen, patchwork, 

hobby mochten zeker niet onderdoen. 

Deelnemers ‘sport overdag’ met 23 verschillende groepen waren 

met gemiddeld 15 tot 22 deelnemers gedurende drie volledige 

reeksen. Nordic walking, pilates, drums alive, yoga, tai chi, tafeltennis 

bleven enthousiasmeren. Stoelyoga was nieuw en kende de nodige 

belangstelling.  “Er was voor iedereen zeker een gepaste  keuze te 

vinden,“ aldus concludeerde het bestuur.

Wat de middagmalen betreft,  waren er tussen de 25 en 50 

maaltijdgebruikers, afhankelijk van het menu. Globaal was er een stijging 

van het aantal gebruikers. Zelden waren er minder dan 35 eters. Er waren 

zelfs meer dagen van 50 tot 60.

Gezelschap zoeken was een trend om een babbeltje te maken, waardoor  

tafelverdelingen – zelfs op de dag zelf – regelmatig aanpasten.

Het dagelijks gebruik van de minibus is een fijn goedkoop alternatief 

voor hen die moeilijk zelfstandig in het dienstencentrum geraken,  of 

bij vries- of regenweer,  of bij tijdelijke auto problemen. Maar kandidaat 

chauffeurs vinden blijft moeilijk !

 (WL)

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

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

goed Nederlands, hoe komt 
dat?’:

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

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

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

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

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

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

“Ik leerde 
Nederlands in 
Mariaburg”

Papierwaren en bureelbenodigdheden
Teken- en schoolgerief

Computerspelletjes

Kapelsesteenweg 555
2180 Ekeren - Mariaburg

Tel.: 03/664 20 51 - Fax. 03/664 42 53
Parking en toegang langs achterzijde

Natuurvoedingswinkel

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

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   
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De jaarlijkse nieuwjaarsdrink op zaterdag 12 januari was alweer een 
succes. Heel de dag miezerig weer, maar vanaf de start rond 19 uur werd 
het droog. 
Meer dan 40 volwassenen en kinderen genoten die avond van de 
borreltjes, glühwein en hapjes. Ook de drie koningen kwamen langs. Rond 
2 uur gingen de laatsten naar huis. De bewoners maken zich wel zorgen 
over de beuken, die hun straat de naam ‘donkere dreef’ bezorgden. 
Onlangs werden immers  een aantal beukenbomen in de straat 
verwijderd. Beuken worden vaak in lanen geplant. Deze meer dan 100 
jaar oude beuken werden aangeplant begin 1900 toen Antoon Van den 
Weyngaert het gebouw van zijn verzekeringsmaatschappij Antverpia aan 
de Sint-Antoniuslei vestigde. (MVL/LC)

“In 2006 hebben wij een keer een burenfeest georganiseerd.  Toen hadden 
wij een straat waar alle bewoners elkaar kenden. Er heerste een hele fijne 
sfeer.  Maar door de jaren heen is er heel veel veranderd. Nieuwe mensen 
kwamen er wonen, ook door de bouw van een meergezinswoning met 
12 appartementen. We wisten niet meer wie er nu woont of op bezoek 
komt. Daar moest verandering in komen.” Zo getuigde Miriam Savels van 
Summerwine. 
Vrijdag 1 februari hebben Ronny en Miriam alle buren uitgenodigd en er 
zijn 42 bewoners op ingegaan.  Het werd een heel gezellige avond met 
een hapje en een drankje en dezelfde avond is er afgesproken dat dit 
initiatief  jaarlijks zal herhaald worden.  
Vrijdag 31 januari 2020 staat al aangevinkt in de agenda! (MED)

Zoals in 2018 werd op 2 februari 2019 in de Rochuslei een feestelijke 
Nieuwjaarsdrink georganiseerd. Tweeënzeventig bewoners kwamen 
’s avonds samen in een prachtige grote tent om er zelf meegebrachte 
hapjes en drank onder mekaar te delen. In de namiddag hadden de kin-
deren al genoten van aangeboden pannenkoeken en chocomelk. Voor 
herhaling vatbaar! (JVB)

Nieuwjaarsdrink Floris Verbraekenlei

Burenfeest Eduard Caertsstraat

Nieuwjaarsdrink Rochuslei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

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

ok bij mij hangt een memobriefje op de 
rechterbovenhoek van de voordeur, kloppen,

want de bel doet het niet. Dat gaat zo, als nobele alleenstaande 
single zijn dat allemaal klusjes die zo lang mogelijk uitgesteld 
worden tot een of andere goede ziel bereid is gevonden om 
de handen uit de mouwen te steken en met de nodige tools 
te maken wat er moet gemaakt worden.
Dus begeef ik mij met bekwame spoed  door de gang naar 
de voordeur in kwestie om te zien wie  mij op deze winderige 
zondagnamiddag, met windkracht beaufort zeer veel, komt 
storen door aanhoudend geklop. En inderdaad, daar staat 
Julienne met een dikke zelfgebreide sjaal rond haar grijze 
‘ mis-en-plis’ haardos gedraaid: “Zeg Barbara, ik ben zo 
bang, kunt ge niet eens meekomen, want ik hoor zoveel 
verschillende verdachte geluiden.”
Allez vooruit, ik haal mijn zuidwester van de haak, kap 
opzetten en dichtsjorren, voordeur op slot en we gaan 
kijken. In de tuin stellen we het euvel vast, een stukje witte 
plastiekbedekking van de dakgoot fladdert heen en weer 
wat dan ook het ‘onrustwekkend’ geluid verklaart. Vlug naar 
binnen bij de Dovre houtkachel die een warme kalmerende 
gloed uitstraalt, er komt amper rook uit de schouw, het zal 
nogal meevallen met de CO2 uitstoot zeker...
Het is zondag dus een zelfgebakken frangipanetaart, recept 
van Jeroen, in plaats van de klassieke Petit Beurkes , nog 
een Senseootje en we zijn vertrokken. “Zeg Barbara, wat 
is dat toch met al die klimaatspijbelaars, al die wekelijkse 
donderdagbetogingen, moeten die gasten niet op de 
schoolbanken zitten ? Da was in mijnen tijd toch wel anders 
. En wie spint hier garen : de kartonfabrieken die overuren 
draaien teneinde aan de vraag te kunnen voldoen , en wat 
gebeurt er met al die pamfletten na de betogingen?”
“En wie kan er nu nog volgen met de Brexit? Bijna dagelijks 
een stemming in Londen, en die arme Thesesa May die maar 
heen en weer pendelt, en dan diejen bullebak die bij het 
roepen van de uitslag van de stemming ‘Order’ brult,  wat 
een middeleeuws gedoe is dit ? Ja, ja Barbara,” zegt Julienne 
nadenkend, “het is hier in Sint-Mariaburg met of zonder 
Brexit al bij al nog niet zo slecht, kijk maar eens naar het 
programma Eviva Espana. Zouden die brave mensen niet 
beter in ons land blijven? Een groot gedeelte komt trouwens 
met hangende pootjes terug. Dan kijk ik nog veel liever naar 
Hotel Römantik, waar dromen niet altijd bedrog zijn en er op 
mijn leeftijd nog niets verloren is op amoureus vlak.”
 Ik beaam haar woorden en we overwegen om Juliennes 
kandidatuur in te sturen voor volgend seizoen.
En zoals mijn grootmoeder altijd zei: Vogels zingen ook als 
de tak kraakt, want ze weten dat ze vleugels hebben ( zeker 
met dit weer ).

Tot volgende keer.

Barbara


