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

Ook in Sint-Mariaburg beleefden de inwoners 
in september-oktober 1944 spannende weken 
voor de uiteindelijke bevrijding door de Canadese 
troepen. Op 25 september kleurde de hemel boven 
onze wijk zelfs bloedrood. 

Zondag 10 september kregen de inwoners 
van Ekeren-Centrum van de Duitsers het bevel 
hun huizen voor de volgende ochtend te verlaten 
en enkel mee te nemen wat één persoon kon 
dragen. Vervoermiddelen waren verboden. Alle 
inwoners die nog zouden worden aangetroffen 
na 12 uur kregen de dood met de kogel. Er volgde 
een exodus naar Mariaburg. Op 15 september 
hadden zich  daar 4000 vluchtelingen uit Ekeren en 
Merksem verzameld.  Twee dagen eerder hadden 
de Duitsers 600 soldaten versterking aangevoerd 
via de Schriek en 400 via de Bist. In Mariaburg werd 
een 'bekendmaking' uitgehangen dat al wie Ekeren 
betreden zou zonder schriftelijk bewijs van de Duitse 
overheid, ter plaatse zou worden neergeschoten. 
De Duitsers plunderden het centrum van Ekeren 
en reden met wagens vol varkens, koeien, kisten 
fruit, wijn, ingelegde etenswaren en zelfs een 
naaimachine door de Schriek. 

Op 20 september vreesde iedereen dat ook 
Mariaburg zou moeten ontruimd worden. De 
bevolking schuilde in de kelders wanneer geallieerde 
vliegtuigen Ekeren en Mariaburg begonnen te 
bombarderen. De straten werden versperd met 
omgehakte bomen. De Isabellalei werd getroffen 

door een bombardement. De Duitse stellingen 
aan het kerkhof van de Schriek werden onder vuur 
genomen. De bruggen over Veltwijcklaan, Bist en 
Statiestraat werden opgeblazen. Aan de kerk van 
Mariaburg, in de Nijverheidslei en Schepersveldlei 
vielen granaten.

Begin oktober leken de Canadese en Engelse 
troepen het pleit te winnen. Op 3 oktober werd 
Merksem na harde gevechten eindelijk bevrijd.  Op 
4 oktober werd de Kapelsesteenweg nog zwaar 
beschoten. Joseph Glorieux stierf er als slachtoffer. 
Tussen 4 en 6 uur 's morgens trokken de Duitsers via 
de Schriek noordwaarts. Rond de middag kwamen 
de eerste geallieerde soldaten langs de Frilinglei 
de Kapelsesteenweg op: les Fuseliers de Mont-
Royal. Tot grote verbazing van de bevolking bleken 
het Franssprekenden te zijn, afkomstig uit het 
Franse deel van Canada. Veel huizen in Mariaburg 
geraakten beschadigd door granaten en kogels. 
In de Korte Bist brandde een huis volledig uit. De 
terugtrekkende Duitsers leden grote verliezen. 
Ekeren en Sint-Mariaburg waren die dag bevrijd, 
maar de materiële schade was enorm groot. En 
die zou na de 'bevrijding' nog erger worden door de 
neervallende V1 en V2's.

(LVB via info Guido Staes en Roger Keuckelinck) 

75 jaar geleden kleurde de hemel
boven Sint-Mariaburg bloedrood
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Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Het district Ekeren gaat 
begin oktober op het driehoekige 
grasveld ter hoogte van het 
einde van de Ekersesteenweg 
het ‘Canadezenplein’ onthullen. 
Deze plek herinnert aan de 
bevrijding van Ekeren, op  
4 oktober exact 75 jaar geleden. 
Een maand na de bevrijding 
van Antwerpen aan het eind 
van WO II, verlieten die dag de 
laatste vijandelijke troepen het 
grondgebied van de gemeente.  

Met vlaggen en wimpels uitten 
de Mariaburgers hun vreugde 
eens de Duitsers weg waren. 
Hier de woning van de familie 
Keulemans in de Leopoldlei 74.    

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



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

60 jaar bestaat de Mariaburgse turnkring en 
dat diamanten jubileum werd feestelijk gevierd 
op zondag 23 juni. In het Wijkcentrum konden de 
talrijke bezoekers een prachtige tentoonstelling 
bekijken met heel veel foto's, flyers, affiches, bekers, 
medailles, vlaggen, en andere voorwerpen die de 
boeiende geschiedenis van de Dans- en Turnkring 
Antverpia evoceerden. Heel wat oud-leden kwamen 
herinneringen ophalen.  In de voormiddag werd een 
cultuurhistorische wandeling georganiseerd. Aan 
de Schriek konden kinderen zich uitleven in een 
Speeltuin. In de namiddag werd onder begeleiding 
van doedelzakspeler Filip Vervoort op het kerkplein 
het huldemoment gebracht. Kevin en zijn team 
bouwden een piramide. Een lekker ijsje was op deze 
warme zondag best welkom. 
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Karel De Wintstraat 27, 2180 EKEREN
Tel en Fax 03 664 31 73   GSM Eric: 0495 41 37 02

enkel open 
op donderdag 

en vrijdag 
van 8.30 tot 

16 uur

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

Kevin en zijn team presenteerden een  levendige 
piramide.

Marie-Joséé Wens en Ludo Van 
Bouwel (Ochtendgym) stelden 
de tentoonstelling op, Michèle 
Meerts zorgde voor een knappe 
powerpointpresentatie.

Onder begeleiding van Filip Vervoort stapten fiere turners naar het plein.

Voorzitter Kristin Van In en trouwste lid Roza 
Vissenaekens met de vooroorlogse vlag.
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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

De Mariaburgse Feesten zijn al 33 jaar een vaste waarde 
op het Van de Weyngaertplein. De Kerstmarkt voor het goede 
doel ‘ Mariefonds ‘ (eind december) wordt dit na acht jaar ook. 
Wijkwerking Mariaburg organiseert dit jaar samen met vrijwilligers 
ateliers om allerlei originele geschenkjes te maken die ten bate van 
het Mariefonds zullen verkocht worden.

Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren tot 18 jaar hebben afgelopen 
zomer met veel liefde en creativiteit allerlei knutselwerkjes 
gemaakt. Aan de hand van eigen ontwerpen maakten ze coole 
koelkastmagneten, retro plantenhangers, originele bladwijzers, 
servies gepimpt met keramiektransfers en nog veel meer! In het 
najaar (oktober, november, december) wordt verder geknutseld en 
ook nog kerstdecoratie gemaakt. 

Al deze unieke knutselwerkjes kunnen op de jaarlijkse ‘Mariefonds 
kerstmarkt‘ (vermoedelijk zondag 15 december) aangekocht worden 
in of rondom het Wijkcentrum. 

Jongeren die nog interesse hebben om deel te nemen, moeten 
vlug naar http://mariaburg.be gaan, want de plaatsen zijn beperkt! 
Onder de hoofding ‘activiteiten’ staan dagen en leeftijden en ook 
het mailadres om in te schrijven. (WL)

Wijkwerking Mariaburg op 
Kerstmarkt met ateliers voor 
goede doel ‘Mariefonds‘

Het Wijkcentrum was een ideale locatie om afgelopen maanden 
jongeren ruimte te bieden om te knutselen.

