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GRATIS VERSPREIDING IN SINT-MARIABURG EN OMGEVING - AFGIFTEKANTOOR 2950 KAPELLEN CENTRUM - DRIEMAANDELIJKS - WIJKWERKING MARIABURG V.Z.W.

De winkeliersvereniging 
'SAMEN MARIABURG' floreert. 
In het groene Sint-Mariaburg 
blijft de natuur belangrijk. 
Afgelopen winter kwam dat 
tot uiting door de plaatsing 
van dennenbomen bij alle 
deelnemende winkeliers in de 
feestmaand december. Dit 
voorjaar zijn bij 55 handels-
zaken mooie houten bakken 
geplaatst met daarin kleurrijke 
bloemen. Van begin mei tot 
eind juni zullen deze stijl-
volle bloembakken de wijk 
opfleuren. Ze vestigen de 
aandacht van alle passanten op 
de eigen middenstand, die toch 
een essentiële rol blijft spelen 

in het sociaal en economisch 
leven van de wijk. 

Dit lovenswaardig initiatief  
is door de Mariabugse winke-
liers uitgewerkt samen met 
'Ekeren Winkeldorp'. 

Ter gelegenheid van Maria- 
burg Kermis werd op 9 juni van 
16 tot 20 uur weer een geweldige 
barbecue georganiseerd. Vol-
wassenen konden voor 15 euro  
en kinderen voor 12 euro uitge-
breid smullen van lekker vlees, 
groenten en bijpassende saus.  
De 'reanimatie van de Sinksen-
foor' noemden we vorig jaar 
deze Kermisbarbecue. Iedereen 
kijkt nu al uit naar de derde 
editie in 2020!

Maar alvorens het zover 
is, broeit 'Samen Mariaburg' 
nog andere plannen uit.In 2018 
werd een eigen Mariaburg- 
se gin gelanceerd. Tegen 
de feestdagen van het jaar-
einde 2019 wordt nog een 
nieuwe lokale lekkernij in het 
vooruitzicht gesteld. Meer daar- 
over in volgend nummer.

Op de Mariaburgse Feesten 
zal de winkeliersvereniging ook 
weer met een eigen stand 
present zijn. Misschien kunt u 
daar al meer vernemen over dit 
nieuw lokaal streekproduct.

(LVB) 

'Samen Mariaburg'  
zet bloemetjes  
buiten

Verantwoordelijk uitgever:  
Ludo Van Bouwel,  
Schapendreef 14, 2950 Kapellen, 
tel. 03/605 73 61, 
gsm 0476/59 22 78, email: 
hippopress@outlook.com

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke 
uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt 
in herfst, winter, lente en zomer.

Werkten mee aan dit nummer:
Barbara, Lus Cuyvers, Ian Decleer, Marc Denissen, 
Koen Fasseur, Ludo Geenen, Walter Lauriks, Marcel 
Peeters, Dirk Rombaut, Jo en Ludo Van Bouwel, Alex 
Van Haecke, Linda Vanpoucke, Marc Wouters.

WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer: 
IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek onze website:
www.mariaburg.be

Contact: wijkcentrum@mariaburg.be

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat

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

VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE



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

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

Wandelzoektocht 2019 verloopt een stuk door 
‘De Sterre’, een uitbreiding van Sint-Mariaburg 
eind jaren '50-begin '60 over de Kaartse Beek, 
rechterzijde Antwerpse steenweg richting 
Kapellen. De wandelbrochure bevat 35 vragen, 
15 fotovragen en bijkomend heel wat culturele 
informatie. 

De prijzen worden geschonken door been-
houwerij – charcuterie Maes, Kapelsesteenweg 
418, 2930 Brasschaat (Hoek Gezondheidslei/
Kapelsesteenweg). Zij zijn ook het onderwerp van 
de schiftingsvraag. 

Brochures zijn verkrijgbaar aan 5 euro per 
stuk, enerzijds bij DC Antverpia, Sint-Antoniuslei 
95, 2930 Brasschaat (start en einde van het 
parcours) - werkdagen 9 tot 17 uur; anderzijds bij 
Het Krantenkopje, Kapelsesteenweg 615, 2180 
Ekeren - maandag van 5.45 tot 12.30 uur, dinsdag 
tot vrijdag van 5.45 tot 18 uur; zaterdag van  
7 tot 13 uur. Verder in het Wijkcentrum Mariaburg 
op dinsdagmorgen 9.30 tot 11.30 uur (behalve 
dinsdag 2 juli; dinsdag 27 augustus en dinsdag  
3 september van 14 tot 16 uur), waar ook verdere 
informatie wordt bekomen (raadpleeg ook http://
mariaburg.be).

Antwoordgids kan tijdens vermelde open-
ingsuren gedeponeerd worden in voorziene 
collectebox bij DC-Antverpia en Wijkcentrum. 
Deponeren in postbus Wijkcentrum (Wijkwerking 
Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 
Ekeren) kan altijd. 

Op zondag 2 juni werd de start gegeven. 
Tot en met maandag 16 september kan de 
antwoordengids binnengeleverd worden.  

De uitslag volgt op zondag 29 september 
tijdens de Mariaburgse Feesten om 17 uur op 
het podium Van de Weyngaertplein. Om 14 uur 
worden die dag in het Wijkcentrum de juiste 
oplossingen door de organisator toegelicht . (WL)

Zondag 28 april werd alweer een 
hoogtepunt genoteerd in de geschiedenis 
van het Mariaburgs Heemkundig Docu-
mentatiecentrum. Onder het motto 'Hoe 
maakt u het?' werd de aandacht geves-
tigd om verdwenen lokale ambachten: 
diamantslijpers, smeden, juweliers, maar  
vooral glaskunstenaar Edward Van 
Rompuy. Willy Bauwens zorgde ervoor 
dat vijf prachtige glasramen van zijn 
overbuur  (eigendom van de WWM) als 
een fonkelende blikvanger de massa 
bezoekers bekoorden. Unieke tekeningen 
toonden aan welke fijne kunstenaar Ward 
Van Rompuy was. Prachtige panelen 
gaven tevens een kijk op het leven van 
deze veel te jong gestorven Mariaburgse 
kunstenaar.

In de namiddag werd in de parochiekerk 
een toelichting bij de glasramen gegeven 
door Ludo Van Bouwel. Hij maakte bekend 
dat ook in Kigali (Rwanda) glasramen 
van onze Mariaburgse glazenier hangen. 
Hierbij onthulde Ward Smets, bekend 
Brasschaats Cultuurambassadeur, dat  

ook in de Verenigde Staten, meer 
bepaald in het hoofdkwartier van Kodak 
te Rochester, glasramen van Ward 
Van Rompuy terecht gekomen zijn. 
Het Heemkundig Documentatiecentrum 
neemt zich voor in de nabije toekomst 
het volledig werk van Van Rompuy te 
inventariseren en zoveel mogelijk te 
fotograferen. 

Mensen die thuis glasramen van 
Ward hebben hangen, worden vriendelijk 
gevraagd dit bekend te maken (tel. 
03/605 73 61 - gsm 0476/59 22 78). 

Nadien werd door 252cc een receptie 
aangeboden in het Wijkcentrum. Districts- 
schepen Marc Elseviers verwelkomde de 
vele bezoekers. Met hemelse harpmuziek 
zorgden de dames Karen Peeters en 
Isabelle Matthyssens (Karisa) voor een 
sfeervol verloop van de receptie. De 
bezoekers konden gans de namiddag 
een demo volgen van mevrouw Marleen 
Lippeveld en enkele leerlingen van de 
Merksemse Academie, waar glassierkunst 
als opleiding kan gevolgd worden. (LVB)
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overweldigend succes
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WANDELZOEKTOCHT 2019

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: 

8.00u - 14.00u
Maandag 
gesloten

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

www.andra.lwed.net

ANDRA

K   A
kapsalon

o.a. Cranio-sacrale behandeling (is een héél zachte massage)/
Reiki en klankhealing met bvb Tibetaanse klanken

Voetmassage / Meditatie in kleine groepjes

Een uurtje voor jezelf
Wie zich eens goed wil laten verwennen, weg van de dagelijkse stress, 

kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie

In de weekkapel besprak Ludo Van Bouwel het glasraam boven 
het altaar. Ward Smets maakte bekend dat ook in de USA 

glasramen van Ward Van Rompuy hangen.

