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Met
verbazing
heeft
iedereen de voorbije weken de
enorme werken op de Delhaize
site (hoek Maria TheresialeiAntwerpsesteenweg) gevolgd.
Vooral het open leggen van
de Kaartse Beek, die voordien
vanaf de Antwerpse steenweg
via bebuizing onder de parking
en het gebouw van Delhaize
doorliep naar de open beek
achter de percelen van de Maria
Theresialei, wekte bewondering.
De beek, die de grens vormt
tussen Brasschaat en Kapellen
ten oosten van de grote baan en
tussen Ekeren en Kapellen ten
westen van de baan, kronkelt
nu met verstevigde oevers naar
het Schoon Schijn, bezuiden de
spoorlijn Antwerpen-Essen.
De provincie Antwerpen,
die verantwoordelijk is voor
het beheer van het volledige
beektraject, heeft op het
terrein van Delhaize een nieuwe
afsluiting aangebracht waar de
beek boven komt, identiek aan
de afsluiting aan de overzijde.
Daar blijft – spijts ons protest
– de domme plaat ‘Schoon
Schijn’ hangen, hoewel iedereen
weet dat het over de 'Kaartse
Beek' gaat. Een betweterige
ambtenaar houdt halsstarrig
vol dat een waterloop naar de
benedenloop moet genoemd
worden. Vandaar die foute
naam! Aan de JagersdreefFabriekstraat hangt wel een bord
met de juiste naam: begrijpe wie
kan…
(Lees verder blz. 2)

Kaartse Beek meandert
rond Delhaize

Gazet van het Nieuw Kwartier is een periodieke
uitgave van Wijkwerking Mariaburg vzw, verschijnt
in herfst, winter, lente en zomer.
Werkten mee aan dit nummer:
Barbara, Ignace Bosch, Jan Brys, Lus Cuyvers,
Walter Deijnckens, Marc Denissen, Ludo Geenen,
Walter Lauriks, Michele Meerts, Radio Park, Fons
Schrijvers, Els Stoffelen, Jo en Ludo Van Bouwel,
Linda Vanpoucke, Marc Wouters.

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat
Tel.: 03-665 05 83 - a3295@argenta.be
FSMA nr. 109.655 Oud nr. 0841 943 073

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

Rekeningnummer:
IBAN BE90 9790 8045 4532
Bezoek onze website:
www.mariaburg.be
Contact: wijkcentrum@mariaburg.be

WONING

HOSPILALISATIE

AUTO

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING
VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING
Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!
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KAARTSE BEEK
Terug paling vangen?

Als waardevol erfgoed is voor de Delhaize site een paal behouden
(momenteel met houten beschutting ingepakt), die destijds behoorde
tot de omheining van Villa Casa Cara van de familie Van der Brempt .

Het open leggen van de Kaartse Beek herinnert ons aan het belang
van deze waterloop voor de wijk. Anno 1998 liep De Sterre volledig
onder water omdat de beek bij extreme regenneerslag niet in staat
was het overtollige water op te vangen. Sedert 2002 heeft het
provinciebestuur studies laten uitvoeren om in de toekomst dergelijke
overstromingen te voorkomen.
De beek wordt regelmatig gecontroleerd, vuil verwijderd en
kleine ingrepen uitgevoerd, o.m. de oevers afgraven en verstevigen,
het grachtenstelsel verbeteren. Dat is duidelijk merkbaar nabij het
voetbalterrein van KMVK. Daar leverde de Kaartse Beek destijds het
ijzerhoudend water voor de Zwemdok! Het sluisje aan de Jagersdreef
herinnert aan de periode dat de Zijdefabriek bestond waar nadien het
kasteel van Grisar (met grote vijver) gebouwd werd.
De kwaliteit van het beekwater verbetert door de recente ingrepen
merkelijk. De hoop bestaat dan ook dat onze nakomelingen misschien
kunnen uitvoeren wat op bijgaande oude prentbriefkaart te zien is: vis
vangen in de Kaartse Beek.
Francis Van der Brempt, die als kleinzoon vaak bij zijn grootouders
in de tuin van villa Casa Cara speelde, herinnert zich dat ze nog paling
hebben gevangen in de Kaartse Beek. (LVB/LC)
Op deze oude prentbriefkaart
is een vrouw aan het vissen
in de Kaartse Beek.

Frank Jansen

We zijn op zoek naar geschikte panden
voor buitenlandse kaderleden.

Tuinaanleg & onderhoud

Alle snoeiwerken
Plaatsen van afsluitingen
Jaar rond tuinonderhoud

0475.37.75.65
NIEUW • Bio-kleuring met Arganolie
Goed voor haar en huid
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Een uurtje voor jezelf
Wie zich eens goed wil laten verwennen, weg van de dagelijkse stress,
kan bij mij terecht voor een héérlijke relaxatie

enkel open
op donderdag
en vrijdag
van 8.30 tot
16 uur

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

2

Molenweg 1A - 2930 Brasschaat
03/313 03 65
info@vincevastgoed.be

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

CHRISTINA HANSSENS

Gezondheidslei 42, 2930 Brasschaat Mariaburg
Tel. 03/664 09 45 of 0486/53 53 51
pieters.hanssens@telenet.be
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MARIABURGSE FEESTEN
Vrijdagavond werd de quiz weer vlot
geleid door Master Tom De Rydt.

Een uitgeregende 33e editie kreeg
minder rommelmarkters, maar toch veel
toeschouwers op het plein.

Zoals steeds speelden de
lokale scouts een rol van
grote betekenis

Het energieke organisatieteam maakte er weer een
grandioos feest van: op 33 jaar driemaal regen is niet slecht!

De wafelenbak van de Wijkwerking moest indoor plaats vinden,
zonder gezellig verpozen in de tuin. Toch smaakten de wafels
van Nelleke weer bijzonder goed.

De bezoekers konden bij veel foodtrucks en infostanden terecht,
ook van de actieve Mariaburgse Middenstand.

Culturele familiale wandelzoektocht
2019: 97 deelnemers leverden
26 antwoorden binnen
Tijdens de Mariaburgse Feesten werd de uitslag bekend
gemaakt: 1. Hugo Van Steenvoort (47 / 49 – 5340 /- 540 gr);
2. Greta Nuyens (47 / 49 - 4920 /- 960 gr); 3. Guy Walbers (47 /
49 – 4132 / -1748 gr.) Een eervolle vermelding verdient de familie
Apers op de 10e plaats (45 /49 – 5700 / - 180 gr). De schiftingsvraag
was de schatting totale gewicht van hesp + kaas + worst
(= 5880 gr.), geschonken door Peter Maes, Kapelsesteenweg 418,
Brasschaat. Promotie en verkoop brochures via DC Antverpia,
DC Vesalius, Het Krantenkopje, Toerisme Brasschaat. Ontwerp
affiche Ken Delissen. De volledige uitslag en antwoorden staan
nog tot eind december op de website mariaburg.be. (WL)
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Prijsuitreiking tijdens de Mariaburgse Feesten: vlnr. Districtsvoorzitter Koen Palinckx, Guy Walbers (3e), Greta Nuyens (2e), Hugo
Van Steenvoort (1e), WWM-organisator Walter Lauriks, schepen
Annemie Plompen, schepen Marc Elseviers, MF-voorzitter Steven
De Schepper.
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MUZIEK
Katleen De Vylder met
Harpliedekens
Het avondlied van de korenbloem,
Sterreliedeken.
Naast de klassieke en
romantische stijl kan men
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
impressionistische invloeden
horen waartoe de 47 snaren van
de harp zich subliem lenen. 'Een
compositie waarin het zo broze
stil leven in Vlaamse velden de
hoofdrol speelt, Harpliedekens,
met veel liefde getoonzet in een
miniatuur muziekdoosje.'
De stilte en het leven worden
In de drukke tijden waarin
° 15/03/1923
bespeeld door vele
tegenwoordig geleefd wordt, minutieus
die de harpkunst
is men dikwijls op zoek naar technieken
† 30/07/2013
wat rust en ontspanning. Deze rijk is, van akkoorden, gebroken
kan men bijvoorbeeld ook akkoorden, glissando's, flageoterugvinden in de weidse natuur lets, tot soms een enkele
rond Mariaburg, Hoogboom, noot, … in zorgvuldig gekozen
Ekeren, Brasschaat alsook op toonaarden steeds wandelend,
de nieuwe cd van Katleen De mijmerend stilstaand of soms
In
het ZNA Joostens te Zoersel overleed op hoge leeftijd de
Vylder, die hier, door de jaren walsend op het ritme van het
weduwe van Charles Steylaerts. Jarenlang woonde ze met haar
heen, ook veel inspiratie bij leven.
gezin in de Rochuslei 18. Haar dochter Chris woont thans nog in
De cd Harpliedekens is
elkaar sprokkelde.
de ouderlijke woning. Edith was geboren in Jena (Oost-Duitsland)
Op deze cd 'Harpliedekens' tegen 18 euro te koop bij
en huwde met Charles Steylaerts, die een populaire figuur was in
staan 13 composities, getoon- Dagbladhandel Het Krantenhet Mariaburgs gemeenschapsleven. Charles speelde mee in de
dicht en gespeeld door Katleen kopje, Kapelsesteenweg 615,
harmonie
Antverpia en zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook
De Vylder op een concertharp: Sint-Mariaburg. Ook vroegere cd's
de
kinderen
het gezin waren
actief
betrokken
het sociale
De walsendevanwaterjuffer,
De van
Katleen
zijn er tebijkoop.
leven
in
Mariaburg:
Monika,
Chris,
Ivonne,
Irene
en
Robert.
De
nacht vertelt, Wiegeliedje in het
uitvaartplechtigheid
vond
op
maandag
5
augustus
plaats
in
de
bloemenhof, Zeiltocht op een Meer info :
aula
van
Uitvaartcentrum
Geenen
aan
De
Beuckelaerlaan
66
in
waterlelie, Wanneer het grasklokje info@katleendevylder.be
Ekeren.
luidt, Als de dauwdruppels www.katleendevylder.be
slapen gaan, Fluitenkruid, Van tel.: 059/23.70.59. (MED)
den egel die uit wandelen ging,
Van vlasbloemetjes en bijtjes,
Nachtvlinders, Nevel en velden,