Sisal plantenmandjes maken voor de retro plantenhangers

Magneten maken is leuk!

met koffiehoekje Openingsuren:
Dag- en weekbladen Ma.  05.45 - 12.30u
Postpunt, lotto, loterij Di. - Vr.  05.45 - 12.30u
Grote keuze in wenskaarten en  13.30 - 18.00u
Kopie- & faxservice, etc… Za  07.00 - 13.00u

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

e-mail: hetkrantenkopje@telenet.be
www.hetkrantenkopje.be
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Op de Mariaburgse Feesten 
kan men kennis maken met een 
nieuw typisch streekbier. 'Doef' 
is een blonder bier dat ontstaan 
is uit de hechte vriendschap 
tussen drie jonge ondernemers: 
Evert Schraepen, Matthias 
Duces en Niels Billiauw. Het 
verhaal begon allemaal op een 
dronken avond in Antwerpen. 
Evert heeft altijd een enorme 
passie gehad voor bier en 
maakte op 15-jarige leeftijd al 
zelf zijn eigen brouwsels. Nadat 
ze met drie weer een pintje aan 
het drinken waren, vroegen 
ze zich al lachend af of ze zelf 
niet in staat waren hun eigen 
bier op de markt te brengen. 
Uiteraard moesten ze dan ook 
een naam hebben voor het bier 
en al snel kwamen ze uit bij 
'Doef'. Het is een woord dat veel 
voorkomt in onze woordenschat. 
In 1865 is het woord voor het 
eerst gevonden en betekende 
het ‘klein druppelken drank’. 
Later werd het dan gebruikt 

voor o.a. iemand een klopje 
(doefke) geven alsook suf (doef) 
weer en het wordt ook gezegd 
tegen iemand die een minder 
verstandige actie uitvoert. 'Doef' 
is trouwens ook een klank-
nabootsing, bijvoorbeeld: in de 
zetel neerploffen of een pintje 
op tafel zetten. Telkens komt 
de klank 'Doef' hier uit voort. 
Ze vonden het kortweg ook 
gewoon een naam die goed in 
de volksmond ligt en ze hoorden 
zo de mensen op café al een 
'Doefke' bestellen.

Matthias en Niels zijn 
eigenlijk door Evert mee in 
de bierwereld gezogen. Evert 
heeft zelf les gevolgd in de 
brouwschool in Anderlecht. 
Hij is altijd met smaken bezig 
geweest aangezien hij ook  
in tweesterrenrestaurant ’t Zilte 
werkt, en gebruikt deze ervaring 
ook in bier. Hij verzorgt dus 
de technische kant van de 
bierproductie. Uit één van de 
vele testbrouwsels is uiteindelijk 
'den Doef' voortgekomen. Een 
volmondig blonder bier met 
een alcoholgehalte van 5,8% 
en een kruidige, frisse afdronk. 
Het enthousiasme van Evert 
was voor Matthias en Niels heel 
aanstekelijk en zelf kwamen 
ze ook met talrijke ideeën  om 
'Doef' in een mooi daglicht te 

zetten. Zo kwam Niels op de 
naam “Doef” uit en vond hij een 
bijpassend glas. Matthias hield 
zich bijvoorbeeld bezig met het 
uitwerken van het etiket, dat 
mede mogelijk is gemaakt door 
het bedrijf Pointbreak.

Doordat ze beschikken over 
een product waarin ze echt 
geloven en ook nog eens alle drie 
sociale jongens zijn die graag 
onder de mensen komen en 
ook veel volk kennen, zorgt dit 
voor de ultieme combinatie. Het 
plezier en de inspiratie die ze uit 
'Doef' halen kent geen grenzen!

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 

Frank Jansen
Tuinaanleg & onderhoud

Alle snoeiwerken
Plaatsen van afsluitingen
Jaar rond tuinonderhoud

0475.37.75.65

Een Doefke bestellen op
Mariaburgse Feesten...

Niels Billiauw (27) is opgegroeid 
in de Frans Standaertlei en 
woont daar nu terug sinds 
1,5 jaar, vlak bij de plek waar 
jarenlang de stoompletwals 
van Wegenbouw Van As 
stond. Zijn moeder is Begga 
Van As, grootvader René Van 
As. Overgrootvader Leopold 
Van As was de stichter van 
Wegenbouw Van As, het 
bedrijf dat na WO I veel 
straten heeft aangelegd in 
Mariaburg en nadien in heel 
de omgeving. Leopold Van As 
huwde met Joanna-Catharina 
(Jeanne) Vervoort, dochter 
van aannemer Henri 'Rik' 
Vervoort , die op de hoek van 
de Frans Standaertlei café 
'De Toekomst' (thans Futur) 
uitbaatte. Het bier blijft dus 
vloeien in deze Mariaburgse 
familie tot hemelse vreugde 
van overgrootvader Rik 
Vervoort! 

ÉCHTE MARIABURGER

Niels Billiauw, Evert Schraepen 
en Matthias Duces, de drie jonge 
brouwers die hopen dat hun 'Doef' 
in de smaak zal vallen.
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Een overvol auditorium in het Ekers 
cultuurcentrum Hof de Bist luisterde op 
woensdagavond 3 juli geboeid naar de 
uiteenzetting van de Mariaburgse auteur 
Nathalie Briessinck (1981). Zij stelde met 
een originele powerpointpresentatie haar 
boek 'Tot de duivel het schip keert' voor.

Vetrekkend van een oud stadsplan 
wandelde ze met haar toehoorders van 
het Centraal station over de Meir naar de 
Schelde  waarbij oude zichten de sfeer van 
eind 1800-begin 1900 opriepen. Helemaal 
enthousiast reageerden de aanwezigen 
toen ze ook oude foto's van Sint- 
Mariaburg voor 1914 vertoonde. Onderweg 
vertelde Nathalie over de hoofdpersonages 
uit haar roman, een geschiedenis van 
twee Antwerpse redersfamilies in het 
begin van de twintigste eeuw. 

Welke rol speelt Sint-Mariaburg in 
haar boek?
Nathalie laat de hoofdpersonages 
een zondagse uitstap maken naar de 
Mariaburgse bossen. In de 19e eeuw 
hadden heel wat leden van de rijke 
Antwerpse burgerij een buitenverblijf 
nabij de spoorlijn Antwerpen-Essen. Er 
staan in de buurt van de Bist nog mooie 
villa's uit die tijd. Nathalie is opgegroeid in 
villa Louise, zo kent ze via haar vader Luc 
de geschiedenis van de wijk goed.  

Info over de auteur: Haar jeugd 
bracht Nathalie door in Sint-Mariaburg. 
In de gemeentelijke basisschool van 
de Annadreef kreeg ze haar eerste 

taalkundige vorming. Aan de Antwerpse 
universiteit studeerde ze Romaanse 
filologie en specialiseerde zich tijdens 
haar studie in het schrijven van poëzie. 
Ze won de Concours de la Francophonie 
in 2003 met het gedicht Que fait on s'il 
n'y a plus rien? On s'efface du monde. 
Later professionaliseerde ze in educatieve 
uitgaven. Met de historische roman 'Tot 
de duivel het schip keert'" debuteert ze in 
proza. (LVB)

Het boek (paperback)  is in 2017 
in eigen beheer uitgegeven en telt 
328 pagina's. Kostprijs 22 euro. Info: 
nathaliebriessinck@outlook.be
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Nathalie Briessinck op Feest
van de Vlaamse Gemeenschap

Alex Van Haecke stelt
boek over Paula samen 
Acteur en theatermaker Alex Van Haecke 
heeft al meer boeken uit zijn creatieve pen 
getoverd. Ditmaal heeft hij zich gewaagd aan 
de samenstelling van een huldeboek over Paula  
Corthouts en haar alom bekende brasserie Oud-
Antwerpen. De pittige teksten worden met ruim 75 
foto's geïllustreerd. Op 150 bladzijden krijgt de lezer 
een beeld van de boeiende geschiedenis die zich de 
voorbije decennia heeft afgespeeld op de hoek van 
Elisalei-Fabriekstraat. Bij het boek wordt tevens 
een cd uitgegeven met oude liedjes van Peter Van 
Os. De populaire zanger van o.m. 'Zilverdraden 
tussen goud' bracht zijn levensavond door in Oud-
Antwerpen. Dinsdag 15 oktober wordt het boek om 
19.30 uur tijdens een feestelijke receptie aan Paula 
overhandigd door Minister President Jan Jambon.  