Sfeervolle receptie aangeboden  
door 252cc in het Wijkcentrum.
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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

33ste
MARIABURGSE 
FEESTEN
Zondag 29 september 2019

Altijd ambiance verzekerd op de Mariaburgse Feesten!

'Vandaag trekt de bewolking van de 
voorbije dagen weg en wordt het droog 
met hoge temperaturen, lokaal zelfs 
tot 25 graden.' Dit zou zo maar even het 
weerbericht op zondag 29 september 2019 
kunnen zijn, want dan vieren we de 33ste 

Mariaburgse Feesten!
Dat zomers weer en de Mariaburgse 

Feesten een volmaakt huwelijk is, hoeven we 
niemand meer te vertellen. Dat onze korte 
broeken, rokken, zonnebrillen, marcelle- 
kes, nu al klaar liggen is meer regel dan 
uitzondering. Om het ongeduld van de 
gemiddelde Mariaburger nog wat aan te 
wakkeren geven we alvast een vooruitblik op 
editie 2019.

MARIABURG QUIZ
Beginnen doen we op vrijdag met de enige 
echte Mariaburg Quiz. Tom de Rydt stelt 
opnieuw als quizmaster onze kennis op 
de proef. Hij slaagt er telkens in de vragen 
zodanig op te stellen dat zowel ervaren als 
onervaren deelnemers plezier beleven aan 
deze avond. Meer info en inschrijving is terug 
te vinden op de website van Mariaburg.

GEEN ZATERDAGAVOND
Met de 33ste editie nemen we afscheid 
van zaterdagavond. Met het huidige team 
hebben we de limiet bereikt. Alleszins hopen 
we dat teleurstelling bij sommigen plaats 
maakt voor goesting om mee de schouders 
onder zaterdagavond (en bij uitbereiding de 
organisatie van de Mariaburgse Feesten) 
te zetten, want we zijn nog op zoek naar 
nieuwe medewerkers! Wie hier graag meer 
info over wil, kan een mail sturen naar 
info@mariaburg.be of iemand van het team 
aanspreken tijdens de feesten.

ZONDAG
Zondag voorzien we weer een dag vol 
ambiance. Gaande van de rommelmarkt 
en de kinderspeelgoedbeurs tot de vele 
randanimatie, foodtrucks en optredens. 
Zonder in detail te treden geven we alvast 
een kort overzicht van het zondaggebeuren.

We beginnen vroeg in de ochtend met 
het ontbijt op het plein. Inschrijven is niet 
nodig! Tijdens het ontbijt is een optreden 
voorzien speciaal voor kinderen.

Aansluitend opent de rommelmarkt. 
Standhouders dienen zich dit jaar online 
in te schrijven. Meer info hierover is terug 
te vinden via de website van Mariaburg. 
Plaatsen zijn beperkt en kunnen niet worden 
gereserveerd. Tijdig inschrijven is dus de 
boodschap want volzet is volzet! Vragen over 
de rommelmarkt kunnen gesteld worden via 
rommelmarkt@mariaburg.be. 

Mariaburgs talent zet het podium in 
vuur en vlam! Notre-Dame-taferelen zullen 
we te allen tijde zien te vermijden, maar dat 
het vonken gaat geven staat buiten kijf. Big 
Band geeft de aftrap, gevolgd door REY, Blue 
heatkens, Handkerchief en als top of the bill 
Club local. Hun biografieën kunnen volledig 
worden geraadpleegd op www.mariaburg.
be. 

Wij kijken er alvast naar uit en hopen 
van jullie hetzelfde!

Meer info:  
www.mariaburg.be/mariaburgse_feesten/
info-pagina-mariaburgse-feesten-2019/

(IC)
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Op 4 en 5 mei gaf 252cc het  
publiek de kans kennis te maken  
met 22 kunstenaars, die dat 
weekend hun atelier open stel- 
den voor de bezoekers. Gelijk- 
tijdig liep in Cultuurstation Tracé 
een groepstentoonstelling met 
op zondag 5 mei om 18 uur een 
slotmoment. 

Cultuurschepen Marc Elseviers 
prees zich gelukkig dat in Ekeren 
zoveel mensen artistiek en 
creatief bezig zijn. Een geslaagd 
initiatief, vervolg van de Erf-
goeddag 'Hoe maakt u het?'

Met behulp van een grondplan 
of met de QR code konden 
geïnteresseerden een route uit- 
stippelen. Zo konden ze op 
Mariaburgs grondgebied een 

bezoek brengen aan Laura 
Skivirskaya in de Fortuinstraat 
(schilderwerk), Mon Van den 
Broeck in de Karel De Wintstraat 
(beeldhouwen), Peter Van Impe 
en Kristina Delmeire in de Willy 
Staeslei (terracotta, brons, assem-
blage, tekenen, houtsneden en 
aquarel), Peter Kempenaers in de 
Maria Theresialei (beeldhouwen).

Op 17, 18 en 19 mei presen-
teerden de mensen, die elke 
woensdagavond in het wijk-
centrum komen schilderen, hun 
werk. Vorig jaar kwamen ze onder 
leiding van de internationaal 
bekende kunstschilder Paul De 
Roy hun hobby beoefenen in het 
wijkcentrum. Voordien schilderden 
ze in Cultuurstation Tracé en in de 
handelszaak Lucas aan de Kleine 
Bareel. Wegens ziekte diende 
De Roy echter zijn begeleiding 

te stoppen. In juni 2018 is hij 
overleden. De ploeg deelnemers 
hing echter zo sterk aan elkaar 
dat ze besloten onder leiding van 
Erik Flothmann verder te blijven 
schilderen in Sint-Mariaburg. 

De huidige ploeg vierde het  
twintigjarig bestaan als ode aan  
oprichter en bezieler Paul De Roy  
met een heel mooie tentoon-
stelling in het Wijkcentrum.

(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.

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
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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

Werner Paenen uit de Karel De Wintstraat nam in de tweede 
helft van maart deel aan de tentoonstelling 'LENTE#BEELDEN' 
(buitenbeelden en objecten) op de Boterberg in Kalmthout.

Mariaburgers in Open Ateliers

Werner Paenen in Kalmthout

Amateurschilders in WCM

Erik Flothmann bracht tijdens de vernissage hulde aan Paul De Roy.
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Ik herinner me Tom nog als jonge gast. 
Terwijl zijn moeder les gaf aan het Sint-
Jozefinstituut in Ekeren-Donk, volgde Tom 
voor mij gitaarles bij Michel Verkempinck. 
Toen stond Tom al op het podium van de 
Mariaburgse Feesten . Eigen werk kwam 
aan bod met Secret System.

Tom besloot na zijn humaniora van 
gitaar spelen zijn beroep te maken. 
Popmuziek studeren op het hoogste 
niveau kon toen nog niet in België.  
Daarom studeerde Tom klassieke gitaar 
aan het conservatorium in Leuven.  

Zoals elke goede muzikant kon je hem 
ontmoeten in de Antwerpse muziekcafés.  
Via Eric Melaerts (gitarist van o.a. Soul-
sister en Clouseau) kwam Tom bij deze 
laatste als tweede gitarist terecht. Tien 
jaar speelde hij bij Clouseau en vulde 
daarmee ook het Antwerpse sportpaleis.  
Via de collega muzikanten kwam hij in The 
Voice en X-Factor terecht en was ook de 
vervanger van Chris Peeters in 'de laatste 
showband'. Tot de eerste internationale 
stappen in zicht kwamen.

Tom verliet Clouseau en stapte over 
naar Milow.  Als rechterhand van deze top- 
artiest toerde hij door gans Europa. 
Ondertussen sleutelde hij nog vier eigen 
CD’s in elkaar.