MENSEN

EDITH
KOCH

r de
het
arry
was
een
aan’
ring

Lieven Sybers gehuldigd
Zondag 27 oktober werd in het Ekershof de jubilarissenbrunch
georganiseerd van Koninklijk Harmonieorkest Labore et Constantia.
Voorzitter Jef Van Roosbroeck huldigde alle actieve jubilarissen.
Marc Elseviers reikte als schepen van cultuur de oorkondes uit.
Dorpsgenoot Lieven Sybers, trouwe busser van onze krant, kreeg
een porseleinen oorkonde. Lieven zorgt niet alleen als beroepsmilitair
voor onze veiligheid, maar is ook een enthousiast muzikant. Samen
met echtgenote Gerda en hun kinderen waren ze steunpilaren van
onze lokale Koninklijke Harmonie Antverpia. Helaas ter ziele gegaan
na een meer dan honderdjarig bestaan. Wie de voorbije weken het
Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein passeerde, kon aan de
ramen foto's en teksten bekijken die de roemruchte geschiedenis
van ons plaatselijk muziekcorps evoceerden. Gelukkig hebben we
het volledige archief met vlaggen, uniformen, foto's, partituren,
krantenverslagen, programmaboekjes, enz. in ons Heemkundig
Documentatiecentrum. (ES)

Uit Sympathie
Marc Elseviers
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MUZIEK

Yuri Koganovitch
bij de koningin

Hans Primusz met Bart
Peeters in Lotto Arena

Hebt u ook genoten van het vrtprogramma 'Merci voor de muziek' waarin
Bart Peeters en Nora Gharib gedurende
zeven weken jongeren voorstelden aan
koningin Mathilde? Kinderen, die elk
op hun manier gepassioneerd zijn door
muziek, kwamen op bezoek en in gesprek
met de sympathieke echtgenote van
koning Filip.
Eén van die jongeren woont in de
Rochuslei, de cellist Yuri Kaganovitch. Yuri
vond het werken met Bart Peeters heel
prettig en genoot ook van het contact met
de koningin: "Een heel vriendelijke dame,
die ons echt gerust stelde en liet blijken
hoe ze genoot van onze muziek."
Als apotheose van de reeks verzorgden
de jonge talenten in Brussel een
schitterend afsluitend groepsconcert.
Yuri bespeelde daarbij zelfs zijn cello op
virtuoze wijze alsof het een gitaar was.
Yuri is 13, studeert Moderne
Wetenschappen aan het Koninklijk
Atheneum van Ekeren. Vanaf het
derde leerjaar volgt hij les aan de
Muziekacademie van Ekeren, piano en
cello. Muziek zit wel in de genen, want
ook vader en zus zijn enthousiast met
muziek bezig. (LVB)
JAARGANG 34 • Nr: 144 • December 2019

Hans Primusz uit de Van de Weyngaertlei
beleefde eind oktober twee prachtige concerten
in het Ethias Theater in Hasselt. IN KOOR bestaat
10 jaar en dat werd gevierd met een feestelijke
editie én verschillende artiesten: Bart Peeters,
K’s Choice, Lady Linn, Frank Vander Linden.
Hans en Hannelore Primusz bereidden een
250-koppig koor voor op dit unieke concert, dat
ook op tv ruime aandacht kreeg.
Begin 2020 trekt 'Zaterdag Zondag' door
Vlaanderen met een koorworkshop rond de
beste Nederlandstalige liedjes en de World Choir
Games. Zing je in een koor? Dan kan je misschien
gratis deelnemen: http://www.zaterdagzondag.
be/zingelong/. Stuur gerust door naar bevriende
koren.
Hans Primusz nam een cd op met Bart
Peeters en een fantastisch koor! Je kan die cd nu
al bestellen via pre-order via deze link: https://
smebe.lnk.to/BartPeetersPopUpKoor
Bart Peeters, die op 30 november zijn
zestigste verjaardag vierde en in die maand
negen shows met 500-koppig koor o.l.v. Hans
Primusz in de Lotto Arena verzorgde, wordt in
de media bestempeld als de meest succesvolle
Nederlandstalige artiest ever. De artistieke
duizendpoot uit Boechout kwam de voorbije
maanden op bezoek in de Van de Weyngaertlei
bij Hans Primusz, in de ouderlijke woonst van zijn
oud-leraar van wie hij in 1971-1972 op het H. Pius
X-Instituut in Antwerpen les kreeg. (LVB)
Foto boven:
Yuri speelde heel geconcentreerd cello
voor de koningin.
Foto onder:
Hij straalde van geluk tijdens het
afsluitend groepsconcert.

Wijkwerking Mariaburg vzw
wenst alle lezers
een zalig kerstfeest
en voorspoedig 2020!
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BOEKEN
De memoires van
Paula van Oud
Antwerpen
Alex Van Haecke, die vooral bekend is als
theatermaker, acteur en regisseur, heeft
ook een bijzonder goede pen. Recent lazen
we zijn sterke roman 'Nemo Depuis en het
failliet van het mensenbrein', een turf van
550 bladzijden vol diepzinnige gedachten,
in prachtige bewoordingen geschreven
vanuit grondige verontwaardiging over wat
misloopt in de huidige samenleving. Beslist
een aanrader!
In oktober zagen we Alex tweemaal
in actie. Op dinsdagavond 15 oktober
presenteerde hij in het zaaltje van Oud
Antwerpen 'De memoires van Paula van
Oud Antwerpen', een fraai uitgegeven en
rijk geïllustreerd boek van 144 bladzijden
dat hij redigeerde. Paula Corthouts vertelt
daarin met heel veel pittige anecdotes
haar leven: ze werd 87 op die dag. Meer
dan een halve eeuw is ze gastvrouw in de
taverne-restaurant op de hoek van Elisalei
en Fabriekstraat. Oorspronkelijk koffiehuis,
later ook manege. Thans met zijn speeltuin
en uitgebreid terras een toplocatie.
Minister-President Jan Jambon, vele jaren
achterbuur en klant van Oud Antwerpen,
hield de feestrede en verwoordde op
een hartelijke wijze de punten van
overeenkomst tussen hem en Paula. De
zaal schaterde het uit, toen de vroegere