Caerde in Antverpia 
Op 19 en 20 oktober heeft Kunstkring Caerde 
zijn jaarlijkse groepstentoonstelling in het 
Antverpiagebouw, Sint-Antoniuslei 95-97. Van 
11 tot 18 uur kan men werk bewonderen van de 
leden Arlette Bories, Alfons Bijvoets, Rita Calander, 
Jan Daneels, Hugo De Bie, Sylvia De Greef, Liliane 
Denayer, Ria De Rop, Michel De Smet, Ida Gysbrechts, 
Mia Haazen, Ivan Janssens, Peter Kempenaers, 
Agnes Maes, Maria Peeters, Erik Simons, Linda 
Thuys, MonVan den Broeck, Nancy Van de Parre, 
Mia Van Hoofstat, Leo Van Hullebusch, Theo van 
Stappershoef en Huguette Vereecken. Opening 
van de tentoonstelling op vrijdag 18 oktober om 
20 uur door Carla Pantens, schepen van cultuur in 
Brasschaat. Muzikale omlijsting door het duo 'Del 
Sur'. Meer info: caerde@telenet.be

Werner Paenen in Zoersel
De Mariaburgse kunstenaar Werner Paenen stelt 
van 1 tot 24 november tentoon in cultuurhuis De 
Bijl, Dorp 1, Zoersel. Op vrijdag 1 november wordt 
door het college van burgemeester en schepenen de 
tentoonstelling 'Space of a traveller' geopend. Het 
publiek kan het nieuwe werk van Werner Paenen 
(Karel de Wintstraat) komen bekijken op zaterdag 
2, 9, 16 en 23 november van 13.30 tot 18 uur alsook 
op zondag 3, 10, 17 en 24 november van 11 tot 18 uur.

Hans Primusz in Hasselt 
Dorpsgenoot Hans Primusz en zijn zus Hannelore, 
die meermaals optraden in ons wijkcentrum, hebben 
250 koorzangers voorbereid om op maandag 28 en 
dinsdag 29 oktober  (herfstvakantie) in het Ethias 
Theater in Hasselt op te treden samen met Bart 
Peeters, K's Choice, Lady Linn en Frank Vander 
linden. 
Tickets via https://www.teleticketservice.com/
tickets/2019-2020/10-jaar-in-koor.



Zaterdag 17 augustus heeft Delhaize 
om 18 uur de deuren gesloten aan de Maria 
Theresialei. Vanaf maandag 19 augustus zijn de 
klanten welkom in een tijdelijk tentencomplex 
aan de overzijde van de Kapelsesteenweg, waar 
voordien Bouwmaterialen Nuyens zijn vestiging 
had. In plaats van 2000m² winkelruimte zullen 
de klanten hun waren aantreffen op een ruimte 
van 1000m². Ook de parkeerruimte wordt fel 
beperkt.

Maandag 2 september zijn de afbraak-
werken gestart van het Delhaizegebouw dat 
in 1973 opgetrokken werd op de plek waar 
voordien Villa Casa Cara prijkte. In de zomer 
van 2020 zou daar dan één van de modernste 
Delhaizes van België met ondergrondse parking 
verschijnen. Volgens woordvoerder Roel 
Dekelver komt er veel groen rond het nieuwe 
gebouw en wordt de Kaartsebeek, die nu onder 
de parking loopt, terug open gelegd.

Ook de verkeerssituatie aan de Antwerpse-
steenweg zou grondig wijzigen met de aanleg 
van een rotonde, wat op de sociale media al 
voor de nodige commotie zorgde... (LVB)
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Tijdelijk onderdak op  
Nuyens-site, in 2020 nieuw 
supermarktcomplex

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



Werken voor gescheiden rioleringsstelsel onder het 
Schriekviaduct werden rond eind januari gestart en afgerond 
vóór de bouwvakantie met inclusief de nieuwe trappen naar het 
perron richting Antwerpen. Verdere werkzaamheden aan het 
viaduct en de kruispunten verhinderen wel dit stukje Lodewijk 
Andersonstraat en Schriek tot Edward Caertsstraat vrij te 
gegeven voor alle doorgaand verkeer. 

Sinds dinsdag 6 augustus is het viaduct onderbroken en wordt 
een nieuw verhoogd fietspad aangelegd en de rijweg heringedeeld. 
De kruispunten zijde Sint-Mariaburg en Ekeren-Centrum krijgen 
een nieuwe outlook als verkeersplateau. De trappen richting 
perron Essen worden dan ook  vernieuwd. Achteraf zal de Edward 
Caertsstraat alleen bereikbaar zijn vanaf Ekeren-Centrum en de 
Schepersveldlei vanaf de Kapelsesteenweg. 

Tijdens deze werken zal aan omleidingen niet te ontsnappen 
zijn. Ook voor buslijn 730 en dit tot zowat einde 2019. De bus rijdt 
niet meer over de Schriek, maar volgt zowel richting Brasschaat 
als richting Antwerpen de Veltwijcklaan. Haltes aan Tulpenlaan 
en op de Kapelsesteenweg  Louislei en Frilinglei. Autoverkeer 
volgt deze voorziene omleiding ook. Alternatief is eventueel via 
terug geopende Statiestraat en overweg Noteschelp die open 
blijft totdat brug Schriek vrijgegeven wordt. Althans dat zijn de 
afspraken met de NMBS!?

Op 19 juni werd de nieuwe 
fiets- en voetgangerstunnel 
onder de spoorlijn Antwerpen-
Essen 's middags officieel  in 
gebruik genomen. Maar 's avonds 
liep hij tijdens een hevige 
stortbui meteen onder water 
en kon hij niet meer gebruikt 
worden.

Samen met het district Ekeren en Riolink investeerde 
Infrabel een kleine twee miljoen euro in deze infrastructuur. 
De fietstunnel vormt de verbinding tussen de Bist en de 
wijk Noteschelp-Bunt. Aan het station van Ekeren is extra 
fietsenstalling voorzien. Bedoeling is het aantal auto's te 
verminderen en het gebruik van het openbaar vervoer te 
bevorderen. De Lijn moet dan ook de uren van bussen 730 en 33 
beter laten overeenkomen met de vertrek- en aankomsturen 
van de treinen!

Eind dit jaar sluit de overweg aan de Weerstandersstraat. 
Fietsers en voetgangers kunnen dan via de nieuwe tunnel naar 
Ekeren. Automobilisten dienen de Veltwijcklaan of Vloeiende-
Puihoek te gebruiken vermits het viaduct van de Schriek ook 
afgesloten is. (LVB) 
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Viaduct Schriek onderbroken, omleiding buslijn 730

Nieuwe fiets- en 
voetgangers-
tunnel aan  
station Ekeren

Voetgangers, fietsers en treinreizigers (even een ommetje bij 
hernieuwing trappen perron Essen) kunnen wel de werken voorbij 
én de brug over. Alternatief voor fietsers is de fietstunnel onder 
de spoorweg die op woensdag 19 juni officieel geopend werd.

Tijdens deze periode zal het dus niet gemakkelijk zijn om 
het toch zo liefelijke Sint-Mariaburg te bereiken: Ook tijdens de 
Mariaburgse Feesten van zondag 29 september! (WL)

De trappen van de brug langs zijde perron naar 
Antwerpen zijn reeds vernieuwd en het stukje Lodewijk 

Andersonstraat en Schriek onder de brug tot Edward 
Caertsstraat heeft ook een vernieuwde bovenlaag. 