Tom is misschien niet de frontman 
die iedereen kent. Met een palmares bij 
Clouseau, Milow, Admiral Freebee (ook 
een Mariaburger), de Nieuwe Snaar, Paul 

Michiels, Jan Leyers, Stan Van Samang, 
Bart Peeters, Yasmine en vele anderen 
mag Tom de titel van topmuzikant zeker 
opnemen.

Tom is afkomstig uit Ekeren-Donk en 
heeft de laatste jaren twee keer op het 
MF-podium gestaan. Eerder met 'Bill  
Cherno and the reactors' (een gelegen-
heidsband met Hans Francken, Dirk 
Desmet, Jan Mangelschots, ...) en later op 
zaterdag met eigen band. Wij zijn altijd 
blij en trots dat zo iemand de absolute top 
kan bereiken.

Tom speelt ook mee in de bege-
leidingsband van 'the Proms’. Bij een 
optreden in Duitsland stapte Bryan Ferry 
(Roxy music) op hem af en vroeg zijn 
gitarist te worden tijdens de zomertournee 
2019. Uiteraard antwoordde Tom positief.  
Spelen met de heer Ferry zal een unieke 
ervaring zijn. Hij heeft namelijk drie 
muzikale periodes die zeer gevarieerd 
zijn. Terwijl hij eerst met Brian Eno een 
experimentele fase kende, evolueerde 
hij naar meer gewone pop met een 
aantal mooie balads als top. Nummers 
als Love is the drug, Dance Away, Angel 
Eyes, Jealous Guy (van John Lennon) en 
Avalon kunnen tot het culturele erfgoed 
gerekend worden.

Volg Tom zeker via www.tomvanstip-
hout.be of google hem. Je kan nog veel van 
hem ontdekken.

(SDS)
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Tom Vanstiphout op tournee  
met Bryan Ferry

Op 4 mei presenteerde de WWM in het Wijkcentrum 
een muzikale avond met Dirk De Schepper en 
het trio Snow on the Roof. Een select gezelschap 
melomanen genoot met volle teugen van het 
programma. 
Dat de familie De Schepper muzikaal begaafd is, 
weet men al lang in Ekeren en verre omgeving. 
Enkele jaren geleden trad Jesje uit Amsterdam al 
op met sfeervolle luisterliedjes. Nu vertolkte neef  
Dirk uit Berchem heel poëtische, sterk persoonlijke 
songs. De singer-songwriter begeleidde zich op 
gitaar en bekoorde de aanwezigen met liedjes over 
liefde, familie, afscheid, passies en dromen.
Na de pauze was het de beurt aan een spetterend 
optreden van Snow on the Roof met een gamma 
Amerikaanse songs, van Southern Folk tot Country 
Rock. Leo Jacobs, Bart Vereecke en Chris De Winter 
vertolkten op virtuoze wijze tophits uit de States. 
Het bezoekersaantal bleef flink onder het toege-
stane maximum van 90, maar eens te meer gold 
het gezegde: de afwezigen hadden ongelijk! 
(LVB)

Genieten met Snow on the roof

Snow on the roof speelde de pannen van het dak

Dirk De Schepper creëerde een bijzonder sfeer

Tom Vanstiphout



Theater Zeemanshuis speelt  in oktober 
een bijzonder plezante voorstelling waarin 
Alex Van Haecke de rol van de wat voze 
Prospeir zal spelen.

Hij en zijn José zijn 40 jaar getrouwd 
en zij wil per se hun huwelijksreis naar 
Benidorm nog eens overdoen, maar hij 
ziet dat niet zitten. Dan komt Suzanne, de 
zuster van José, bij hen aan met twee zware 
valiezen. Ze is weg bij haar Bob, omdat 
ze vermoedt dat die iets heeft met zijn 
secretaresse Peggy. Suzanne kan even niet 
anders dan asiel aanvragen bij haar zuster 
en schoonbroer. Ook dat ziet Prospeir niet 
zitten. Daarom stelt José haar zuster voor 
met haar mee op reis te gaan. Intussen 
is ook Bob verschenen en wanneer de 
vrouwen vertrokken zijn, stelt hij Prospeir 
voor om samen met hem en Peggy in ’t stad 
uit te gaan. Wanneer ze terug thuiskomen, 
staan plots de twee zussen in nachtkledij 
in de living. De bagagebehandelaars op 
Zaventem staken en dus zijn ze terug naar 
huis gekomen. Wat er dan allemaal gebeurt, 
moet je gewoonweg komen meemaken.

Alex Van Haecke: 'In samenwerking met  
het bestuur van de Wijkwerking van Maria- 
burg heb ik voor zondagnamiddag 20 
oktober om 15u in de Zwarte Zaal van 
het Fakkeltheater, Reyndersstraat 7 in 
Antwerpen een contingent kaarten in 
optie genomen. In plaats van de reguliere 

ticketprijs van 21 euro per kaart betaal je 
voor die gelegenheid 18 euro per kaart. 

Je kan bij mij reserveren door vóór 31 
augustus de totaalprijs van het aantal 
kaarten dat je wil reserveren te storten 
op BE63 4151 0867 8108 met vermelding 
Prospeir 20/10. Je kaarten liggen dan klaar 
aan de kassa van het theater.

Ik hoop hiermee velen van jullie een 
plezante zondagnamiddag te kunnen 
bezorgen. Tip: parkeer op de Park and Ride 
aan de Carrefour en kom met tram 3 tot aan 
de Groenplaats.

(MED)

THEATER ZEEMANSHUIS 
 Zwarte Zaal Fakkeltheater 

Reyndersstraat 7, Antwerpen

van 10 tot en met 27 oktober 2019

ALEX VAN HAECKE - ANITA DE MERLIE

PROSPER ZIT 
IN DE SCHEIR

Mortimer en Cooke
vertaald en bewerkt door Alex Van Haecke

 Regie
Stijn Van Haecke

met
Stef Goossens - Gerda Wycisk- Zanne Geysen - Nadia Halens

Info en tickets: 070/246 036 - www.theaterzeemanshuis.be

Met het boek 'De verbeelding van een Lourdesgrot' 
schreef Luc Gowie de geschiedenis van de grot van 
het Rustoord uit. Het boek met 250 pagina's en 330 
illustraties, hardcover A4 formaat, werd door Willy 
Cornelissens tot een standaardwerk fraai uitgewerkt.

Naast het Mariapark van Rustoord toont het 
boek wat er in de pastorale eenheid H. H. Jacobus 
en Antonius, en de omliggende dorpen, aan 
Lourdesgrotten en bijhorende devotiesculpturen 
werden opgericht, of intussen al verdwenen zijn.

Het volledige restauratietraject met de feestelijke 
inwijding van de grot in Rustoord door Monseigneur 
Johan Bonny, de Rotseerders, de Rochuskapel, zijn 
stevig in het boek uitgewerkt.

Prijs van het boek: 49 Euro. Voorinschrijving 
op rekeningnummer: BE42 0013 3136 9254 van 
Gowie-Wéry, Wipstraat 35, 2930 Brasschaat, met 
vermelding van uw naam en adres.

Boeken voor de inwoners van Brasschaat  
(Kapellen en omstreken) kunnen op de pastorie van 
Maria-ter-Heide op 1 en 8 augustus 2019 tussen 19 en 
20 uur afgehaald worden.

Boeken voor inwoners van Kapellen kunnen 
afgehaald worden in de school van Zilverenhoek, 
Zilverenhoeklaan 2, in het voormalige kloosterpand, 
tijdens de eerste week van september 2019 tussen 12 
en 13 uur. Info: gowieluc@skynet.be

(MED)
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Alex Van Haecke speelt  
voze Prospeir

Nieuw boek  
'De verbeelding van  
een Lourdesgrot'

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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Nieuwe foodbar 

Mouline

Uit Sympathie
Marc Elseviers

Op de Kapelsesteenweg, vlak over 
de Katerheidemolen, is sinds 15 februari 
de nieuwe zaak Mouline geopend. De 
naam is een speelse verwijzing naar de 
molen, Moulin, en naar de naam van de 
zaakvoerster, Caroline.