inwoner van de Sparrenlaan vertelde:
"Wanneer een pientere journalist mij na
mijn aanstelling tot Minister-President,
tevens verantwoordelijk voor cultuur, vroeg
welk het laatste boek was dat ik gelezen
had, antwoordde ik: 'De memoires van
Paula van Oud Antwerpen'. Meteen keek de
man mij vol onbegrip aan en stond hij met
zijn mond vol tanden!"
De daarop volgende zondag zagen we
in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater
Alex de hoofdrol vertolken in 'Prospeir zit in
de scheir'. Hij speelde de zaal plat, het was
gieren van begin tot einde.
"De memoires van Paula van OudAntwerpen" bevat een schat aan boeiende
fragmenten, waarin heel wat bekende
Mariaburgers aan bod komen. Het boek dat
ook een cd bevat met liederen van Peter
Van Os, is geprint door Repro.be. Het kost
20 euro en is te koop in taverne-restaurant
Oud Antwerppen. Warm aanbevolen! (LVB)
Alex Van Haecke redigeerde het boek
naar aanleiding van Paula Corthouts
87e verjaardag.
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Van Dirk naar
Diede:
Eindelijk thuis!
"Uiteindelijk heeft het leven mij
geschonken waar ik zo lang voor heb
gestreden en naar verlangd. Het was géén
gemakkelijke weg, maar het is de moeite
waard." Diede Meyvis beschrijft in ‘Eindelijk
Thuis’ hoe ze in 1955 als jongen werd geboren
en als kind al voelde dat er iets niet klopte. Ze
schrijft over hoe ze haar angsten en twijfels
overwon, over vallen en weer opstaan, over
het moeilijke gevecht met zichzelf en de
wereld. Ze nam gedurfde beslissingen. De
weifelende jongen werd de trotse vrouw die
ze vandaag is. Het boek is uitgegeven via
'Createmybooks 2019' en telt 192 bladzijden
paperback. (IB)

Nieuwe roman
van Ugo Janssens
Onze Mariaburgse
auteur Ugo Janssens,
woonachtig in GrandHalleux, heeft een
nieuwe roman geschreven, die misschien
best als literaire fictie kan getypeerd worden.
Het boek telt 126 bladzijden en werd
gerealiseerd door Uitgeverij Gandaboeken/
Laarne. De originele kaft werd ontworpen
door Dirk Willaert. Korte hoofdstukken en
bondige dialogen met veel rustgevend wit
tussen de alinea's maken het boek vlot
leesbaar. (LVB)

N

Kapelsesteenweg 376-380
2930 Brasschaat-Mariaburg
Tel.: 03/664 03 69
www.kledingwilan.be
Doorlopend open: 9u30 - 18u00
Zondag en maandag gesloten
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CULTUUR
Ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan nodigde
cultuurkring Hogescote uit
Kapellen in zaal Escapade
alle heemkringen uit de buurt
uit. Zo konden honderden
bezoekers kennis maken
met het lokale erfgoed.
De bijzonder mooie stand
van het Heemkundig
Documentatiecentrum
Mariaburg trok veel
aandacht.

Mariaburgse kunstenaars zeer actief
Van 21 tot 29 september
namen Caerdeleden deel aan
een Etalagetentoonstelling in
winkels van Brasschaat-Mariater-Heide: Rita Calander, Theo
van Stappershoef, Linda Thuys,
Michel De Smet en Nancy Van de
Parre.
De grote jaarlijkse groepstentoonstelling vond op 19
en 20 oktober plaats in het
Antverpiagebouw
met
24
deelnemers: Arlette Bories,
Alfons Bijvoets, Rita Calander,
Jan Daneels, Gerre Daneels, Hugo
De Bie, Sylvia De Greef, Liliane
De Nayer, Ria De Rop, Michel
De Smet, Ida Gysbrechts, Mia
Haazen, Ivan Janssens, Peter
Kempenaers, Agnes Maes, Maria
Peeters, Erik Simons, Linda
Thuys, Mon Van den Broeck,
Nancy Van de Parre, Mia Van
Hoofstat, Leo Van Hulebusch,
Theo Van Stappershoef en
Huguette Vereecken.

Onder de titel 'Kunst in de
Wijk' toonden vijf leden op 24
november hun recent werk in het
Wijkcentrum Mariaburg: Arlette
Bories, Jan Daneels, Maria
Peeters, Nancy Van de Parre en
Mia Van Hoofstat.
In het kader van 'Warm
weekend op de Kaart' stelde
Caerde op 14 december in
de kerk van Rustoord werk
tentoon van Mia Van Hoofstat,
Alfons Bijvoets, Nancy Van de
Parre, Rita Calander, Hubert
Van de Sande en Nina Hens
Veelzijdig kunstenaar Werner
Paenen uit de Karel De Wintstraat toonde de zaterdagen en
zondagen van november een
deel van zijn recent oeuvre in
Zoersel. Onder de titel 'Space of
a traveller' exposeerde Werner
in het Gemeenschapscentrum
Cultuurhuis de Bijl. (LVB)

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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MICHEL EMBRECHTS IN
FORT- EN BUNKERMUSEUM
Nadat op 4 oktober de bevrijding
van Ekeren op spectaculaire wijze
herdacht was met de onthulling
van een nieuw monument op het
pleintje aan de Steenstraat en
een schitterende tentoonstelling
met panelen langs het wandelpad
tussen Oude Landen en kasteel
Veltwijck, alsook op diverse locaties
in het district, volgden in november
nog activiteiten in verband met 75
jaar bevrijding en einde WO II.
Op 1 november waren in
het Wijkcentrum Mariaburg
de burgerlijke overheden en
vertegenwoordigers van vaderlandslievende verenigingen te
gast die voordien kransen
hadden neergelegd bij de graven
van de oudstrijders in Ekeren en
Brasschaat.
Op 11 november ontving
Michel Embrechts in zijn Fort- en
Bunkermuseum aan de Schriek 202
belangstellenden. Vanuit het WCM

wandelden we over het viaduct naar
zijn woning.
Weinigen weten dat onder zijn
huis een privémuseum is ingericht.
“Noem het gerust een uit de hand
gelopen hobby," zegt Michel, die de
interesse voor oorlogsbunkers en
-forten ingegeven kreeg door zijn
vader en grootvader. Terwijl op tv
de reeks 'Kinderen van het verzet'
ieders aandacht opeiste, leefde
Michel intens mee: ”Beiden waren
krijgsgevangene én verzetslid. Als
kind was ik weg van hun verhalen,
en stond vol bewondering voor
de koperen obussen uit de Eerste
Wereldoorlog die ze in huis hadden.
Die werden door de soldaten in
de loopgraven gegraveerd. Toen
ik ze later kreeg, was dat de
start van mijn verzameling. De
daaropvolgende jaren kwamen er
steeds meer voorwerpen bij, die ik
een plaatsje gaf in de kelder, die nu
is omgevormd tot bunker.” (LVB)