Zicht op de werken aan het viaduct vanuit de 
Schriek. De mobiliteit van de omwonenden wordt al 

maandenlang op de proef gesteld.  
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Vooralsnog geen betonstop

Uit Sympathie
Marc Elseviers

Terwijl de nationale media 
meldden dat België enorm slecht 
scoort inzake waterschaarste  
(23e op 164 onderzochte landen), 
blijft men in Sint-Mariaburg, 
vooral aan Ekerse kant, elk stukje 
open ruimte vol bouwen. 

De betonstop is absoluut 
noodzakelijk om het grondwater 
op peil te houden, beklemtonen 
professoren. De nieuwe Vlaamse 
parlementsvoorzitter Vandaele 
liet weten dat vanaf 2040 geen 
vrije ruimte meer mag bebouwd 
worden. Tegen de tijd dat deze 
maatregel van kracht wordt, zal 
onze wijk volledig vol gebouwd 
zijn. "Sedert de gemeente Ekeren 
een stadsdistrict is geworden, 
heeft dat duidelijk zijn weerstag 
gekregen op de verstedelijkte 
bouwwijze," aldus een deskundige 
dorpsgenoot. 

Bijgaande foto's geven een impressie van die 
ontembare bouwwoede.

 1. Hoek Schriek-Nijverheidslei.

2. Willy Staeslei (vroeger Krugers Herberg, later Café 
Peer  Geys)

3. Nijverheidslei (tussen Schriek en Frans 
Standaertlei)

4. Weerstandersstraat (vroeger Wasserij Ideale)

5. Bist (gronden van de familie Groven)

6. Kapelsesteenweg (woning van de familie Van As)

2

4

1

3

5

6



Ter gelegenheid van zijn 88e 
verjaardag plande Charles 
Soffers in het Wijkcentrum een 
reünie van de oud-scouts, die 
in 1947 samen met hem een 
onvergetelijk kamp beleefden 
in Denemarken. Met een bus 
reisden toen 32 verkenners en 
hun leiding van Sint-Mariaburg 
naar Velje. Een avontuurlijke reis 
door Nederland en Duitsland, 
kort na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Het Heemkundig 
Documentatiecentrum bouwde 
een kleine tentoonstelling op 
met foto's en een uitgebreid 
verslag van die memorabele 
tocht.

Helaas, van de nog in leven 
zijnde kameraden geraakte 
niemand die namiddag in het 
WCM, wel flink wat familieleden 
en sympathisanten van de 
Mariaburgse scouts. Een aantal 
leiders van de huidige scoutsgroep 
verzorgde mee de dienst. De jonge 
generatie genoot van de sterke 
verhalen over de beginjaren van de 
53e O.-L.-Vrouw van Vrede-groep.
Charles kon als authentieke 
Mariaburger en nog helder van 
geest de meeste verkenners op 
bijgaande foto benoemen. Wie 
van onze lezers herkent vaders, 
grootvaders, nonkels of neven 
op bijgaande foto? (LVB) 
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Charles Soffers inviteerde
scoutsmakkers van 1947

De jarige Charles Soffers toont enkele leiders van de huidige 
scoutsgroep een vergeelde Deense krant met artikel over de 
Mariaburgse scouts.

De deelnemers aan het kamp in Denemarken bij het vertrek op het 
kerkplein. Op de open ruimte achter de bus bevindt zich nu het 
gebouw dat eerst als bibliotheekfiliaal dienst deed en sedert 2013 
het Mariaburgs Wijkcentrum is.

Al 34 jaar verschijnt de Gazet van het Nieuw Kwartier. 143 nummers 
zijn die voorbije jaren verspreid in de bussen van de Ekerse wijk Sint-
Mariaburg, de Brasschaatse Mariaburg en de Kapelse De Sterre. 
Kosteloos, puur vrijwilligerswerk. Voor de enige bron van inkomsten 
zorgen trouwe adverteerders. Op de laatste pagina vindt u er één die 
vanaf het allereerste nummer, zonder onderbreking, onze buurtkrant 
financieel gesteund heeft. .
Koken kost geld en wij zouden onze lokale krant niet kunnen maken 
en verspreiden zonder de financiële steun van de 'Vrienden van het 
Nieuw Kwartier'. Velen schrijven hun 5 euro (of meer) op onze rekening 
over bij het begin van een nieuwe jaargang, ofwel rond Nieuwjaar bij 
de start van een nieuw burgerlijk jaar. De redactie

BEDANKT VRIENDEN
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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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Op het gemeentehuis van Kapellen werden 
Jos Matthysen (93) en Maria Cox (92) samen 
met zeven echtparen die 60 jaar gehuwd zijn 
en 14 gouden huwelijksjubilarissen ontvangen 
door burgemeester Dirk Van Mechelen en 
de schepenen. Zeventig jaar zijn ze gelukkig 
gehuwd.

Ze traden in het huwelijk op 26 juli 1949. 
Eerst op het gemeentehuis van Brasschaat, 
nadien in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw 
van Gedurige Bijstand. Ze beleefden een 
gelukkige jeugd in Sint-Mariaburg, Maria aan 
Brasschaatse kant, Jos aan Ekerse. Maria in 
een gezin van acht kinderen dat woonde aan 
de Jacobuslei te midden van de bossen en vlak 
bij het Velodroomplein.  Jos op de historische 
hoeve Matthysen aan de Schriek samen 
met broers René en Louis en zus Maria.  De 
hoeve  met bijhorende gronden was destijds 
eigendom van de Heren van Hoogstraten, later 
van de Heer van Delft (Laar) en werd eind 1800 
door Antoon Van den Weyngaert gekocht. In 
Jos' jeugd woonden vier generaties Matthijsen 
op de hoeve; vader Stan (1898), grootvader Jef 
(1875) en overgrootvader Jaak (1849).

Het gezin Cox telde vijf meisjes en drie 
jongens. Jos kwam al eens op bezoek bij de 
oudere broer van Maria - Mitje voor de vrienden 
- en zo geraakten ze verliefd.

Op hun huwelijksdag kregen ze niet minder 
dan 133 luxetelegrams met gelukwensen van 
alle mogelijke bekende Mariaburgers. De ene 
was al grappiger dan de andere, maar deze 
vonden we wel bijzonder geslaagd: "Ieder dag 
een zoentje, volgend jaar een kapoentje, binnen 
een jaar of vijf op reis met vermindering van 
prijs".

Het  jonge koppel woonde eerst vijf jaar 
gelukkig samen aan de Schriek. In 1954 
verhuisden ze naar hun nieuwgebouwde 
woning, getekend door architect Jos Leysen, 
aan de Rozenhoflaan (thans Guldenregenlaan) 

in Kapellen, wijk Zilverenhoek. Het was een 
van de eerste woningen in die straat. Aan de 
overkant kwam 'tante' Terry Van Ginderen 
wonen. De woorden van voormeld telegram 
kwamen inmiddels uit. In 1950 werd oudste 
zoon Jan geboren, in 1951 dochter Hilde, in 1953 
Paul. Nadien volgden Hugo in 1956, Peter in 
1957, Stanny in 1961 en Erik in 1962. De  zeven 
kinderen groeiden in goede gezondheid op, 
stichtten op hun beurt een gezin en zorgden 
voor 15 kleinkinderen. Ondertussen zijn ook al 
achterkleinkinderen geboren en op het feest 
ter gelegenheid van Maria's negentigste 
verjaardag waren wel 60 familieleden present. 
Een gelukkige familie die sterk aan elkaar 
hangt. Geen enkel kind is in de eigen omgeving 
blijven wonen. Dochter Hilde woont in Ekeren-
Donk. Dat is het dichtst bij. De verste in Kessel-
Lo, zoon Peter. De oudste zoon Jan heeft zich in 
het begijnhof van Hoogstraten gevestigd, een 
bijzonder sfeervolle locatie. 