Deze foodbar heeft wel iets meer te 
bieden dan een doorsnee broodjeszaak. 
Je kan er verse slaatjes, soep, warme 
gerechtjes en pasta, wafels, pannenkoeken, 
en dessertjes komen proeven in een 
uitnodigend fris interieur. 

We installeren ons aan een gezellig 
tafeltje met een lekkere koffie mét 
wafeltjes voor een leuk gesprek met Caro-
line Magerman. Op zoek naar een geschikt 
pand voor haar zaak kwam ze vanuit 
Brasschaat in Sint-Mariaburg terecht en 
ze heeft er nog geen seconde spijt van. Ze 
heeft onmiddellijk het gevoel gekregen dat 
Mariaburg goed aan elkaar hangt en dat ze 
er welkom is. We kunnen dat alleen maar 
beamen! 

Van maandag tot vrijdag tussen 7 uur 
en 16.30 uur en op zaterdag tussen 9 uur 
en 16 uur kun je zowel binnen als op het 
terras genieten van al het lekkers dat er 
dagelijks vers wordt bereid. Binnenkort 
is er ook vers schepijs in zes smaken te 
verkrijgen. Klanten kunnen ter plaatse iets 
eten of ook eten uithalen. Op aanvraag doet 
Caroline met haar team ook aan catering en 
kunnen er slaatjes voor bij de BBQ, koude 
schotels, en dessertjes worden besteld. 
De nadruk ligt op vers en huisgemaakt en 
seizoensgebonden. Nieuwe suggesties wor- 

den ook geïntroduceerd: quinoa en couscous- 
sla, aspergebereidingen etc.

Voor wie graag ’s morgens lekker gaat 
ontbijten, is er een ruime keuze uit zoete, 
zoute, luxe en gezonde ontbijtformules met 
havermoutpannenkoeken, fruit, yoghurt en  
verschillende soorten eitjes. En er zijn ge-
noeg drankjes om mee te combineren: thee 
en koffie (allerlei soorten), vers geperst 
fruitsap, verse ice tea, frisdranken, bieren 
en wijnen en zelfs champagne.

De zaak heeft een eigen parking en ligt 
ook recht tegenover het pleintje aan de 
molen.

(LVp)

Mouline heeft alles in huis om  
u lekker te verwennen



Op maandag 8 juli wordt in het Duitse Essen de 'Red Dot Award 
Design Concept' uitgereikt in het Operagebouw Aalto Theater. 
1200 gasten zullen bij de 48 laureaten ook een Mariaburgs bedrijf 
mogen toejuichen. Patrik van Daele (53) won met zijn White Line 
Slot, verlichting die in het plafond verdwijnt, één van de awards 
voor nieuwe producten met hoge ontwerpkwaliteit. Het betreft 
de categorie 'lightning design'.

JONGE DURVER
Al van 1986 bestaat PVD Verlichting in het voormalig EBES-
gebouw op de Kapelsestreenweg 597. Patrik van Daele, rasechte 
Mariaburger en zoon van het bekende echtpaar professor Jan 
van Daele en Olga Vermeersch, heeft de voorbije 33 jaar een 
schitterende zaak uitgebouwd. Technisch begaafd en bijzonder 
creatief heeft hij als durvend ondernemer prachtige resultaten 
geboekt. De ruime showroom ademt de puur verlichte sfeer van 
het bedrijf uit. Wie er nooit binnenkwam, mist een unieke zalige 
ervaring! 

In een interview met Marc Wouters lezen we: 'Met zijn eerste 
spaarcenten kocht hij als zesjarige werkmateriaal om zijn fietsje 
uit te rusten met extra lichtbronnen.  Hij mocht in de garage van  
zijn ouders in de Boskapellei experimenteren. Hij toverde kop-
lampen van afgedankte voertuigen om tot discoverlichting. Later 
volgde Patrik een opleiding elektriciteit in de Londenstraat en aan 
Sint-Jozef in Schoten.'

De eerste collectie buitenverlichting die Patrik ontwierp, doopte 
hij NONA, genoemd naar de favoriete muziekgroep uit zijn jeugd.

ZONEN MEE IN BEDRIJF
'Het waren mijn zonen die me ertoe aanzetten om deel te nemen 
met White Line Slot aan de Red Dot Design'' zegt Patrik. Zijn 
zonen werken mee in het bedrijf: Dieter (29) verzorgt de sociale 
media en de public relations, Tobias (26) houdt zich meer bezig 
met het commerciële luik. White Line Slot is een ingenieuze 
collectie in- en opbouwtoestellen waarbij de lichtbron niet 
opvalt. Het  unieke is dat White Line Slot volledig verdwijnt in 
het plafond. De collectie is samengesteld met de nieuwste led-
modules. De lichtbronnen zijn energiezuinig en aangepast aan 
ons bioritme. De lichtsterkte, de lichtbundels en de kleur kunnen 
worden aangepast. We moesten ons ontwerp voorstellen aan 
een internationale jury van specialisten, die het Red Dot-zegel 
alleen toekennen aan producten die overtuigen van hun hoge 
ontwerpkwaliteit.

Met terechte fierheid stelt Patrik: ' Deze award is de ultieme 
bekroning voor ons harde werk, een jarenlange zoektocht naar 
een tijdloze en discrete verlichting.'

(LVB)
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Mariaburgs bedrijf PVD won

In de media werd ook aandacht geschonken aan een project van 
Dieter van Daele en Lissa Laureyssens. Zij brachten hulpgoederen naar 
Servië, naar Sasha's Shelter, een hondenasiel waar bijna achthonderd 
verwaarloosde dieren vertoeven. 'Vorige zomer kwam ik toevallig in 
contact met mensen van de vzw Dog Happiness. Zij trekken zich het lot 
aan van verwaarloosde honden in Zuid-Servië. Sasha Pesic heeft zich 
al tien jaar ontfermd over verwaarloosde en mishandelde hondjes. In 
zijn hondenasiel verblijven nu iets minder dan 800 honden. 's Morgens 
worden ze losgelaten en verblijven als een grote roedel op het domein. 
Wanneer het avond wordt, zorgen vier vrijwilligers ervoor dat de honden 
weer in hun hokken komen. Er is een tekort aan hokken, maar met het 
verzamelde sponsorgeld wil de vzw Dog Happiness ervoor zorgen dat er 
voldoende hokken bijkomen.'

Dieter van Daele besloot Dog Happiness te steunen via de Warmste 
Week. Hij beloofde om in november de Kilimanjaro in Tanzania te 
beklimmen en sponsors brachten 12.000 euro binnen om zijn avontuur 
te steunen. Zo kon hij onlangs met een volle auto hulpgoederen en 
medicatie naar Sasha's Shelter afreizen.

Dieter hondenliefhebber

Red Dot Award 
Design Concept

Patrik en Tobias van Daele in de prachtige zaak van PVD Verlichting
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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

        

Het 'Centrum voor Wilde Dieren in Nood' 
(vroeger V.O.C.) aan de Holleweg in Kapellen 
ontfermde zich medio mei over een zeer 
zeldzame zwarte reegeit. 'Op zondag 12 mei 
werden we opgeroepen door de politie van Lint,' 
vertelt Marcel Peeters, de bezieler-pionier van 
het VOC. 'Een ree had zich vastgelopen binnen 
een omheining. Ze probeerde aanhoudend 
over die omheining te springen en raakte zo 
gewond aan neus, ogen en lippen. Het ging 
om een reetje van een jaar oud. Het had een 
zeldzame zwarte vacht.'

Het dier werd naar de afdeling reeën van 
het opvangcentrum gebracht. De dierenarts 
concludeerde dat het enkele dagen revalidatie 
nodig had. In totaal bleef ze acht dagen bij 
het opvangcentrum. Na samenspraak met 
het Agentschap Natuur en Bos werd besloten 
de ree vrij te laten op de Kalmthoutse Heide. 
Vorig jaar werden al vier reeën vrij gelaten 
op de heide. Zo werkt het VOC mee om het 
reeënbestand te verbeteren door bijkomende 
bloedlijnen te creëren.