Michel Embrechts gaf in zijn Fort- en Bunkermuseum uitleg over zijn
uitzonderlijke collectie militaire memorabilia.
7
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Kapsalon Andra Intter met een pop-up in
ciné Rio
fier over 40 jaar voormalige
In 2016 startte Intter met een winkel in de Kloosterstraat in
haarzorg
Antwerpen. Na 3 jaar openden ze met deze pop-up in Mariaburg
Net afgestudeerd opende
Andra Galle, toen wonende in
Brasschaat, op 17 oktober 1979
haar eigen kapsalon in de Willy
Staeslei 37. Een tante uit SintMariaburg had haar laten weten
dat op dat adres kapsalon Anita
stopte. Een dikke negen jaar
heeft Andra daar veel dames uit
de buurt hun haren gewassen,
geknipt, gekleurd en in het
gewenste model gebracht.
Andra kende de evolutie van
‘stijf in den eik’ naar ‘variatie en vlotte coupes’. In 1988 kocht ze
grond in de Karel De Wintstraat 27 en bouwde daar een sfeervol
kapsalon uit.
Donderdag 17, vrijdag 18, donderdag 24 en vrijdag 25 oktober
vierde kapsalon Andra het 40-jarig bestaan. Als dank voor
het vertrouwen kregen haar klanten een hapje en drankje
aangeboden. Vele trouwe klanten heeft ze weten komen. Eén
onder hen – Mevr. Jeannine Wuyts – is al klant sinds de start.
Als jonge dame was zij de eerste klant op 17 oktober 1979 bij de
toenmalige jonge Andra. Dag op dag 40 jaar later, op donderdag
17 oktober 2019, was zij ook de eerste klant, maar allebei uiteraard
wel een heel stukje ouder geworden. Helaas zijn er ook vele trouwe
klanten geweest die nu niet meer mee kunnen vieren.
In die 40 jaar kende Andra drie medewerksters, waarvan
Nancy destijds vast in dienst trad. Sinds geruime tijd wordt het
salon alleen door Andra open gehouden. Ze dacht aan afbouwen
en op 1 juli 2019 ging ze met pensioen. Maar haar liefde voor het
vak kan ze niet laten en met de glimlach blijft ze - alleen nog op
donderdag en vrijdag – wassen, knippen, kleuren en haren in het
gewenste model zetten. Afspraak (03/664 31 73) is niet nodig,
maar altijd handig.
Echtgenoot Eric (van Laswerken Eric) is ook op pensioen en nu
kunnen ze meer tijd besteden aan hun ‘Mobilhomeliefde' om de
ganse wereld – in min of meerdere mate – te ontdekken. (WL)

8

een tweede verkooppunt. Intter staat voor interieurconcepten,
design, verlichting, recycle art en decoratie. Uit gerecycleerde en
gerecupereerde materialen ontstaan nieuwe ontwerpen. En nu
recycleren ze dus ook een historische dorpsbioscoop.
Door hun gedeelde passie voor design en materiaal creëren
Gunter en Itte objecten en ideeën. Het hergebruiken van
gerecycleerde en gerecupereerde materialen en onderdelen, en
hiermee voeling krijgen, leiden tot vaak doordachte en originele
ontwerpen: one of a kind. Zo krijgen theaterlampen een nieuw
leven met ledverlichting, een onderdeel van een industriële
wasmachine wordt een tafel en een riooldeksel een parasolvoet.
We bewonderden vele gravures en een bureau van de Uitgeverij
Pelckmans, een uniek ligbed uit het Ekers Sint-Vincentius
bejaardentehuis, zeepalen van garnaalsvissers uit Oostduinkerke,
kortom prachtige objecten.
De mogelijkheid om een pop-up te openen in een ‘leegstaande
cinema’ konden ze dan ook niet aan zich voorbij laten gaan.
De voormalige Ciné Rio van de familie Olluyn sloot in 1963 de
deuren. In 1997 werd het pand grondig gerenoveerd tot toonzaal
voor kantoorinrichting BURO. Hierbij werden enkele mooie
karakteristieke kernmerken van het unieke gebouw bewaard.
Absoluut een bezoekje waard! (LVB)
Donderdag tot zaterdag 10-18u
En elke laatste zondag van de maand 10-18u
Alle info: www.intter.be
De familie Olluyn voor de ingang van dorpsbioscoop Cine Rio.

JAARGANG 34 • Nr: 144 • December 2019

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER
GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

KMO

KMO

40 jaar Delhaize

30 jaar ambachtelijke beenhouwerij Maes

Genieten van
heerlijke wijn
‘Cuvée Mariaburg’
Waar ooit de prachtige villa
‘Casa Cara’ van de familie Van
der Brempt stond, opende op
14 juni 1973 warenhuis Delhaize
MaesDe
startte
in 1989 met
zijn Peter
deuren.
voorbije
40
de
ambachtelijke
beenhouwerij
op
jaar werd er een succesverhaal
de
Kapelsesteenweg,
in
het
pand
geschreven.
van voormalig paardenbeenhouwer
De
lokale
bevolking
Goossenaerts. Het was zijn eerste
schakelde
vlot
van
de
zelfstandige zaak; hij was toen
buurtwinkels op loopafstand
22 jaar en had de stiel geleerd
over naar het grote warenhuis
op leercontract bij zijn broer die
met ruime parking. Op
beenhouwer was in Ekereneen
van tijd
Donk. minimum
Ook hun grootvader
was
zorgde
Delhaize
voor
een
beenhouwer, dus de appel(s)
doortastende
ingreep
het
viel(en) niet ver
van dein boom.
leefpatroon
en
het
koopgedrag
Het gezin Maes had 10 kinderen,
van
de Mariaburgse
bevolking.
waarvan
8 jongens, en
er zijn 3
Delhaize
bleef
werkelijk
Casa
beenhouwers bij en een zus
die
Cara
mee(dierbaar
in de zaakhuis).
helpt!
OpIn het begin
gebiedwas er van
één
tewerkstelling
kreeg
een
winkelmeisje maar
ondertussen
massa
personeelsleden
de
is dat uitgebreid
tot vijf man
kans
om dicht
oplange
de
personeel.
En ookbij
danhuis
zijn het
hoek
Maria voor
Theresialei
dagenvan
en weken
Peter die
engemiddeld
Antwerpsesteenweg
hun
70 uur per week werkt.
Na zes jaar werd de zaak

huis worden gebracht met speciaal
koeltransport, terwijl grootvader
zelf naar de slachterij moest om
zijn dieren te kopen. Dat mag nu
niet meer voor de hygiëne en de
voedselveiligheid.
In de zaak wordt er milieubewust
gewerkt en geleefd: verwarming
met warmtepomp, zonnepanelen
op het dak, recycleren en alles
verwerken wat er aan een stuk
vlees zit, tot het kleinste staartje!
verbouwd tot een mooie winkel en Een echte ambachtelijke slager
een groot werkhuis. De specialiteit kent zijn stukken vlees zo goed dat
hijdedat
ookMariaburg’.
allemaal kan
van het Ludo
huis Van
zijn
zelfbereide
Wijnadviseur
Ostaede
is vol lof voor
‘Cuvée
Magverwerken
niet
in
lekkere
salades,
worsten en
ambachtelijke
charcuterie
en
ontbreken op de tafel van elk Mariaburgs gezin.
Het zoumeermaals
mooi zijn indien
salades. Voor dete
officiële
erkenning charcuterie.
de supermarkt
een
boterham
verdienen.
meer
mensen
deze
ambachtelijke
als
‘ambachtelijk’
slager
moet
er
Momenteel werken er meer renovatie gekregen, de laatste
wel een strenge procedure gevolgd werkwijze zouden kennen.
dan 90 mensen, een mix van dateert van 2009. Toen is de
Peter ziet zichzelf nog wel
worden die beoordeeld wordt door
jonge en oudere medewerkers. supermarkt uitgebreid met een
een professionele jury. De slager wat jaartjes verder doen in zijn
Enkelen hebben al een carrière leeggoedautomaat. We hebben
moet het vlees zelf uitbenen, en eigen zaak hoewel er natuurlijk
van meer dan 25 jaar ervaring. nu een snellere dienstverlening
de charcuterie zelf bereiden. Het ook moeilijke dingen bij komen
Eén persoon is hier nog steeds aan onze kassa’s met 4
versnijden van het vlees is niet niks: kijken: het vele papier- en admiQuickscan-kassa’s
en
4
werkzaam
sinds
in nistratiewerk
en de anti-vlees
de kwartieren
van de
eenopening
rund, of de
Selfpay-kassa’s
er
extra
bij.
1973.
halve varkens wegen al gauw 150 houding in de maatschappij. Het
In deze
de meer.
loop van
de voorbije
40 klopt
dat ersupermarkt
vroeger te veelkunnen
vlees
kiloIn of
Typisch
Antwerpse
klanten
ook
van
jaar
is
niet
alleen
het
interieur
maar eenmaken
goed stuk
charcuterie is het gerookte vlees werd gegeten gebruik
Delhaize
Direct.
De
klant
kan
en
het
gebouw
zelf
meermaals
van rund of paard dat 8 tot 10 weken ambachtelijk vlees is best OK. Het
van thuis
uit via zijn
veranderd,
maar
ook het
assortiment
vers computer
vlees bij
tijd nodig heeft
om gezouten
te ruime
een
boodschappenlijstje
aanbod
endan
de te
service.
Directeur
Maes
wordt respectvol
worden en
rijpen. Peter
Maes Slagerij
doormailenstressvrij
en degeslacht
volgende
Carlo
Sonneville zoals
schetst
de gekweekt,
en
werkt ambachtelijk
hij zich
dag hier
de supermarkt
zijn
belangrijkste
zelfin versneden
in eigen
ook herinnert evoluties:
van zijn grootvader nadien
bestelling
komen
afhalen.”
“In deMaar
loopmet
derhetjaren
heeft
Of zoals
hun slogan
zegt: Bij
vroeger.
verschil
dat atelier.
tegenwoordig de stukken vlees aan ons proeft u het verschil! (LVp)