18 jaar
Burgemeester Dirk Van Mechelen vertelde 

op de receptie in het gemeentehuis dat hij al 
18 jaar Kapellen leidt. Dat is even lang als Jos les 
gegeven heeft op het Sint-Michielscollege in 
Brasschaat. In 1945, vlak na WO II, begon hij als 
pas gediplomeerde bij de paters Norbertijnen 
de jeugd te onderwijzen. Zelf volgde Jos in de 
jaren '30 lager onderwijs bij nonkel Jaak in de 
gemeentelijke Schriekschool en nadien ging hij 
met de tram naar de Katholieke Normaalschool 
in Antwerpen (Minderbroedersstraat). Tijdens 
de oorlogsjaren was dat niet zo eenvoudig. 

Zijn dagelijks werk op het Sint-Michiels-
college en zijn zorg voor het gezin weerhielden 

hem er niet van cursus te volgen aan het 
Hoger Instituut voor Opvoedkunde en examen 
af te leggen voor inspecteur. In 1963 werd 
hij als inspecteur benoemd. Eerst was hij 
verantwoordelijk voor  de streek van Veurne in 
de Westhoek, later voor Arendonk en omgeving 
in de Kempen, de laatste elf jaar in Kapellen. "Ik 
heb dat 21 jaar heel graag gedaan, een bijzonder 
boeiende job", getuigt hij.

Vele Mariaburgers herinneren zich Jos als lid 
van het destijds hoogstaande kerkkoor Sint-
Cecilia. Hij volgde Jos Cammaert als dirigent op. 
"De leden werden allemaal ouder en er kwam 
geen aflossing van de jeugd, ook bij de dames 
niet. Dat betekende het einde van dit eens zo 
gewaardeerde koor", vertelt hij. Vermits ook 
echtgenote Maria van in haar jeugd piano 
speelde en graag zong heeft muziek altijd 
een belangrijke rol gespeeld in het gezin. 
Verwondert het dan dat zoon Hugo - als 
Clement Peerens - tophits scoort?

Jos en Maria werden al eerder op het 
gemeentehuis ontvangen voor hun gouden, 
diamanten en briljanten huwelijksjubileum. 
"Voortaan moogt ge elk jaar komen", zei 
burgemeester Van Mechelen. Ze lachen er eens 
om, beiden gelukkig nog gezond in hun eigen 
woning.

"Alleen met auto rijden ben ik gestopt," 
vertelt Jos. "Niet dat ik het niet meer kon, maar 
het verkeer wordt té druk, de risico's te groot. Als 
we ons moeten verplaatsen, helpen de kinderen 
ons of nemen we een taxi. Zo geraken we nog 
overal."

Hun grootste plezier is samen over Sint-
Mariaburg te keuvelen, herinneringen ophalen 
aan hun geliefd dorp. Gelukkig samen. (LVB)

Platina jubileum
Jos en Maria 
Matthysen-Cox delen 
70 jaar lief en leed
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Op 18 juli was het 60 jaar geleden dat 
Jozef Laurens (1930) en Irena Aertssen 
(1929) huwden. Het burgerlijk huwelijk vond 
plaats in Oorderen, het kerkelijk huwelijk 
werd gesloten in de Sint-Laurentiuskerk van 
Wilmarsdonk. Beiden waren immers leden 
van een landbouwgezin uit het verdwenen 
polderdorp Wilmarsdonk.  Jozef was de oudste 
van het gezin en had nog drie zussen, Irène 
stamt uit een gezin van vijf kinderen. Zij had 
twee oudere zussen die onderwijzeres werden, 
maar hielp zelf moeder in het huishouden. Als 
boerenzoon volgde Jozef zijn vader niet op in 
het landbouwbedrijf. Hij liep school in Sint-Jan 
Berchmanscollege op de Meir: "We reden met 
de boerentram 77 naar de stad. Dat was niet 
altijd gemakkelijk in de oorlogsjaren," herinnert 
hij zich. "We wisten al enige tijd dat onze dorpen 
zouden verdwijnen voor de havenuitbreiding 
en beseften dat er geen toekomst meer was 
voor de landbouw. Daarom ging ik werken bij 
Petrochim. Ik had nogal wat technische aanleg 
en kon er de kost verdienen."  

Jozef en Irène kenden elkaar van jongs af. 
Hun grootmoeders waren zelfs zussen. Tijdens 
een dorpskermis vuurde Cupido zijn pijlen af en 
besloten ze samen een gezin te stichten. Tot 
1964 woonden ze in Wilmarsdonk en vervulden 
plichtsgetrouw de opdracht van meneer 
pastoor: "Gaat en vermenigvuldigt u!" Op 7 mei 
1960 werd dochter Tilly geboren, exact één jaar 
later dochter Paola en op 13 oktober  1963 derde 
dochter Kristel. 

Zoals zoveel inwoners van de polderdorpen 
streken ze in 1964 neer in Sint-Mariaburg, 
meer bepaald in de nieuwe wijk aan de Bist. De 
Leliënlaan werd hun thuishaven. "Ik kende de 

streek wel, want mijn grootouders waren komen 
rentenieren in de Driehoekstraat te Ekeren. Als 
jonge knaap kwam ik er meermaals op bezoek," 
vertelt Jos.

Jos/Jozef wou vooruit in het leven en volgde 
in die periode een opleiding voor chef-markeur 
in de haven. Hij slaagde in zijn examens en 
behoorde tot de 30 kandidaten die weerhouden 
werden.

Zijn verdere beroepsleven speelde zich af bij 
het havenbedrijf Stocatra, overslag van ertsen. 
Daar werkte hij in shift tot hij op zijn zestigste 
met pensioen ging.

De boerenaard kon hij niet verloochenen. 
Hij werkte in zijn vrije tijd heel graag op een 
stuk grond aan de Noteschelp. Ook nu zagen 
we in zijn tuin nog verzorgde perken met verse 
groenten.

Jos en Irène hebben twee kleinkinderen en 
één achterkleinzoon. Dochter Kristel woont 
thuis in en helpt hen een gelukkige oude 
dag te beleven. Toch kan Jos ons niet laten 
vertrekken alvorens ons een aangrijpende 
powerpointpresentatie op zijn laptop te 
laten zien over de geschiedenis van de 
verdwenen polderdorpen. "Heimwee doet ons 
hart verlangen..." zongen we destijds en die 
woorden blijven duidelijk van toepassing op àlle 
polderbewoners in onze wijk. (LVB)

Op 4 juli 1969 huwden Pierre Barbier 
(21/10/1947) en Christiane Boel (28/5/1947) 
op het gemeentehuis van Deurne. Op 22 juli - 
de tijd van de eerste maanlanding en van de 
eerste Tourzege van Eddy Merckx - werd het 
kerkelijk huwelijk gesloten in de Heilige Familie 
Deurne. 

Christiane stamt uit een gezin van drie 
kinderen. Ze had nog één broer en één 
zus. Pierre was de tweede oudste van zes 
kinderen. Vader Barbier was in Mariaburg alom 
bekend als kassier van de Bank Antverpia. 
In de parochie dirigeerde hij het koor voor de 
volkszang, nadien volgde hij in de parochie 
Ekeren-Bunt Jef Cleymans op als dirigent. Nu 
nog is Guy, jongere broer van Pierre, dirigent 
van het Sint-Theresiakoor. Een heel muzikale 
familie, die Barbiers, en Pierre zelf is vanaf 1975 
student aan de Ekerse Muziekacademie, waar 
hij zowat alle mogelijke instrumenten leerde 
bespelen.

Moeder Barbier is inmiddels 96 en verblijft in 
RVT Salvé. Zij komt nog geregeld op bezoek bij 
Pierre en Christiane en volgt intens het wel en 
wee van haar 32 achterkleinkinderen.