'In 2015 vingen we ook al een volwassen 
zwarte ree uit Lint op die gewond was,' 
vertelt Marcel. In de regio Lint-Hove zou een 
kudde met meer zwarte reeën verblijven, die 
afkomstig is uit de Lierse rand.

Marcel Peeters verwittigt om honden in dit 
seizoen aan de leiband te houden. Er liggen 
immers veel jonge reeën in de bossen. Wie 
een kleintje tegenkomt, raakt het best niet 
aan, want de moeder laat het jong liggen als er 
mensengeur aan hangt.

Op 5 juni kreeg Marcel nog een bijzondere 
opdracht: samen met een collega mocht hij 
een berberaapje met een pamper aan gaan 
pakken op het Groot Hagelkruis in Ekeren! 
Omdat het VOC niet over de juiste accomodatie 
beschikt om een aap op te vangen, werd het 
Natuurhulpcentrum Opglabbeek opgetrom-
meld om het aapje in quarantaine te plaatsen.

Onze dorpsgenoot Jan Raes  
(1959), directeur van het Konink-
lijk Concertgebouworkest in Am-
sterdam, legt zijn functie neer in 
december 2019. Dat is eerst aan 
de musici bekendgemaakt, het  
officiële bericht volgde kort 
daarop. Jan Raes begon als 
directeur in 2008. Ter gelegen- 
heid van het 125-jarig jubileum 
realiseerde dit ensemble in 2013 
op zijn initiatief een wereld-
tournee, die voor het eerst 
langs zes continenten voerde. 
Om de polyfonie te vieren en 
ervaring door te geven, speelde 
het Concertgebouworkest tij-
dens een tournee ‘RCO meets 
Europe’ tussen 2016 en 2018 in 
alle 28 Europese lidstaten ‘Side 
by Side’ samen met plaatselijke 
jeugdorkesten. Daarop aanslui- 
tend wordt er zomer 2019 
gestart met RCO Young, een 
uniek internationaal jeugd- 

orkest voor verborgen talenten  
van 14 tot en met 17 jaar die  
een steun in de rug verdie-
nen. Jan Raes werkt al  
decennia interdisciplinair samen  
met tal van binnen- en buiten- 
landse theatermakers, beeldend  
kunstenaars, cineasten, filosofen,  
schrijvers en componisten.

Begenadigd musicus baron
Lager onderwijs volgde Jan 
Raes in de gemeentelijke 
jongensschool van de Anna-
dreef. Nadien studeerde hij 
aan het atheneum van Bras- 
schaat en de kunsthumaniora 
van Antwerpen. Hij speelde 
voetbal bij KMVK en tenniste bij 
Smash. 

Later studeerde hij dwars-
fluit aan het Conservatorium 
van Antwerpen en de Rijks- 
universiteit Gent. Zijn muzi- 
kale loopbaan als fluitist 
omvatte solo-optredens, kamer- 
muziekconcerten en opnamen. 
Daarnaast musiceerde hij in 
verschillende orkesten. 

In 1984 werd Jan Raes docent 
aan het Koninklijk Vlaams  
Conservatorium Antwerpen.

Vanaf 1997 was hij er artistiek 
directeur. Daarnaast zetelde hij 

in de Raad van Bestuur van de 
Hogeschool Antwerpen. Hij is  
medestichter van de Opera-
studio Vlaanderen en leider van 
het KBC AQUARIUS Project, een 
artistiek-pedagogisch project 
voor jongeren. Van 2003 tot 
2009 was hij voorzitter van de 
jury van KBC Muziekprijs. In 
2000 werd hij crisismanager en 
vervolgens intendant van het 
Koninklijk Filharmonisch Orkest 
van Vlaanderen. In die periode 
nam hij met dirigent Philippe 
Herreweghe het initiatief om 
de Koningin Elisabethzaal in 
Antwerpen te vernieuwen. Van 
2004 tot einde 2008 was hij 
algemeen directeur van het 
Rotterdams Philharmonisch  
Orkest en het Gergiev Festival. 

Op 15 april 2014 werd Jan  
Raes erfelijke adeldom verleend 
met de persoonlijke titel van 
baron. Op 15 november 2016  
werd hem de titel 'Maestro 
Honoris Causa' 2016 ver-
leend door het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen.

(LVB)

Marcel Peeters verwittigt:

Hou honden  
aan de leiband

Jan Raes stopt als directeur
Concertgebouworkest Amsterdam

Marcel Peeters liet de eenjarige zwarte reegeit los  
op de Kalmthoutse heide



Sinds 2015 volgt Anne-
Marie de Staelen universitaire 
cursussen in Antwerpen. Ze blijkt  
de oudste studente die bachelor- 
examens aflegt. Als één van de 
zeven zeventig-plussers geniet 
ze ervan met jongere cursisten 
vakken als Middelnederlandse 
taal en Geschiedenis van het 
gedrukte boek te volgen. Ze is 
creditstudent, d.w.z. ze neemt 
geen volledig lessenpakket op aan 
de universiteit, maar kiest een 
aantal vakken naar eigen believen 
uit. 

Deze lessen worden gegeven 
in de Stadscampus aan de 
Paardenmarkt. Vlot bereikbaar 
voor Anne-Marie die met echt-
genoot Ludo Keustermans in de 
rechterhelft van Villa Carlo aan 
de Fortuinstraat woont. 'Met de 
trein ben ik vlug van Ekeren in 
het centraal station en vandaar 
wandel ik elke donderdag naar de 
universiteit. Vroeger bracht mijn 
man me met de auto, maar dat 
gaat met de werken aan de leien 
niet meer,' verduidelijkt ze.

Op 13 en 24 juni heeft ze 
examens op de kalender staan. 
Ze bereidt zich degelijk voor en 
is zinnens volgend academiejaar 
weer andere vakken te volgen. 
Inleiding tot de filosofie en 
Wereldgeschiedenis spreken 
haar wel aan. Alleen houdt ze 
er rekening mee dat de lessen 
niet op woensdag mogen gepro- 
grammeerd staan. Die dag is 
voorbehouden voor haar klein-
dochter in 's-Gravenwezel.

BEKENDE FAMILIE
Anne-Marie is telg van de familie 
de Staelen, die nauw verbonden 
was met het kasteel van Grisar 
in de Sterre. Vader Louis was 
er chauffeur en moeder Rosalia 
Van Riet bovenmeid. Het jonge 
gezin woonde met vier kinderen 
in het koetshuis met typische 
duiventoren in de Jagersdreef. 
De oudste zoon Raymond is 
12 jaar ouder dan Anne-Marie, 
zus Amanda - Amandine voor 
haar familie - elf jaar ouder. 
De jongste zus Marie-Therese 
woont in Hoogboom. 

Anne-Marie volgde de lagere 
school in Mariaburg bij de zusters 
Annonciaden. 'Mijn moeder wou 
dat ik naaister zou worden, maar 
dat was niks voor mij. Zo kreeg 
ik het gedaan dat ik voor mijn 
middelbare school naar het Sint-
Johanna Instituut in Berchem kon 
gaan. Bij de zusters Annonciaden 
volgde ik de handelsschool en 
leerde er boekhouden. Na enkele 
interimjobs kwam ik bij Degussa 
terecht en heb daar 25 jaar 
administratief werk gedaan.'

In 1967 huwde Anne-Marie 
met Ludo Keustermans, zoon van 
een bekende Mariaburgse familie 
die een belangrijke rol speelde in 
de ontstaansgeschiedenis van 
het Nieuw Kwartier. In 1968 werd 
hun dochter Deirdre geboren. 
Voor het werk moest Ludo naar 
China. Tot juni 2003 verbleef het 
gezin in het Verre Oosten. Nadien 
nog een jaar op de Philippijnen. 

Vijftien jaar geleden kocht het 
echtpaar de prachtige woonst 
aan de Fortuinstraat, inmiddels 
met nog vijf andere villa's in de 
buurt beschermd als waardevol 
monument. 