SPECIALE ACTIES
van
Smullen
Om het 40-jarig bestaan
Mariaburgse
te vieren wordt tijdens
het weekend van 20 en 21
pralines

september een degustatieweekend 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 beschikking van de klanten
om hen deskundig advies te
geven
hun keuze.
Vorig bij
jaar
lanceerde de
“De steenweg
van AntMariaburgse
Winkeliersvereniging
werpen
naar Kapellen
is in
'Samen
Mariaburg'
een eigen
der jaren
veranderd
gin.de loop
Nu gaat
ze Mariaburgse
van een op
dreef
naar een
echte
ginpralines
de markt
brengen.
de molen
Op steenweg,
de klanten- maar
en ledenreceptie
Katerheide
er steeds
vanvan
7 december
werd inisElcks
Thuys
blijven
staan. Daarom
vondeze
heerlijkheid
voorgesteld.
Dieden
avond
cheque
wewerd
het ook
een de
leuk
idee
vanom
500 dit
euro aan
“We love
symbool
opMarie
het
fonds”
overhandigd.
De
komende
wijnetiket aan te brengen”,
maanden
wordt de Sonneville.
verkoop van
aldus directeur
de pralines
verbonden
het
“Per fles die we aan
verkocht
goede
doel
'VOC'.
Tevens
gaat
hebben, zullen we 1 euro
voor
het eindejaar
eengoede
spaaractie
schenken
aan het
doel,
lopen
waarbij
de
klanten
acht
het ‘We Love Marie in
Fonds’.
verschillende
winkels
eendecember
stempel
Deze cheque
zal in
kunnen
halen
en
dan
krijgen
een
tijdens de kerstmarktzeovermooie,
ecologisch
verantwoorde
handigd worden.” (LVB)
jutte boodschappentas. (MED)

Legan
Nails
NAGELSTUDIO
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES
GROOTHANDEL
Schriek 362 Ekeren (mariaburg)
03/ 605.63.60

www.legannails.be
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MOBILITEIT
Spoorwegovergang Notenschelp
definitief gesloten

Nieuwe parkeersituatie
invalswegen Brasschaat

Sint-Mariaburg nog wat moeilijker bereikbaar
In 1854 werd spoorlijn 12 Antwerpen-Roosendaal
geopend. Antoon Van den Weyngaert kocht
hier gronden met opbrengsten van zijn in 1885
gestichte volksverzekeringmaatschappij Antverpia
en met hulp van zijn architect Floris Verbraeken
ontstond in 1896 het Nieuw Kwartier, wat in 1898
de naam “ Sint-Mariaburg “ kreeg. Vanaf 1901 werd
tussen station Ekeren en Hotel Moeder Mie op de
Kaart een lokale spoorlijn aangelegd. Oorspronkelijk
wachtte aan het station van Ekeren een paardentram
de toeristen uit de stad op om de gezonde bossen
en het zwemdok te bereiken. Deze reed tot de
overweg aan café Notenschelp. Men koppelde hier de
wagens aan een stoomtreintje dat op smalspoor via
Geestenstraat (nu Weerstandersstraat), Grote Markt

(nu Mariaplein), Leopoldlei, Prins Albertlei (nu Leo
Vermandellei), Boskapellei, Zwemdok, Kattekensberg
spoorde. Later vertrok men aan de overzijde van het
station op de Veltwijcklaan.
Helaas is sinds zaterdag 9 november 2019 deze
zó nostalgische spoorwegovergang voor iedereen
definitief gesloten. De NMBS wil over heel het land
dergelijke overwegen sluiten. Sint-Mariaburg wordt
weer wat moeilijker bereikbaar omdat het viaduct
aan de Schriek niet tijdig klaar was! Voetgangers
en fietsers die vanuit Sint-Mariaburg naar het
station van Ekeren willen, moeten nu via de nieuwe
spoorwegtunnel tussen Statiestraat en Bist!
“Spoorlopen is ten strengste verboden!” (WL)

De spoorwegovergang aan de Notenschelp is sinds
zaterdag 9 november 2019 helaas definitief voor
iedereen gesloten.

Spoorwegovergang Notenschelp
Antwerpen-Roosendaal voor WO I

De werken aan het viaduct Schriek waren op 9 november
niet beëindigd, terwijl de spooroverweg aan de
Notenschelp wél afgesloten was.
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De vraag naar reglementering
voor het weren van vrachtverkeer
boven 7,5 ton komt van de
inwoners van Brasschaat zelf.
Deze geparkeerde vrachtwagens
zorgden voor gevaarlijke situaties
zoals het belemmeren van het
zicht van andere bestuurders, het
vaak innemen van een groot deel
van de rijweg, overlast vooral in
woonwijken met zware ongelukken
tot gevolg. Enige tijd geleden was
er reeds een zwaar ongeval aan
feestzaal De Groene Jager waar een
autobestuurder zich te pletter reed
op een vrachtwagen.
De gemeente Brasschaat liet
nieuwe verkeersborden maken.
Midden oktober werden ze op
alle invalswegen geplaatst, ook
op de invalswegen van de Kapelsesteenweg aan de Brasschaatse
zijde.
Toch is zo’n regelgeving niet
eenvoudig in de realiteit, net
omdat Brasschaat de allereerste
gemeente zou zijn. Laden en
lossen is uiteraard wel toegelaten,
maar voor het parkeren verwijst
het gemeentebestuur naar de
parking in Sint-Job, speciaal voor
vrachtwagens. Chauffeurs kunnen
dan met hun eigen wagen of fiets
huiswaarts.
Alhoewel bij de buurgemeenten
de situatie +/- onder controle lijkt,
kijken zij toch de kat uit de boom.
Als het moet nemen zij ook de
nodige maatregelen en zorgt de
gemeente Brasschaat alleen maar
voor dé primeur ! (WL)

Sinds oktober geldt een algemene
regel van parkeerverbod voor
vrachtwagens +7,5 ton, zoals
hier op de Boskapellei.
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MENSEN
Briljanten jubileum