Hoe leerden Christiane en Pierre elkaar 
kennen? "Via Ferre Grignard," vertelt Christiane. 
"Ik wou naar zijn optreden in de Muze, maar 
mocht daar niet alleen naartoe. Pierre werd mijn 
compagnon, maar we vonden de Muze te vuil 
en trokken naar de Stadswaag. In de Gard Sivik 
was het veel gezelliger. Ik heb de Ferre nooit in 
levende lijve gezien. Maar daar is het begonnen. 
We waren in Mariaburg ook lid van jeugdclub Jeli 
en na ons huwelijk sloten we logischerwijze aan 
bij de Jonge Gezinnen."

Eens gehuwd woonden Pierre en Christiane 
tot 1973 in het Klein Heiken. Nadien verhuisden 
ze naar de Schepersveldlei. In 1971 werd dochter 
Ilse geboren, in 1973 Veerle en in 1974 Heidi.  Zij 
zorgden inmiddels voor zes kleinkinderen, vier 
jongens en twee meisjes.   

 Christiane werkte als verpleegster in 
Brasschaat. Sint-Jozef, Vesalius en Klina 
waren haar werkplekken. Pierre gaf tot 1980 
les in de Schriekschool, nadien tot 1990 in 
Ekeren-Donk om nadien in Borgerhout aan 
de slag te gaan. In 2000 werd hij directeur en 
hij beëindigde zijn onderwijsloopbaan bij het 
Lokaal Overlegplatform.

Eens gepensioneerd bleven ze actief, vooral 
door te fietsen en te bridgen. Zo namen ze in 
juli deel aan een fietstocht naar Santiago de 
Compostella. Ze vertrokken vanuit Lourdes 
en fietsten naar Santiago, waar Pierre op het 
plein voor de kathedraal op een authentiek 
instrument (voorloper van de fagot) hemelse 
klanken liet galmen. (LVB)

Diamanten jubileum
Jozef Laurens-Irena 
Aertssen 60 jaar 
gehuwd

Gouden jubileum
Pierre Barbier-
Christiane Boel
50 jaar gehuwd

Pierre en Christiane na 50 jaar huwelijk 
gelukkig in Santiago de Compostella.



GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 34 • Nr: 143 • September 2019

MENSEN

12

PAUL  
MATTHIJS
° 25/10/1927 
† 04/07/2019 

Onverwacht is Guy van ons 
heengegaan, meegenomen in zijn 
slaap. Hij woonde alleen in de Alfredlei, 
als weduwnaar van 'Jeanneke', met 

wie hij aldaar samen met hun dochter Sofie een gelukkig huwelijk 
had beleefd tot hij haar, 13 jaar geleden, had moeten afgeven na een 
slepende ziekte. Nadien zocht hij zijn soelaas o.a. door regelmatig te 
komen eten in het dienstencentrum Antverpia waar hij nieuwe vrienden 
had gemaakt en ook zijn diensten had aangeboden als vrijwilliger bij de 
menucommissie. Tijdens zijn loopbaan had Guy voornamelijk gewerkt 
bij 'Belgian Pakhoed' als ambtenaar bij de douane. Nu rust hij voorgoed 
op het kerkhof van Sint-Mariaburg waar zijn asurne ligt begraven, 
naast zijn tuin.

BM's verlieten ons
GUY VAN 
REMOORTERE
° 23/11/1947 
† 09/06/2019 

Paul Matthijs zag het levenslicht 
in Aarschot waar hij ook zijn jeugd 
en studeerperiode beleefde. Na zijn 
studies vertrok hij naar het toenmalige 

Belgische Congo waar hij werkte als koloniaal ambtenaar voor de Belgische 
staat. Hij huwde met Constance Verpoorten en zij zorgden voor twee 
dochters en een zoon, allen in Congo geboren. De familie verbleef daar 
tot aan de onafhankelijkheidsverklaring van Congo in de jaren ‘ 60. 
Staatsambtenaar Paul werkte nadien nog als boekhouder voor de Belgische 
ambassade in Marokko en ook in Kenia. Zijn echtgenote overleed in 1989 en 
Paul, ondertussen gepensioneerd, vestigde zich in de Zwemdoklei. In 1992 
hertrouwde hij met Rie Hus met wie hij nog vele mooie dagen beleefde 
in Mariaburg. Vanaf de opening van Dienstencentrum Antverpia zag je 
Paul regelmatig op activiteiten aldaar. Hij overleed op 91-jarige leeftijd aan 
hartfalen in zijn woning te Mariaburg. Tijdens een mooie uitvaartdienst in 
de kerk van Ekeren-Donk werd afscheid genomen van Paul.  

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 
tel: 03/664.27.04

Woensdag 7 augustus hoorden 
we presentator Michael Van 
Droogenbroeck in 'de ochtend' 
op radio één een interview 
afnemen van onze dorpsgenoot 
Dirk Rombaut. Reden was dat 
in het programma dagelijks 
iemand te gast was die recent 
op nationaal of Vlaams niveau 
een bijzondere onderscheiding 
had gekregen. Dirk Rombaut uit 
de Nijverheidslei, commercieel 
directeur van Passwerk, ontving 
op 11 juli een Ereteken van de 
Vlaamse Gemeenschap. Een 
erkenning die Rombaut ook als 
een bekroning ziet voor het werk 
van Passwerk-directeur Nico De 
Cleen en voor het hele bedrijf. 
Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, 
heeft de Vlaamse Regering voor 
het vijfde jaar op rij eretekens 
uitgereikt in het Errerahuis, de 
ambtswoning van de minister-
president van Vlaanderen. Met 
het Ereteken van de Vlaamse 
Gemeenschap wil de Vlaamse 
Regering personen huldigen 
die "uitzonderlijk verdienstelijk 
zijn geweest ten aanzien van de 
Vlaamse Gemeenschap of het 
Vlaamse Gewest of die, vanwege 
hun uitzonderlijke talenten, hebben 
bijgedragen tot het positieve 
imago en de uitstraling van 
Vlaanderen." 

Dirk Rombaut, ook actief mede-
werker van de Mariaburgse 
Feesten, is erg tevreden met de 
bekroning, maar voegt er wel 
in één adem aan toe dat hij die 
erkenning graag deelt met Nico 
De Cleen, directeur van Passwerk 
en het hele team. 

In zijn boeiend gesprek met 
Michael Van Droogenbroeck 
legde hij uit dat  Passwerk 
personen met een autismespec-
trumprofiel met een normale 
of hoge begaafdheid begeleidt 
naar een passende job in de 
reguliere arbeidsmarkt. Vooral 
bij de controle van apps voor 
Belfius, Proximus, en andere 
bedrijven kunnen zij vanuit 
hun specifieke kwaliteiten een 
belangrijke bijdrage leveren.  
"Dat inclusieve karakter van onze 
organisatie en het combineren 
van een economische met 
een sociale dimensie zal zeker 
meegespeeld hebben", vertelde 
Dirk Rombaut. Passwerk biedt 
software testing en andere 
'quality assurance' diensten. Via 
het TRplus-initiatief kunnen ook 
softwareontwikkelaars ingezet 
worden als consultants bij be-
drijven. (MD/LVB)

Ereteken van de Vlaamse 
Gemeenschap voor Dirk Rombaut 
(Passwerk)

Nico De Cleen en Dirk Rombaut van Passwerk © Passwerk 



Op 19 januari 1969 werd de Mariaburgse 
basketclub Makeba gesticht. 50 jaar geleden dus, 
m.a.w. een gouden jubileum dit jaar! In september 
van 1969 kon de nieuwe club van start gaan in 
de derde provinciale afdeling. Jos Jacobs en Jos 
Janssens stonden aan de wieg van de kersverse 
club. Later zou een andere Jos - Matthijsen - een 
belangrijke rol spelen in de verdere uitbouw van 
de vereniging. 