'Maar mijn man moest voor 
het werk nog veel naar het 
buitenland,' vertelt Anne-Marie. 
'Ik zat veel alleen thuis. Om een 
zinvolle bezigheid te hebben, 
schreef ik me in aan de Academie 
voor Woord en Muziek in Ekeren. 
Ik heb daar alle cursussen 
gevolgd, maar na tien jaar had 
ik alle mogelijkheden afgewerkt. 
Toen kreeg ik de kans tijdens de 
Krokusvakantie een proefles aan 
de universiteit te volgen. Die was 
bedoeld voor leerlingen van het 
zesde middelbaar, maar ik was 
overtuigd dat ook senioren nog 
best een universitaire opleiding 
konden volgen.  Die introductie 
beviel me zodanig, dat ik in 2015 
begonnen ben aan universitaire 
studies.'

Zestig jaar geleden hadden 
vele gezinnen niet de financiële 
mogelijkheden om de kinderen 
aan de universiteit te laten 
studeren, al hadden die daar 
zeker voldoende talenten voor. 
Voor iemand als Anne-Marie de 
Staelen reden om de nationale 
pers te halen met de titel: 
'Vroeger was  er geen geld, dus 
studeer ik nu ... op mijn 73ste'.

(LVB)
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Oudste studente UAntwerpen komt uit Sint-Mariaburg

Anne-Marie de Staelen volgt op 
haar 73ste geschiedenislessen

Ann-Marie de Staelen in volle voorbereiding  
op de bachelorexamens

Louis de Staelen  met echtgenote Rosalia Van Riet op het terras 
van het koetshuis van de familie Grisar aan de Jagersdreef.  
Louis bediende ook vele jaren het projectietoestel in  Ciné Rio.

In haar jeugd was Anne-Marie de Staelen lid van turnkring Antverpia



De echtgenote van Patrick Lizon 
is op 66-jarige leeftijd gestorven 
in AZ Klina in Brasschaat. Marleen 
groeide op in de Statiestraat in 

Ekeren. Na haar huwelijk met Patrick verhuisde ze naar Merksem 
om nadien met haar echtgenoot terug te keren naar Ekeren in 
hun nieuwe woonst in de Kapelstraat in Sint-Mariaburg. Marleen 
was een optimistische en sterke vrouw ondanks haar wankele 
gezondheidstoestand. Jaarlijks ging ze met Patrick voor enkele 
maanden naar hun appartement in Alicante . Er was wel altijd één 
voorwaarde die Marleen had om naar Spanje te gaan en dat was 
dat zij terug thuis was voor de Mariaburgse feesten. Die wou ze 
niet missen.

In de nummers 67, 105, 115 en 
132 van onze Gazet brachten we 
verslag uit van de avontuurlijke 
expedities die dorpsgenoot Luc 
Briessinck uit de Bist ondernam 
om schooltjes in Marokko en 
Mauretanië van het nodige 
schrijfgerief te voorzien. In de 
winter van 2000-2001 reisde 
hij voor het eerst naar Mali en 
bezocht er een schooltje van de 
zusters van Sint Vincentius a 
Paulo. Hij zag met welke grote  
noden de Afrikaanse schooltjes 
af te rekenen hadden. Zo 
geraakte hij door het virus van  
de ontwikkelingshulp besmet.   
Sedertdien reisde hij meer-
maals met zijn jeep naar 
Marokko en Mauretanië. In 
de Sahellanden bezorgde hij 
schoolbenodigdheden die hij in 
Sint-Mariaburg en omgeving 
ophaalde.

NAAR BURKINA FASO
In maart jongstleden vloog 
hij voor de tweede keer naar 
Ouagadougou in Burkina Faso 
(West-Afrika). Hij hielp er de 
organisatie Ocades waterputten 
boren. Bij temperaturen van 

38-39° boorden ze 85 meter 
diep om daar grondwater te 
kunnen oppompen. Water is 
levensnoodzakelijk voor de 
lokale bevolking. Van kilometers 
ver komen vrouwen en kinderen 
met vaten of bidons om water 
te halen. 'De mensen leven er 
zeer sober,  eten wanneer ze 
voedsel hebben. Geen luxueuse 
drie maaltijden per dag, zoals bij 
ons. Ik was na een verblijf van 
een maand drie kilo vermagerd.' 
Lucas - zo noemen ze hem 
in Afrika - moet niet naar de 
fitness voor de slanke lijn.

'Ik hoop in 2020 terug naar 
ginder te trekken om er te helpen 
waterputten boren. Uiteraard 
vraagt zo'n project een financiële 
inbreng. Ik droom ervan zo'n put 
te financieren. Misschien vind ik 
in eigen omgeving wel een aantal 
sponsors om deze droom waar te 
maken.'

(LVB) 
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Al 20 jaar 
ontwikkelingshulp 
in Afrika

Luc Briessinck hielp 
waterput boren in 
Burkina Faso

BM's verlieten ons
MARLEEN 
ROMBAUT
° 02/12/1952 
† 17/04/2019 

LIEF  
BOSMANS
° 21/02/1959 
† 26/03/2019 

EDGARD  
MEULEMANS
° 17/04/1935 
† 25/04/2019 

Geheel onverwachts moest de 
familie afscheid nemen van Lief 
Bosmans. Ze woonde met haar 
echtgenoot Ludo De Beckker in 

de Weerstandersstraat, even voorbij Bakkerij Van Landeghem. 
Zij was moeder van Wouter, Kathleen en Nathaniël, Pieter. De 
uitvaartplechtigheid vond plaats in Uitvaartcentrum Geenen. 
De asurne werd bijgezet op de begraafplaats van Ekeren-
Driehoekstraat.

Onverwacht is de echtgenoot van 
Annie Colson zachtjes ingeslapen 
in het AZ Sint-Maarten te Meche-
len. In de parochiekerk Onze-Lieve- 

Vrouw van de Vrede te Boortmeerbeek namen zijn lieve echt-
genote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen alsook vele 
familieleden afscheid van deze heel bijzondere man. Van beroep 
was hij piloot. In zijn jeugd behoorde hij tot de prille Mariaburgse 
scoutsbeweging. In scouting leerde hij ook echtgenote Annie 
kennen, een onvergetelijke Akela van de welpen. De familie 
Meulemans heeft een belangrijke rol gespeeld in het Mariaburgs 
gemeenschapsleven. 
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Van in de kleuterschool wordt 
de kinderen geleerd gebruik te ma-
ken van vuilnisbakken om flesjes, 
blikjes, doosjes, papiertjes en alle 
mogelijke afval in te deponeren. 
De overheid doet al jaren enor-
me inspanningen om overal vol- 
doende bakken te plaatsen 
waarin het vuil kan achtergelaten 
worden. Selectieve huisvuil opha- 
lingen dragen bij tot het ver-
beteren van het milieu.  En toch 
worden we dagelijks meer en 
meer geconfronteerd met afval 
alom. Overal zien we blikjes, plastic 
flessen, pizzadozen, sigaret- 
tenpeuken rondslingeren. Vuilig-
heid in bermen, op straten, pleinen 
en parken blijft dan ook een van 
grootste bronnen van ergernis 
voor velen die zich daarover in 
Antwerpen beklagen. 

Die klachten gelden even-
goed voor de gemeentes Bras- 
schaat en Kapellen. Meermaals 
hebben daar scholen prachtige 
opruimacties gevoerd. Toch  
blijven we aan alle bushaltes  
op de Kapelse- en Antwerpse- 
steenweg honderden sigaretten- 

peuken opmerken, plus tal van 
drankblikjes, voedseldozen, e.d. 
Wij begrijpen dat écht niet! Is 
onverschilligheid of nonchalance de 
oorzaak? Missen die vervuilers dan 
alle RESPECT voor het milieu, voor 
hun medemensen, zelfs voor hun 
eigen gezondheid? Vervuiling van 
het milieu wreekt zich op termijn, 
kan bron worden van allerlei 
ziektes. Denken we maar aan de 
vervuiling van beken, rivieren, 
zeeën en oceanen door de enorme 
hoeveelheid plastic afval.