Geenen bvba

Echtpaar
De Bie-De Jongh
65 jaar gelukkig
getrouwd

Op 11 september 1954 huwden
Emmanuel De Bie en Gabriella Isabella
De Jongh op het gemeentehuis van
Ekeren en in de parochiekerk van
Sint-Mariaburg. Hij was geboren in
Austruweel (Oosterweel) op 1 maart
1927, zij in Ekeren op 6 augustus
1929. Emmanuel groeide op in een
gezin van vier kinderen, 3 jongens en
één meisje; Gaby had één broer Willy.
Vader Louis De Jongh, ook geboren
in Oosterweel, had na WO II een
transportmaatschappij gesticht, die
vanaf 1952 aan de Bist 96 gevestigd
werd. Zij volgde les in de lagere school
bij de zusters Annonciaden (Frans
Standaertlei); middelbare studies op
de Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen.
Nadien nog op pensionaat in Overijse.
Emmanuel studeerde aan het SintJan Berchmanscollege op de Meir en
volgde nadien nog avondschool voor
boekhouden en talen.
Hoe ze elkaar leerden kennen?
"Vader De Bie was directeur van de
Kredietbank in Ekeren en mijn ouders
waren daar klant," vertelt Gaby. "Daar
heb ik mijn toekomstige echtgenoot
gevonden." Als jong meisje ontsnapte ze nipt aan de dood: "Op 6
januari 1945 werd ik geraakt door
brokstukken van een neergevallen
V2. Ik werd met een schedelbreuk
overgebracht naar het Stuivenberg
ziekenhuis. Sindsdien heb ik het
statuut van oorlogsinvalide."
Na hun huwelijk, ingezegend door
pastoor Bogaerts, woonden ze eerst
onder de kerktoren links op het Van
de Weyngaertplein. Op 23 september
1956 werd hun dochter Chantal
geboren. Zij woont - na een verblijf
in Saoudi-Arabië - thans in Ekeren en
komt vaak op bezoek bij haar ouders.
Zij begonnen in 1957 hun huidige
woning te bouwen in de Leopoldlei.
Vanaf Pasen 1958 wonen ze daar.
Naaste gebuur was Eugène Streitz
en zijn gezin.
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Lange dagen, korte nachten
Emmanuel heeft wat problemen
met het gehoor en Gabriella met
het hart, maar toch vertellen ze met
veel plezier en humor over hun leven
dat zich al die tijd in Sint-Mariaburg
heeft afgespeeld. Gedurende die
jaren hebben ze velen zien komen
en gaan in de mooie Leopoldlei.
Momenteel wordt er veel verbouwd
in deze straat. Van 1947, kort na het
einde van de Tweede Wereldoorlog,
trad Emmanuel in dienst bij Agence
Maritime Belge. Daar heeft hij tot
1962 gewerkt. Dagelijks ging hij
met tram 65 naar de burelen in de
stad, later ook samen met Stan
Dietvorst die in de Willy Staeslei
woonde, en met Piet Janssens van
de bloemenwinkel Violette op de
hoek van de Molenweg. Het waren
drukke jaren toen de Agence met
de Congoboten internationaal heel
actief was. Zes dagen op zeven
diende tot 's avonds laat op het
scheepvaartkantoor gewerkt.
In 1962 ging hij bij zijn schoonvader het kantoorwerk voor zijn
rekening nemen. Hij werd vennootzaakvoerder van de Internationale
Transportfirma De Jongh bvba. "Dat
waren ook lange dagen," vertelt hij.
De firma had 35 personeelsleden in
dienst en beschikte over 46 stuks
tractoren, camions en opleggers. In
1987 zijn de transportactiviteiten aan
de Bist stopgezet.
Eens op pensioen kreeg Emmanuel de tijd om door Sint-Mariaburg
te wandelen en te genieten van
zijn omgeving. Ter gelegenheid van
hun briljanten jubileum ontving
het echtpaar felicitaties van het
vorstenhuis en het districtsbestuur.
De Wijkwerking Mariaburg vzw
wenst hen nog gelukkige jaren
samen in hun vertrouwde woonst,
waar ze kunnen rekenen op goede
zorgen van thuishulp Villers en Klina.
(LVB)

Begrafenissen
Crematies
Huwelijken
Dag en nacht
Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg
tel: 03/664.27.04
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MENSEN
LEO MATTHYSEN
° 20/01/1954
† 25/08/2019
Het gezin François Matthysen-Willekens, dat
vele jaren een bijzonder actieve rol speelde in
de parochie, is fel uitgedund. Na de zonen Ivo
en Guido en zus Rita is nu ook de jongste zoon Leo overleden. Hij leefde
met echtgenote Edith Bonheur en kinderen Alain, Gilles en Fanny op het
Mariaplein, niet ver van de ouderlijke woonst in de Karel De Wintstraat.
Nu blijven de zussen Gerda en Magda de laatste overlevenden van de
eens zo bekende Mariaburgse familie. De laatste zaterdag van augustus
nam de familie in Uitvaartcentrum Geenen afscheid van Leo, waarna de
asverstrooiing gebeurde op de begraafplaats van Ekeren.

IRÈNE CHAVALIER
° 24/03/1929
† 03/09/2019
Geboren in het Waalse Cul-des-Sarts bracht ze
haar jeugd door in Treignes, later op de Dam
in Antwerpen. Na haar huwelijk met Jos Van
Aken, kwam ze in de Mariettalei wonen. Samen hadden ze vier kinderen
Lode, Kristine, Jan en Anne. In 1957 stierf haar man op 32-jarige leeftijd
en bleef ze achter met haar vier kinderen. In de loop der jaren werd de
familie uitgebreid met 12 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen. Ze
was een tijdje lid van de turnkring Antverpia. Na een operatie van een
hersentumor in 2006, verhuisde ze naar een serviceflat Lindenhof in
Kapellen. In 2015 had ze meer zorgen nodig en verhuisde ze naar het
woonzorgcentrum Christine in Ekeren-Donk waar ze vier jaar verbleef.
Ondanks de goede zorgen van het personeel is ze daar rustig ingeslapen,
gesterkt door het sacrament van de zieken. De kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, familie, vrienden en kennissen hebben afscheid van
haar genomen tijdens de uitvaartplechtigheid in de kerk van Onze-LieveVrouw van Gedurige Bijstand.

GABRIËL BECK
° 14/04/1932
† 27/09/2019
De echtgenoot van Maria Verlee overleed thuis in
de Leliënlaan na een slepende ziekte. Afkomstig
uit het Waasland, geboren in Sint-Gillis-Waas,
was hij tijdens zijn loopbaan werkzaam in de Antwerpse haven. Het
echtpaar kreeg één zoon. Gabriël was een man die genoot van wandelingen
in de natuur, maar de laatste jaren werd hij na een ongelukkige val minder
mobiel en gleed hij langzaam weg van zijn geliefden.

JOANNA 'NETJE'
HUYBRECHTS
° 09/01/1927
† 14/10/2019
De weduwe van René Schepers was een bijzonder
graag geziene figuur in Sint-Mariaburg. Zij was destijds voorzitster van de
KAV, lid van Okra en van Samana Mariaburg. Jarenlang woonde ze met
haar echtgenoot en de kinderen Dirk en Nicole aan de Sint-Antoniuslei.
12

BM's verlieten ons
Na het overlijden van René verbleef ze in Residentie Lukas te Ekeren-Donk.
Zij overleed op gezegende leeftijd in AZ Klina te Brasschaat. Haar kinderen,
vijf kleinkinderen en achterkleinzoon Lex, alsook vele dorpsgenoten van
alle generaties, namen op zaterdag 19 oktober in de parochiekerk van
O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand afscheid van deze vriendelijke in
Zandvliet geboren vrouw.

HUGUETTE MISEUR
° 09/06/1953
† 25/10/2019
Geboren in Kapellen, groeide Huguette op
in Ekeren. Zij volgde een opleiding aan de
Normaalschool Pulhof in Berchem. Zij heeft
les gegeven in het derde en vierde leerjaar van de gemeentelijke
jongensschool Schriek. Na de fusie van de Mariaburgse scholen in 1980
heeft ze nog jarenlang les gegeven in het vierde leerjaar VBSM aan de
Frans Standaertlei. Huguette was gehuwd met Eric Wijns en had drie
dochters Kathleen, Liesbeth en Marianne. Na haar pensionering ging ze
aan de Ertbrandstraat in Putte-Kapellen wonen. Zij was een lieve bonnie
voor haar kleinkinderen. Deze liefdevolle, warme, zonnige vrouw overleed
onverwacht thuis. De uitvaartdienst vond plaats in het kerkje van EkerenBunt.

ALBERT MANGIAPAN
° 31/01/1947
† 11/11/2019
Plotseling is op de dag van Wapenstilstand
Albert Mangiapan thuis aan de Kastanjedreef
overleden. Hij was geboren in Nice en gehuwd
met Arlette Snollaerts. Jarenlang was hij chef van het heerlijke restaurant
Auberge de Provence. Later runde hij samen met de kinderen Magali
en Gino aan de overzijde van de Antwerpse steenweg de druk beklante
wijnhandel 'Le Vigneron Provençal'. De familie Mangiapan was heel geliefd
in de streek. Voor de uitvaartplechtigheid zat de kerk van Sint-Jozef
in Hoogboom overvol. Het lied van Georges Brassens 'Toi le Provençal'
typeerde zeer goed het leven van deze warmhartige man.