"De naamkeuze Makeba 'Mariaburg Ekeren 
Basket' werd gekozen omdat basket destijds een 
pleintjessport was en op Ekers grondgebied, op 
het kerkplein, werd gespeeld. Makeba klonk goed 
want in die jaren was de Zuid-Afrikaanse zangeres 
Myriam Makeba bijzonder populair met haar liedje 
Pata Pata," aldus secretaris Rik Jacobs. 

In het seizoen 1978-1979 werd de jonge club 
voor de allereerste keer in zijn bestaan kampioen, 
wat een ticket voor tweede provinciale opleverde. 
Anno 1999 werd het dertigjarig bestaan gevierd 
met een promotie naar eerste provinciale en een 
prachtig jubileumtornooi. Intussen was wel één 
en ander gebeurd. Zo ontstond commotie rond 

het schuilhuisje bij het kerkplein - het 'vuil kot' 
in de volksmond - dat volgens de WWM moest 
verdwijnen. 

In 1996 kwam er een oplossing uit de bus: 
achter de wijkbibliotheek werd het gebouw van 
Kind en Gezin vrijgegeven. Daar kon Makeba zijn 
kleedkamers en kantine inrichten. In de loop der 
jaren veranderde het Belgisch basket van 'sport 
op de  pleintjes' naar een indoorcompetitie.  
Zo ook voor Makeba dat onderdak vond in de 
gemeentelijke sporthal aan de Annadreef voor 
GIBO Mariaburg. 

Het veertigjarig bestaan werd daar gevierd 
met een 'Peanuts-happening' bedoeld voor 
spelertjes van 4 tot 7 jaar. Achttien ploegjes uit 
heel de provincie kwamen daaraan deelnemen.

Voorzitter Linda Smans telt 140 spelende 
leden in de club. Zij komen uit in twaalf ploegen: 
zeven jeugdploegen van U6 tot U18, vier 
seniorploegen in provinciale afdeling en één 
seniorploeg bij de vriendenclubs. In het najaar zal 
het gouden jubileum met een receptie gevierd 
worden. (LVB)

Geen regen en een 
aangename temperatuur 

zorgden ervoor dat een 
massa fietsliefhebbers - 1584 om precies te 
zijn -  kwamen deelnemen aan de 21e Velo 
Classic. Velen dachten bij die gelegenheid terug 
aan Frans Bedeer, de betreurde initiatiefnemer 
van deze Mariaburgse wielerklassieker. 
Gelukkig heeft Frans zich destijds met goede 
medewerkers omringd, zodat Georges De Mont 
en zijn enthousiast team,  na het voortijdig 
overlijden van Frans in 2012, het eerste weekend 
van augustus telkens weer een succesvolle editie 

brengen van dit gezellig sportief evenement.
Zowel de recreatierit van 30 km als de 

motivatierit van 40 km en de langere ritten 
voor gevorderde wielertoeristen boden de kans - 
dank zij de perfect gepijlde routes - te genieten 
van het mooie natuurschoon in de Antwerpse 
Voorkempen. Bij aankomst op het veld van KMVK 
kregen alle deelnemers een verrassingspakket 
mee naar huis. Maar eerst werd nog genoten 
van heerlijke pannenkoeken of een coupe ijs. De 
bestuursleden van de Zelfhulpgroep Multiple 
Sclerose staken een flink handje toe om iedereen 
snel van het nodige lekkers te voorzien. Er werd 

urenlang nagekaart in de feesttent.
Eens te meer een deugddoend weekend voor 

de Mariaburgse gemeenschap: genieten van de 
natuur, aangenaam gezelschap, lekkere spijs 
en drank. De opbrengst van dit wielerweekend 
komt ten goede van de MS-zelfhulpgroep. De 
cheques worden overhandigd in de Remise van 
het Brasschaats gemeentepark op donderdag  
12 september.

Iedereen kijkt al uit naar het weekend van  
1 en 2 augustus 2020. De 22e editie wenkt dan.
(LVB)
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Basketclub Makeba in het goud

Velo Classic: kilometers fietsgenot  
voor het goede doel

Bestuur, trainers en spelers van de 
jubilerende Mariaburgse basketclub
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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 

Beker 'Rondom Vlaanderen'  
terug naar Maria ter Heidehove

In het kader van de 11 juli- 
vieringen waren de vele 
fietstochten met het thema 
'Rondom Vlaanderen' weer 
een succes. Fietsen langs de 
dienstencentra van Brasschaat, 
spoorfietsen, fietsen naar 
boerenijsje, de ecofietsroute, 
fietsen op de hometrainers en de 
drie uitgestippelde buitenroutes 
brachten het dienstencentrum 
Antverpia een totaal van 2279  
km op. 

Maar buiten deze strijd 
beleefden de deelnemers 
ook veel plezier aan de molen 
van Wildert en genoten van 
de bosrijke paden in de wijde 
omgeving. Elke deelnemer vond 
het leuke activiteiten en er 
werden nieuwe vriendschappen 
voor het leven gesmeed.

De dappere fietsers op de 
hometrainers willen als “lustige 
trappers”  nog verder fietsen. Er 
is alvast de afspraak om op elke 
woensdagochtend samen te 
komen fietsen. Zo naast elkaar 
kilometers bij elkaar trappen is 
echt de moeite waard, gezellig 
en sportief.

Op 12 juli werden alle fietsers 
en hun supporters ontvangen 
op het gemeentehuis van 
Brasschaat. De beker ging dit jaar 
opnieuw naar dienstencentrum 
Maria ter Heidehove. Alles bij 
elkaar fietsten zij 2535 km. Het 
totaal van de gereden km. van de 
drie dienstencentra samen was 
goed voor 6555,52 km. De fietser 
met de meeste kilometers op de 
teller was voor Antverpia de heer 
Colin met 413 km. (WL)

Op vrijdag 5 juli traden Marie-
Anne Van der Veken en Chris 
Castelijns op in het kader van 
de 11 juli-vieringen. Zij brachten 
pareltjes uit 'De Tijd van Toen'. 
De 70 deelnemers aan de 
middagmaaltijd waren al zeker 
van een bevoorrecht plaatsje. 
Maar daarna kwamen er nog 
eens zoveel meezingers bij. Die 
konden genieten en hun hartje 
ophalen met liedjes uit het zeer 
ver verleden. Het werd een hele 
fijne muzikale namiddag, met 
daarbovenop een extra drankje 
en een lekkere koffiekoek aan-
geboden. (WL) 

Viering 11 juli 
overweldigend succes

'De Tijd van Toen' 
was weer terug

Aan de radio gekluisterd konden 
zo’n 150 luisteraars meezingen 
met Marie-Anne Van der Veken 
en Chris Castelijns en hún Tijd 
van Toen.

Dhr. Collin, winnaar van DC 
Antverpia met 413 km, mocht in 
het gemeentehuis van Brasschaat 
een bon voor een gratis maaltijd 
ontvangen uit de handen van 
schepen Carla Pantens van o.a. 
cultuur, Vlaamse en Europese 
aangelegenheden, feestelijkheden. 

De deelnemers van de drie DC’s aan 'Rondom Vlaanderen' werden ontvangen  
op het gemeentehuis van Brasschaat.
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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
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DC Antverpia is van 2006 geopend en de 
bezoekers van het eerste uur worden er niet 
jonger op. Sommigen krijgen mobiliteits-
problemen en zijn daarom aangewezen op de 
minibus.