Gelukkig komen regelmatig  
berichten in het nieuws van  
bedrijven die voor recyclage 
zorgen, die afval verwerken tot  
nieuwe nuttige gebruiksvoor-
werpen of tot nieuwe energie, 
zodat men een cyclus bekomt 
met nulverontreiniging. Hopelijk 
zullen meer en meer jongeren, 
die de voorbije donderdagen 
spijbelden voor het milieu, de 
nodige creativiteit en technische 
inventiviteit opbrengen om steeds  
betere recyclagesystemen uit te 
werken.

Zwerfvuil en sluikstorten  
echt een bron van ergenis

Op de laatste dag voor de  
paasvakantie hadden de leerlin-
gen van de tweede graad vasten- 
wandeling, die dit jaar in het 
teken stond van opkomen voor 
het milieu hier en elders op de 
wereld.

Terug samengekomen brach-
ten de leerlingen het verzamelde 
vuil samen tot een kunstwerk 
‘propere wereld’ dat nog even 
de actie, en de vertwijfeling rond 
vervuiling, in herinnering zal 
houden. De wereld dichtbij en 
veraf zal er beter van worden!

Katholiek onderwijscentrum

E

in actie voor propere 
wereld

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 
tel: 03/664.27.04



Nadat de Velo Classic van 2017 door 
een zondvloed was geteisterd, kreeg de 
organisatie in 2018 af te rekenen met een 
tropische hittegolf. Toch genoten nog 
1300 fietsliefhebbers van een aangename 
rit door de lommerrijke straten van de 
Antwerpse Voorkempen.

Wat zal het dit jaar worden op zater- 
dag 3 en zondag 4 augustus?

Organisator Georges Demont en zijn 
team enthousiaste vrijwilligers hopen er 
het beste van de maken. Na 20 edities 
is de organisatie uitgegroeid tot een 
modelinrichting, een échte klassieker 
die algemene achting geniet. De succes-
formule van de voorbije jaren blijft dan 
ook gehandhaafd. 

Jong en oud, vriendenclubs en 
families, iedereen kan een rit kiezen die 
het best past: 30, 40 of 50 km in een 
heerlijk natuurlijk kader. Meer getrainde 
wielertoeristen wagen zich aan afstanden 
van 60 of 75 km. De Kids Velo Classic leidt 
naar de Melkerij in het Peerdsbos.  Na 
aankomst krijgen de deelnemers nog een 
verrasingspakket mee naar huis.

Traditioneel komt de opbrengst 
van de Velo Classic ten goede van de 
zelfshulpgroep MS-patiënten Brasschaat- 
Noorderkempen. Meer info via de flyers 
en affiches die overvloedig in de wijk 
verspreid worden.

De Mariabugse wielerliefhebbers blij-
ven dank zij de Velo Classic trouw aan het 
gegeven dat hun wijk altijd wieler-minded 
geweest is. Maar ook daags voor de 
verkiezingen, op zaterdag 25 mei, zorgde 
Kevin Smets van 'fietswinkel-op-wielen 
Vonk' uit de Schriek voor een geslaagde 
familiehappening 'Vélo Veltwijk' in het 
sfeerrijk Ekers districtspark. Een boeiend 
crossparcours nodigde jong en oud uit 
om eens flink op de pedalen te trappen, 
zonder electrische aandrijving. Een best 
geslaagde tweede editie!

(LVB)
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Danny De Proft meldt: Na tien of elf keer Bornem, 
is het tijd voor iets nieuws. Andere plaats, andere 
maand, maar wél weer 100 km stappen binnen de 
24 uur, en (uiteraard) óók weer ten voordele van het 
V.O.C ! Deze keer gaan we de uitdaging aan in Torhout 
(West-Vlaanderen), waar de jaarlijkse 'Nacht van 
Vlaanderen' wordt gestapt.

Wegens de supersnel volgeboekte dodentocht, 
heb ik (noodgedwongen) voor deze oplosssing 
gekozen. Deze 100 kilometer, aan de andere kant van 
’t land, vindt wél veel vroeger op het jaar plaats, nl. 
op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. Dat betekent dus 
(helaas) ook...veel minder trainingstijd.

Wie wil, kan Danny sponsoren per gestapte 
kilometer. Bv. bij sponsoring van 5 cent per km, komt 
het totale bedrag op  100 km x 5 cent = 5 euro. Bij 10 
cent per km wordt dat dus 10 euro. 

Het vogelopvangcentrum VOC te Kapellen werkt 
zich, met de hulp van vele vrijwilligers, het ganse 
jaar, dag en nacht, te pletter voor gekwetste of zieke 
vogels (én andere dieren). Zij kunnen de centen zéér 
goed gebruiken.

Alle sponsorcenten worden na de  'Nacht van 
Vlaanderen', INTEGRAAL  overgemaakt aan de 
mensen van ‘t VOC, dat zal zijn op de opendeurdag, 
zondag 15 september, door middel van een (hopelijk) 
dikke cheque. 

Meer info: Danny De Proft, Fl. Verbraekenlei 12, 
Brasschaat  danny.deproft@skynet.be  

(MED)

Danny De Proft  
stapt 100 km  
in Torhout

21ste Velo Classic
rekent op gunst  
van weergoden



Zomer en mooi weer in het vooruit- 
zicht geven aanleiding tot wandelen 

en fietstochten: 'Samen genieten met vrien- 
den en familie met vertrek en einde in 
dienstencentrum'. 
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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 

Wandelingen en fietstochten
lonken in vakantieperiode

FIETSTOCHTEN
door groen Brasschaat en omgeving - worden 
op tempo van traagste deelnemer of  ± 17 
km/uur gereden. Regenbuien druppelen uit 
tijdens een drankje in de voorbij te komen 
gelegenheden.

WANDELTOCHTEN
leerrijk en plezant en zo’n 5 à 6 km - lopen 
langs interessante plekken met uitleg over hun 
geschiedenis.

RONDE VAN VLAANDEREN
is fietsen op hometrainers in dienstencentrum 
en uitgestippelde routes omgeving Brasschaat. 
Dienstencentra en Remise zetten hun beste 
'fietsbenen' in om de meeste kilometers te 
sprokkelen. Zouden de fijne inspanningen nú 
de wisselbeker opleveren in DC Antverpia !?

VIRTUELE DODENTOCHT
in augustus via uitgestippelde wandelingen 
beslissen welk dienstencentrum in Brasschaat 
het meest sportieve 'wandel of stap-centrum' 
wordt.

Als tijdens die periode van de familie-
zoektocht van Wijkwerking Mariaburg de  
antwoordengids persoonlijk wordt binnen-
geleverd op het secretariaat, dan zijn 5 km 
gestapt voor het goede doel: 'DC Antverpia 
naar overwinning helpen'. 

Maar de familiezoektocht kan men ook voor 
het plezier maken. Er wordt dan geprobeerd 
een moment te vinden waarop de uitdaging 
samen met andere bezoekers kan aangegaan 
worden. Deponeer daarna de antwoordengids 
in DC collectebox.

(WL)

De eerste wandeling o.l.v. Lus Cuyvers was alvast een leerrijk begin

De winnaars van Ronde van Vlaanderen 2018 nogmaals op 
een rijtje bij elkaar.



ANTVERPIA
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 33 • Nr: 142 • Juli 2019 15

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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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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De Groene wijzer

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
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Traditioneel wordt rond 11 juli binnen de 
Dienstencentra Brasschaat een gratis event 
aangeboden. Vrijdag 5 juli kan iedereen om 14 
uur komen genieten in DC Antverpia van een 
fijn optreden met Marie-Anne Van der Veken 
en Chris Castelijns. Deze unieke voorstelling 
speelt zich af in de huiskamer van Marie-Anne 
en Chris. Samen zitten ze, net als vroeger, aan 
de radio gekluisterd. Spontaan vervallen zij in 
een live performance en kunnen zij het niet 
laten om hun favoriete liedjes mee te zingen.

Marie-Anne en Chris brengen op deze 
manier een zeer mooi en stijlvol programma. 
Een voorstelling die ervoor zorgt dat de mensen 
opnieuw kunnen genieten van prachtige 
muzikale pareltjes uit 'De Tijd van Toen'. Niet 
meezingen wordt echt lastig! 