MIMI EYNATTEN –
DECLERCK
° 18/03/1926
† 13/11/2019
Vele bezoekers van dienstencentrum Antverpia
kennen ongetwijfeld Mimi. Zij woonde in
een gedeelte van de conciergewoning naast het DC. Deze lieve dame
was ieders vriendin, van de centrumleidsters, vrijwilligers en vooral van
conciergebuurman Steve. Op zesjarige leeftijd verloor ze haar moeder
en bracht noodgedwongen haar jeugd door in diverse weeshuizen.
Eens meerderjarig vond ze werk in Antwerpen waar ze haar grote liefde
Jos Eynatten ontmoette. Al vlug stichten ze een gezinnetje, gingen in
Brasschaat wonen en de gezonde lucht zorgde voor zes nakomelingen,
drie broers en drie zussen. Jos overleed veel te vroeg in 1976. Mimi vond
troost en vriendschap bij haar kinderen, haar acht kleinkinderen en vijftien
achterkleinkinderen. In de Tuinaula van Uitvaartcentrum Quirijnen te
Brasschaat werd afscheid genomen van deze prachtige dame.
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SPORT
60-jarige Dans- en Turnkring Antverpia
gehuldigd in Veltwijckkasteel Ekeren
Woensdagavond 13 november werd een
ruime delegatie van de jubilerende dansen turnkring door het districtsbestuur
ontvangen in de trouwzaal van het
Veltwijckkasteel. Districtsvoorzitter Koen
Palinckx en de schepenen Annemie
Plompen en Mick De Maere huldigden de
60-jarige kring.
Oud-voorzitter Tom De Rydt, zoon van
stichter Jos, schetste op luimige wijze de
historiek van de bloeiende vereniging. Een
mooie oorkonde, getekend door Frank-

Ivo Van Damme, werd overhandigd aan
voorzitter Kristin Van In.
Ondertussen is het nieuwe dans- en
turnjaar alweer een tijdje bezig. Heel wat
vroegere en nieuwe leden hebben de weg
naar de vereniging gevonden. In de week
van 6 januari is een tweede instapmoment
voorzien. Wie wenst, kan dan tegen een
verlaagd tarief bij een van de groepen
aansluiten. In juni 2020 staan opendeur-lessen en doe-mee-dagen op het
programma. (LVB)

Straffe stappers

Ann Steylaerts, Theo Reynaerts
en Luc Heylen stapten de 100 km
Dodentocht in Bornem !
Begin augustus vond de Dodentocht in Bornem plaats.
Het startschot werd gegeven
op vrijdagavond 9 augustus. De
maximum toegelaten 13.000 deelnemers konden aan hun 100 km
beginnen. Een enorme wachtlijst
van nog eens 8.300 kandidaat
deelnemers kon helaas geen
inschrijving meer bemachtigen.
Drie uur na het openen van de
inschrijvingen waren alle plaatsen
reeds volgeboekt !
Zaterdagavond omstreeks 20 u.
bereikten onze dorpsgenoten
vermoeid maar gelukkig de
eindmeet. Zij waren 23 u. onderweg
en stapten de 100 km aan een
gemiddelde snelheid van iets meer
dan 4,3 km/u. Ann Steylaerts
(vierde deelname) en Luc Heylen
(negende deelname) hadden een
sponsoractie opgezet ten voordele
van de Stichting 'Kom op tegen
Kanker'. Voor Theo Reynaerts was
het zijn tiende dodentocht en hij
bemachtigde alzo zijn tweede
kroontje.
JAARGANG 34 • Nr: 144 • December 2019

Het bestuur van Dans- en Turnkring Antverpia werd
op het districtshuis ontvangen en kreeg een mooie
oorkonde. Rechts oud-voorzitter Tom De Rydt.

Opbrengst Velo Classic
voor meer goede doelen

Danny De Proft stapte in Torhout
de 100 km, “De Nacht van
Vlaanderen“.
Danny De Proft, bekend voor
zijn jaarlijkse sponsortocht in
Bornem ten voordele van VOC
Brasschaat – Kapellen, kon dit jaar
geen inschrijving bemachtigen.
In Torhout werd dit jaar voor de
veertigste keer een wandeltocht
van 100 km georganiseerd tijdens
het evenement 'De Nacht van
Vlaanderen'. Symbolisch, want hij
vond plaats tijdens de nacht van 21
op 22 juni, de langste dag en kortste
nacht van het jaar. Danny vertrok
’s avonds voor een tocht langs
een volstrekt vreemd parcours,
door de West-Vlaamse bossen en
weiden. Enkele vrijwilligers van het
VOC stapten tijdens de daguren
een aantal kilometers met hem
mee als morele ondersteuning.
Met weinig training in de benen
en daardoor de nodige spierpijnen
onderweg bereikte hij ongeveer
24 u. later de aankomstplaats.
Tijdens de Opendeurdag van
het VOC op 15 september werd de
opbrengst van de sponsoractie
bekend gemaakt. 3065 euro. (LC)

Donderdagavond 12 september werden in de Remise te Brasschaat onder
ruime belangstelling de cheques uitgereikt, die de opbrengst van de voorbije
succesrijke Velo Classic concretiseerden. Met 1600 deelnemers aan de start
werd de klassieke fietshappening begin augustus eens te meer een groot
succes. Gastheer Jef Konings en enkele vrijwilligers van de Remise zorgden
voor een hartelijk onthaal. De vrouwelijke schepenen van het Brasschaats
gemeentebestuur toonden door hun enthousiaste aanwezigheid eveneens
hun sympathie voor de Mariabugse wielerklassieker. "Mariaburg heeft een
bijzondere plaats in ons hart," opende Jef Konings de proclamatie. Voorzitter
Georges De Mont beklemtoonde dat de organisatie, die destijds door Frans
Bedeer werd opgestart, dit jaar steun kreeg van voetbalclub Excelsior
Mariaburg, de Bosduin Kalmthout, de gansrijders van de Lustige Gans
Ekeren, Wijkwerking Mariaburg en Bike aid. Er waren niet alleen cheques
voor de Zelfhulpgroep MS-patiënten Brasschaat en omgeving, maar ook
voor 'Kom op tegen Kanker'. De koning van de Lustige Gans overhandigde
een cheque van 450 euro. Voorzitter Eric Dilliën vertegenwoordigde samen
met Edward Bedeer Excelsior Mariaburg. Zij brachten een cheque van 500
euro mee. De Velo Classic zelf schonk het prachtige bedrag van 5000 euro.
De twee dames van Bike aid verzamelden 2000 euro voor Kom op tegen
Kanker. Namens de MS-zelfhulpgroep dankten bestuursleden Gerda Moons
en Monique Servaes de organisatoren van de Velo Classic en de talrijk
opgekomen medewerkers en sympathisanten. (LVB)
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ANTVERPIA

FREDDY ‘FRED’
EERSEL
'Iedereen VIB' opVAN
Wijkbabbel
° 15/04/1945
Mariaburg-Vriesdonk

† 03/08/2013

Dinsdagavond 5 november
Belangrijk puntje voor DC
kwamen in DC Antverpia vele Antverpia was de in- en uitgang
inwoners naar de Wijkbabbel. aan de De Vroente. Hier rijdt
Ze kwamen luisteren naar de dagelijks de minibus op en af
algemene plannen van het die minder mobiele bezoekers
gemeentebestuur
Brasschaat gaat ophalen voor maaltijden
Samen
metwijken
echtgenote
Annie
baatte
vele
met de
Mariaburg
en Vannuffelen
en activiteiten.
De Fred
vrijwillige
jaren
een wassalon
uit op
hoek vanergeren
Leopoldlei/Frans
Vriesdonk.
Er was ook
veel dechauffeurs
zich aan het
Standaertlei.
Hij was
Kempenzoon,
geboren inparkeergedrag
Merksplas.
ruimte om vragen
te een
stellen
en onverantwoord
te formuleren.
deze plaats.
Na veelHeidi,
aanZijopmerkingen
hadden twee
kinderen, zoonopWerner
en dochter
Opvallend
veelDaniël
aandacht
ging endringen
de wijkagent
worden
die huwde
met
de Kort
nog inbij de
Sint-Antoniuslei
naar verkeerscirculatie,
aanpassingen
voorzien
en
woont.
Hij overleed in(on)veilige
Stabroek en
werd begraven
te Ekeren.
wegsituaties voor voetgangers komt een parkeerverbod recht
en fietsers, parkeerproblemen, tegenover in- en uitgang en
e.d.
nabije omgeving. Hopelijk laten
Zo worden meer plaatsen uitvoeringen niet lang op zich
voor mensen met parkeerkaart wachten. De slogan “iedereen VIB
ter beschikking gesteld, waar- (verkeersveilig in Brasschaat)”
voor alvast de minder mobiele mag zeker een begrip worden.
29/10/1917
bezoekers dankbaar zullen zijn. °(WD/WL)

HILDE
VAN HOUTVEN
† 05/08/2013

MENSEN
EDITH
Welke dromen hebben
bezoekers
KOCH
van DC Antverpia?