Maar daar knijpt geruime tijd het schoentje. 
Chauffeurs blijken de bottleneck te worden 
van de toch zó belangrijke dienstverlening. 
Het dienstcentrum is nog steeds op zoek naar 
chauffeurs die kunnen inspringen bij vakantie, 
ziekte, verlet. Het gaat vooral om ophalen en 
terugbrengen van de  maaltijdgebruikers en 
deelnemers aan de namiddagactiviteiten. 
Chauffeurs hebben hierbij recht op een 
warme maaltijd en krijgen veel vriendschap 

van super dankbare bezoekers en collega’s. 
Rijbewijs B is voldoende. Gratis bezoek aan 
de bedrijfsarts is noodzakelijk. Hij bekijkt of 
er op gebied van gezondheid veilig met het 
busje gereden kan worden. Vul het nijpend 
tekort op door onmiddellijk contact te nemen 
met het secretariaat tijdens de werkuren  
(9/17 uur – 03/660 58 00). Alle minibus-
gebruikers schreeuwen om hulp!

Pedicure Louise is volledig geïntegreerd 
binnen de dienstverlening. Nieuwe klanten 
mogen er uiteraard nog steeds bij. Ook voor 
hand- en gelaatsverzorging kan men bij haar 
terecht. Alle info op het secretariaat.  (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
Culinaire pluimen  
voor kookploeg 
De voorbije periode mocht DC Antverpia 
culinair genieten van enkele uitzonderlijk 
lekkere menu’s. De menucommissie draagt 
hier zeker toe bij, maar de kookploeg verdient 
dé culinaire pluimen. Gevolg is een alsmaar 
stijgen van het aantal maaltijdgebruikers.

Het gemeentebestuur nodigt regelmatig 
jubilarissen uit voor een gratis maaltijd. 
Voor sommigen een aangename eerste 
kennismaking met het dienstencentrum. 

Een 50-tal leden van Samana konden 
genieten van hún “zomerterras” met goed 
gezelschap, hapje en drankje. Iedereen is 
welkom om in groep te komen genieten, 
maar graag eerst een seintje aan het 
secretariaat. (WL)
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Nieuwe collega Pascale Vereecken komt 
ondersteunen in het DC

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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Lus (bovenaan links - dinsdag), Guido 
(bovenaan rechts - invaller vrijdag), Walter 
(onderaan links – maandag), Sandra (midden 
onderaan - woensdag), Rita (onderaan rechts - 
donderdag) smeken om bijkomende collega’s. 
Luc (vrijdag) ontbreekt op de foto.
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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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Plichtsbewust als ze is geeft Julienne iedere morgen mijn 
zelfgekweekte geraniums het broodnodige regenwater. 
Alhoewel 'zelfgekweekt' is mezelf een beetje teveel eer 
aandoen, want mijn achtbare bejaarde buurvrouw doet in 
de winter de nodige stek en andere tuinbouwbewerkingen 
en dank zij haar veranda kan er geen vorstschade optreden.
En met de huidige warme en zwoele zomeravonden is het 
een traditie dat we 's avonds samen alle planten de nodige 
vloeibare voeding geven, uiteraard met regenwater of wat 
dacht u? Uiteraard maken we van de gelegenheid gebruik 
om nadien in de schaduw van haar notelaar de actualiteit 
te bespreken. Een notelaar heeft dan nog het bijkomend 
voordeel dat  hij muggenafwerende effecten heeft, iets wat 
ik vroeger niet wist. "Ik trakteer,"  zegt Julienne, "de roséwijn 
was in promotie deze week in den Delhaize, 1 + 1 gratis, gezien 
de toestand van onze kas is dit meegenomen"...  En inderdaad, 
een goed gekoeld roséwijntje valt wel mee. "Ik was anders van 
plan om een Rochefort mee te brengen, dat zal dan voor morgen 
zijn." Alert als Julienne is zegt ze : "Wacht eens, Rochefort zijn 
dat niet die trappist brouwende paters die een proces hebben 
gewonnen tegen de groep Lhoist, je weet wel de eigenaars van de 
kalkgroeven en een van de meest vermogende families van ons 
landje?" Trouwens over centen gesproken: onze Noorderburen 
hebben slechts 1 (één) regering en een overschot van 11,3 
miljard euro en wij hebben 6 (zes) regeringen en slagen erin 
om een tekort van 8 (acht) miljard te voorschijn te toveren, 
begrijpe wie kan... Wie ook moeilijker de eindjes aan elkaar kan 
knopen, is Gillette. U weet wel, die van de scheermesjes, veel 
mannen laten hun baard groeien of trimmen die bij waardoor 
de verkoop in dalende lijn gaat. "Awel," zegt Julienne, "mijne 
Fons zaliger ging nooit ofte nooit de deur uit zonder een manuele 
scheerbeurt, eerst inzepen met kwast en scheerzeep en dan met 
het scheermes dat aan een soort riem geregeld werd geslepen, 
dat was pas een zacht velleke." Onze buurjongen, een der vele 
uitstekende scoutsleiders van den 53ste is sinds gisteren terug 
van het jaarlijks kamp in de Ardennen en Julienne vraagt zich af 
of de welpen in plaats van knopen te leren leggen niet met een 
MK 47 hebben leren schieten? Ik stel haar lachend gerust, want 
in St-Mariaburg zijn de scouts uiterst vredelievend. En zoals 
mijn grootmoeder altijd zei: wie blij is met kleine dingen, kan 
zich een hele dag verheugen. Tot volgende keer, Barbara

Positiever denken = gelukkiger zijn
Geluk kan je trainen, want onze gedachten bepalen in belangrijke 
mate ons geluksgevoel. We kunnen onze gedachten sturen 
zodat we minder piekeren en meer tevredenheid, rust en geluk 
ervaren. In het najaar wordt een reeks 'gelukstraining' verzorgd 
door psychotherapeute Wendy Ceulemans en coach Anja Van 
Steen, zes woensdagavonden van 18.30 tot 20.30 uur aan de 
Kapelsesteenweg 581. De data: 25/9, 23/10, 13/11, 27/11 en 11/12. 
Prijs 149 euro voor de zes sessies. Meer info op www.coachclinic.
be/geluk (Med)

Smashtennismuur gesloopt
Alweer een stukje sporterfgoed 
weg! De tennismuur in de 
bocht van de Charlottalei waar 
veel beginnende leden van 
tennisclub Smash hun forehand 
en backhand ingeoefend heb-
ben, is nu gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwe woningen. 
Waar is de tijd dat jonge 

tennissers hun bal moesten gaan zoeken tussen de ponydrollen bij 

tante Phille? (IC) 

Fietspad Sint-Antoniuslei
De oversteekplaatsen van het fietspad in de Sint-Antoniuslei 
met de zijstraten Carolinalei, Gezondheidslei en Rochuslei 
liggen er bepaald niet glad bij om er over te fietsen. Als je het 
achterwerk van je zadel vergeet op te heffen bij het kruisen van 
deze zijstraten, kan het zeker voor de mannelijke fietsers wel 
eens pijnlijk worden. Het helpt als de fietsbanden hard genoeg 
opgepompt zijn, maar zijn ze dat niet is een lekke band meer 
dan waarschijnlijk. Het ergste is je eigen onachtzaamheid als 
je in volle snelheid over deze onregelmatigheden dokkert met 
gevolg dat een spaak uit de velg schiet, wat je op kosten jaagt ter 
vervanging van een wiel. Voor de technische dienst en de dienst 
mobiliteit in Brasschaat blijken deze oversteekplaatsen geen 
gevaarlijke situatie te vormen. Ze namen zelfs twee foto’s om 
hun oordeel kracht bij te zetten. Ondertussen blijf ik wel zitten 
met het plakken van mijn fietsband en het betalen van 82 euro 
voor de vervanging van een achterwiel. Zouden deze diensten 
met hun fiets over de oversteek gefietst hebben? Brasschaatse 
schepen Goele Fonteyn heeft beloofd zelf eens te komen kijken, 
want asfalt gieten in de goot om de oneffenheden weg te 
werken blijkt geen standaardoplossing te zijn. (WD) 