Tijdens de pauze zal een hapje en drankje 
klaar staan voor iedereen. 

(WL)

11 juli viering :
De Tijd van Toen met  
Marie-Anne Van der Veken 
en Chris Castelijns

De laatste tijd wordt veel gesproken over 
‘wilsonbekwaamheid’ en al zijn gevolgen met 
o.a. ook beheer van het vermogen. DC Antverpia 
wil meehelpen om al de onzekerheden hierover 
weg te nemen. 

Daarom wordt op dinsdagnamiddag 10 
september een belangrijk informatiemoment 
op het programma geplaatst. Een notaris gaat 
alle uitleg en informatie over zorgvolmacht 
toelichten. Deze toelichting is volledig gratis 
te volgen die namiddag. Even een korte 
benadering over dit toch wel belangrijk thema.

Wat is zorgvolmacht eigenlijk? Met een 
zorgvolmacht geeft iemand die wil anticiperen 
op zijn mogelijke wilsonbekwaamheid de 
bevoegdheid aan één of meer personen om 
specifieke of algemene handelingen te stellen 
met betrekking tot zijn vermogen. 

Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten 
en een zorgvolmacht te geven moet men nog 
wel wilsbekwaam zijn op het moment dat de 
persoon de zorgvolmacht opstelt. Twijfelt men 
om zelf zo’n zorgvolmacht op te stellen of 
eventueel te laten opstellen omdat men merkt 
dat de  gezondheid achteruit gaat, dan mag 
niet langer uitgesteld worden om maatregelen 
te nemen.  

(WL)

Notaris geeft volledige 
uitleg over Zorgvolmacht

Met de vakantieperiode in het vooruitzicht 
blijft DC Antverpia nog verschillende lessen 
aanbieden zoals yoga, stoelyoga, pilates enz.: 
alle informatie in de DC brochure.

Spaanse conversatie loopt verder elke 
vrijdagochtend. Vanaf september start Engelse 
conversatie. Er wordt wel gevraagd zich aan te 
melden als ‘beginner’ of ‘wat meer gevorderde’. 
Er is veel vraag naar Franse conversatielessen, 
maar momenteel wordt nog dringend iemand 
gezocht voor de begeleiding.

Woensdag 10 juli kan een half uur 
gereserveerd worden voor een digitaal spreek- 
uur om alle mogelijke problemen met compu-
ter, laptop, smartphone op te lossen. 

(WL)

Op ebay werd een foto 
aangeboden van Duitse soldaten 
tijdens WO I op het terras van 
een café. Door vergelijking met 
andere oude foto's die we in ons 
documentatiecentrum hebben, 
konden we besluiten dat het café 
De Tramhalte (Brouwer Verbist) 
was. Indien iemand meer weet 
over de Duitse bezetters in Sint-
Mariaburg tussen 1914-1918, 
horen we het graag.

Conversatielessen en 
digitaal spreekuur

GEZOCHT



Alzheimer Liga – Familiegroep 
Ekeren/St.-Mariaburg

ALLERLEI
Wie zal ons besturen ?
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Mensen van Ekeren en Sint-Mariaburg, die op welke manier 
dan ook geconfronteerd worden met dementie, kunnen bij ons 
terecht voor informatie en een babbel met lotgenoten en ter zake 
deskundigen. 
- Palliatieve zorg is in de loop van de voorbije 30 jaar geëvolueerd 

van 'de verzorging van mensen in de laatste 3 maanden van hun 
leven' naar 'de begeleiding van mensen met een ongeneeslijke 
ziekte én hun omgeving vanaf het moment van de diagnose'. 

- Het doel van palliatieve zorg is de levenskwaliteit van de verzorgde 
zieke te verhogen, door hem of haar zoveel mogelijk symptoomvrij 
te houden.

- Palliatieve zorg benadert de mens vanuit een holistische visie 
waarbij het lichaam, de geest, de sociale verbinding en de visie van 
de zieke van gelijk belang zijn. 

-  Palliatieve sedatie is geen euthanasie, zij verkort het leven niet, zij 
wordt toegepast in overleg met de zieke, de dokter en de familie 
om last weg te nemen (pijn, angst) die op geen andere manier te 
behandelen is. Euthanasie is wel levensverkortend, de toepassing 
ervan is aan strikte voorwaarden gebonden, ze kan gevraagd 
worden door een zieke die ongeneeslijk ziek is, wilsbekwaam is en 
ondraaglijk leidt. 

Oosterlink zaal, WZC Hof De Beuken, Geestenspoor 73, 2180 Ekeren. 
Tel. 0486/81 78 89 (MED)
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Afscheidsconcert Koninklijke 
Harmonie Antverpia

ANTVERPIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot volgende keer.
Barbara.

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

Elisalei 55 Mariaburg-Brasschaat
Tel. 03/665.10.15 - 03/664.27.59
Donderdag gesloten
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Dit jaar is de brievenbus groot genoeg, het is ooit anders 
geweest. De diverse partijen hebben echt wel een inspanning 
geleverd om ons niet te overstelpen met folders allerhande, 
met beloftes en voorstellen allerlei die afhankelijk van de te 
vormen coalitie(s) de papierversnipperaar zullen activeren. Op 
tv daarentegen is het andere koek, dagelijks verdringen de 
politici zich om en rond de microfoon om ons hun waarheden 
op te dringen. Zelfs de zondagochtend is dan niet meer veilig, 
was het niet grappig hoe op Ketnet de partijvoorzitters hun 
beste dansbeentjes en al of niet vloeiende heupbewegingen 
lieten zien en dienden te antwoorden op diverse netelige vragen 
van onze jongste generatie, misschien voor herhaling vatbaar. 
Toevallig zetten Julienne en ikzelf op hetzelfde moment PMD- 
en andere zakken buiten aan de straat en maakt zij dankbaar 
gebruik van de gelegenheid om een woordje uitleg te vragen:  
'Zou het kunnen dat mijn al bij al bescheiden pensioen dan 
toch naar 1.500 euro stijgt?' 'Komt er eindelijk schot in de Arco 
aandelen , klopt het dat er heel wat fondsen beschikbaar zijn bij 
o.a. beweging.net?' 'Is het waar dat ik mijn juwelen, mijn twee 
flessen Pomerol en mijn electrische fiets moet aangeven op een 
vermogenskadaster?' 'Is er een voorakkoord voor de volgende 
Vlaamse regering?' Ik kan hier ook geen antwoord op geven en 
daar Julienne over geen PC of andere hardware beschikt, doen wij 
dan maar samen bij mij thuis de stemtest. Onze resultaten waren 
best verrassend, maar de uitslag ervan houden we wijselijk voor 
onszelf. Opeens fluistert Julienne op samenzweerderstoontje: 
'Is het waar dat Albert II 5.000 euro per dag zou moeten betalen 
als hij geen DNA laat afnemen?' We rekenen samen uit en met 
een dotatie van een slordige 961.000 euro per jaar hoeft hij nog 
niet onmiddellijk op dieet. 'O ja, nog iets, ik zie regelmatig folders 
van Jeroom Slagboom en Corneel van Oosterweel, voor welke partij 
komen zij op?' Ik leg uit aan Julienne dat deze personen niets 
met politiek te maken hebben. Jeroom maakt ons opmerkzaam 
over de gevaren van spoorwegslagbomen en Corneel zal 
uitleg geven over de werf van de eeuw: de Oosterweelwerken. 
Wat mij betreft mag men gerust Emile File creëren n.a.v. de 
dagelijkse Antwerpse ringfiles. 'Weettewa Barbara, we trekken 
het ons niet aan en schrijven in voor de BBQ van 9 juni in de St-
Antoniuslei.' En zoals mijn grootmoeder altijd zei : Wie nooit de 
eerste stap durft te zetten, staat zijn hele leven op één been.  
Tot volgende keer.

Barbara

Paul Bogaerts vond in Wallonië bijgaande foto's van Hotel de la 
Chapelle anno 1922. Herkent iemand familieleden of bekende 
personen op bijgaande beelden?
Laat het ons weten op tel. 03/605 73 61 of gsm 0476/592278.
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