° 15/03/1923

Vele bezoekers van DC Antverpia kennen het dienstencentrum
† 30/07/2013
omdat zij wel eens komen eten, een drankje
nuttigen, sporten, kaartje
leggen, cursus volgen, pedicure bezoeken, wassalon gebruiken …
Het bestuur van DC denkt constant aan verbeteringen en
vernieuwingen. Maar daarvoor heeft men uiteraard de mening van alle
bezoekers nodig. Vanaf maandag 2 december t/m zondag 15 december
kon men via droomformulieren een droom noteren. Bij het uitreiken
Invanhet
te Zoersel
overleed waarschijnlijk
op hoge leeftijd
dezeZNA
editieJoostens
is de periode
van binnenleveren
voorbij.de
weduwe
Charles
Steylaerts.
Jarenlang
woonde ze met haar
De meestvan
populaire
zijn dan
gebundeld
op een stemformulier.
gezin
in demaandag
Rochuslei
dochter
Chris
Vanaf
6 18.
tot Haar
en met
vrijdag
24woont
januarithans
kan nog
men in
stemmen
op de
dromenEdith
die men
wil zien
uitkomen.
Binnen de
de
ouderlijke
woning.
wasgraag
geboren
in Jena
(Oost-Duitsland)
mogelijkheden
het bestuur
wordendie
daneen
de populaire
dromen met
de meeste
en
huwde metvan
Charles
Steylaerts,
figuur
was in
voorkeurstemmen
omgezet in concrete actiepunten.
(WL) mee in de
het
Mariaburgs gemeenschapsleven.
Charles speelde
harmonie Antverpia en zo kende hij vele vrienden in de wijk. Ook
(18-24
december)
deWarmste
kinderen vanWeek
het gezin
waren actief
betrokken bij het sociale
voor
Coda
en
Kruidenier
KabasIrene en Robert. De
leven in Mariaburg: Monika, Chris, Ivonne,
uitvaartplechtigheid
vondWeek
op maandag
augustus
in de
Tijdens de Warmste
van 18 tot5 en
met 24 plaats
december
aula
van Uitvaartcentrum
aan De Beuckelaerlaan
66 in
organiseert
DC Antverpia eenGeenen
aantal activiteiten.
Iedereen die wenst
Ekeren.
kan uiteraard bijdragen. Neem contact met Nora Augustijns of
Lindsey Johnstone tijdens de bureeluren 9 – 17 uur, Sint-Antoniuslei
95, 2930 Brasschaat. Indien interesse kan men daar ook terecht om
te informeren hoe groot de opbrengst was. Al de gulle sponsors
worden van harte bedankt en de opbrengsten gaan zoals gewoonlijk
naar ‘Coda en ‘Sociale Kruidenier Kabas‘. (WL)

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 aanwezigheid van het voltallige gemeentebestuur van Brasschaat en
met een grote opkomst van bewoners werd de slogan “Iedereen VIB”
gelanceerd in DC Antverpia. (Foto: Radio park FM)
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Ecolo-voorzitter
Olivier
Deleuze:
op maandag
Ecolo-voorzitter
Olivier
Deleuze:
r Olivier
Deleuze:
pedicure

40 jaar Delhaize

Iedereen in beweging

ANTVERPIA
SPECIALE ACTIES
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GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

ALLERLEI
Zomer 2001 organiseerden Marc Van Looveren en echtgenote
voor de eerste maal een straatbarbecue voor hun buren uit de
Floris Verbraekenlei en de nabij gelegen Vredelei.
Gezelligheid troef en de start van een nu reeds 18 jaar weerkerend
feestje in de buurt.
Op 31 augustus was het weer zover en tientallen geburen
genoten bij een aangenaam weertje van een lekkere maaltijd en
keuvelden vriendschappelijk met elkaar tot laat in de avond.
In de zomer 2005 werd ook in de Boskapellei voor de eerste
maal gestart met een buurtfeest. Jan Van Os, Marc Paelinck en
Jan Van Cauwenberghe, samen met hun echtgenotes waren de
eerste initiatiefnemers. Ondertussen zijn ze ook reeds aan hun
14-de editie en op 21 september waren ook daar weer talrijke
buurtbewoners presént.
Hieronder enkele sfeerbeelden van deze feestelijkheden. (LC)

Parochienieuws
Zondag 24 november werd na de
eucharistieviering in de kerk een receptie
aangeboden om twee figuren te vieren die
een belangrijke rol spelen in de parochie:
E.P. Francis Dierckxsens voor 25 jaar
priesterschap, Therese Greefs (links op de
foto) voor 25 jaar pastorale werkster.

16

De Twaalf (12)
Afscheidsconcert
Koninklijke
van St.-Mariaburg
Harmonie
Antverpia

DE KRONIEK VAN BARBARA

Zomerse Straatfeesten…
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Harmonie Antverpia op zaterdag 17 augustus zijn afscheidsconcert.
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Het muzikaal gezelschap dat 114 jaar alle belangrijke gebeurtenissen
werkweek.
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Geef
toe,
het
scenario
zit
aan jonge muzikanten. Heel droevig nieuws. (LVB)
wel echt goed ineen, wat een prestatie van Maaike Cafmeyer,
wat een transformatie van haar traditionele grappige rollen
en dialogen naar de al of niet schuldige slachtofferrol van Frie
de schooldirectrice. En assisenzaken, geloof het of niet, daar
heeft Julienne ervaring mee. Ik luister: "Midden de jaren '80
werd ik opgeroepen als reserve, maar ja, wonder boven wonder
zwaaide er geen enkel jurylid met doktersbriefjes en werd er
niemand gewraakt door zowel openbaar ministerie als door
de advocaten van de beschuldigde." "Twee jaar later was het,
prijs, zodra de deurwaarder aanbelde, wist ik het: Jongens
toch, wat een ervaring, zoveel discussies met andere juryleden,
zoveel ontluisterende confrontaties met diverse getuigen, op
een zeker moment kon ik recht in de ogen van Jef Vermassen
kijken, wie kan dat hier zeggen?" Uiteraard vraag ik: "En hoe is
het afgelopen, hoe heb je gestemd?" "Awel Barbara, dat ga ik
eens niet aan uw neus hangen, we zijn achteraf nog eens gaan
eten met de volledige jury, zelfs mijne Fons zaliger heeft nooit
de inwendige keuken gekend." Dat zou nogal eens iets zijn hier
in Sint-Mariaburg, een lokaal proces met een twaalfkoppige
jury, zes mensen uit Ekeren en zes personen uit Brasschaat .
Qua evenredigheid kan zelfs Paul Magnette hier een puntje aan
zuigen. Ineens vraagt Julienne: "Zeg Barbara, is het waar dat ik
dit jaar op Kerstavond geen 'foie gras' zal kunnen eten? De enige
keer in het jaar dat ik mij dat permitteer. Ik heb namelijk gelezen
dat Animal Resistance een bedrijf in Bekegem waar eenden voor
foie gras gekweekt worden bezet heeft en daardoor heel wat
beestjes van de schrik en de stress gestorven zijn." Ik verzeker
haar dat het zo'n vaart niet zal lopen en we culinair nog aan onze
trekken zullen komen. En zoals mijn grootmoeder altijd zei: Oud
worden is geen kunst, er leren mee omgaan wel.
Tot volgende keer.
Barbara.

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