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

De wijkwerking is een vzw, bestaande 
uit een groep mensen die zich sedert 
1984 inzet om van Sint-Mariaburg een 
gezellige, warme en levendige buurt te 
maken.

Met de Mariaburgse Feesten zorgen 
zij er al 33 jaar voor dat de bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten en genieten 
van live muziek, spijs en drank. Het is ook 
de gelegenheid om kennis te maken met 
de verschillende verenigingen die Sint-
Mariaburg rijk is.

Een team vrijwilligers dropt viermaal 
per jaar meer dan 4000 exemplaren van 
De Gazet van het Nieuw Kwartier in de 
Mariaburgse bussen. In deze buurtkrant 
meldt een kleine kern verslaggevers 
(auteurs en fotografen) alle mogelijk 
dorpsnieuws.

In het Heemkundig Documentatie-
centrum wordt de rijke en wonderlijke 
geschiedenis van de wijk bewaard. 
Medewerkers zorgen ervoor dat iedereen 
met interesse voor het verleden van 

Sint-Mariaburg in het Wijkcentrum info 
kan vinden. Elke dinsdagvoormiddag te 
bezoeken tussen 10 en 11.30 uur!

Het Wijkcentrum Mariaburg biedt 
onderdak aan veel verenigingen uit de 
wijk. Om te vergaderen en om te creëren. 
Dit van fysieke en psychische gezondheid, 
natuur,  muziek tot beeldende kunsten. 
Tevens is 'Het Nieuw Kwartier' ook de 
thuisbasis waar de Wijkwerking vele 
initiatieven ontplooit.

De wijkraad vergadert maandelijks 
om alle initiatieven te stroomlijnen. 
Jaarlijks kijkt de Algemene Vergadering 
terug op de voorbije werking en maakt 
plannen voor de komende twaalf 
maanden. 

Voelt u het kriebelen om ook 
de handen uit de mouwen te steken  
en aan de initiatieven van de Wijkwer-
king mee te werken, laat het weten via 
info@mariaburg.be (MD)

Wijkwerking Mariaburg  
zoekt meer vers bloed

Wouter Danis
Kapelsesteenweg 352 - 2930 Brasschaat

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

VRIJBLIJVENDE DOORLICHTING
VAN UW VERZEKERING

Breng uw polissen mee en bespaar
mogelijk honderden euro!

GRATIS ROOKMELDER BIJ AFSLUITEN VERZEKERING

WONING HOSPILALISATIE AUTO

WIJKWERKING MARIABURG vzw

Rekeningnummer: 
IBAN  BE90 9790 8045 4532

Bezoek onze website:
www.mariaburg.be

Contact: wijkcentrum@mariaburg.be

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

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

Werkten mee aan dit nummer:
Rolf Adriaenssens, Barbara, Lus Cuyvers, Walter 
Deijnckens, Marc Denissen, Steven De Schepper, 
Ludo Geenen, Walter Lauriks, Guy Mahieu, Dirk 
Sterkens, Jo en Ludo Van Bouwel, Linda Vanpoucke, 
Marc Wouters. 

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

OPROEP!
Wie het boek 'OVER SINT-MARIABURG 
GESPROKEN' heeft meegenomen uit de 
bibliotheek van het Documentatiecentrum 
wordt verzocht dit DRINGEND terug te 
brengen! 

Aan de ramen van het wijkcentrum 'Nieuw Kwartier' hingen de voorbije weken panelen 
om fotograaf Guy Van Look te gedenken.



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

Zondag 19 januari was het 
bijzonder druk in het wijkcentrum. 
Het bestuur van de Wijkwerking 
ontving die namiddag een massa 
genodigden: bestuurslui van 
Brasschaat en Ekeren, Vrienden 
van het Nieuw Kwartier, adver-
teerders en bussers van de 
krant, leden van verenigingen 
die het wijkcentrum gebruiken. 
Zij werden vergast op een 
heerlijk drankje en een lekker 
hapje. Muzikaal werd de receptie 
opgeluisterd door Kris Doms.

Aan de ramen konden de 
bezoekers tentoonstellingspa-
nelen bewonderen. Het Heem-
kundig Documentatiecentrum 
hing deze uit om te herdenken 
dat Guy Van Look, die zoveel 
fotowerk voor de Wijkwerking 
verzorgde, acht jaar geleden op  
12 januari overleed. (LVB) 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
werd door de schepenen Adinda 
Van Gerven (Brasschaat) en 
Marc Elseviers (Ekeren) een 
cheque overhandigd aan Paul De 
Decker, vader van Marie. Voor 
het eerst werkte WWM mee aan 
het gigantische decemberfeest 
op het kerkplein door in het 
wijkcentrum ten bate van het 'We 
Love Marie Fonds' allerlei mooie 
hebbedingetjes te verkopen, die de 
voorbije maanden onder leiding van 
Rina Aernouts geknutseld waren.

De Wijkwerking ontving vol-
gende bedankingsbrief:  

Als mama en papa van Marie, 
als team willen wij jullie graag 
persoonlijk bedanken. Ik kan me 
nog de eerste editie herinneren. 
Velen onder jullie waren er toen 
al bij. Deze eerste keer (door Eline 
georganiseerd) was bedoeld om een 
waanzinnig prinsessenfeest te geven 
aan Marie nadat ze gezond en wel 
zou zijn. Maar dit is nooit gebeurd. 
Onmacht en verdriet heeft ons een 
nieuw verhaal doen schrijven. Een 
verhaal van hoop, verbondenheid, 
kwetsbaarheid en kracht. Eén dat 
van ons is. Door ons geleefd, beleefd, 

ingeleefd, herbeleefd, doorgeleefd, 
meegeleefd, overleefd en voor 
geleefd en vooral samen geleefd. 

 Dankzij jullie en samen met jullie 
zorgen we er elk jaar voor dat deze 
markt een feest is voor groot en 
klein. Door de opbrengst van deze 
markt geven we kinderen en hun 
ouders een tool om over gevoelens 
te praten. De sterrenwachter is een 
hulpmiddel geworden in heftige 
situaties (kinderen die met kanker 
geconfronteerd worden, kinderen 
die iemand dierbaar zijn verloren, 
langdurig ziek zijn, enz…). Dit doet 
iets met een mens.

 De Mariemarkt is een markt 
waar mensen samenkomen. Elk 
jaar als we de ballonnen oplaten, 
een moment waarin wij als team 
beseffen dat al het werk, energie en 
tijd niet voor niets was. Wij maken 
het verschil, samen met jullie. 
Misschien een klein verschil maar 
het is er één. En voor ons maken 
jullie een waanzinnig verschil. Jullie 
zorgen ervoor dat wij deze markt elk 
jaar kunnen neerzetten. We willen 
vragen om er volgende keer en 
hopelijk nog vele jaren een lap op te 
geven. Tot de dag dat onze kinderen 
dit mooi project kunnen overnemen 
zodat wij met z’n allen aan de 
toog kunnen hangen met een glas 
cava of een pint en klinken op wat 
we samen verwezenlijkt hebben. 
Volgende kerstmarkt vindt plaats 
op 13 december. 

Julie, Paul, Axelle, *Marie en 
Manou, Bert, Gert, Kristof, Eline, 
Els en het hele Marieteam.
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Start 2020 met 
Nieuwjaarsreceptie

Medewerking 'We love Marie'
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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

WWM-Voorzitter Marc Denissen 
hield een warme speech.

Een recordaantal 
bezoekers genoot van de 

nieuwjaarsreceptie. 

WIJKWERKING

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

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



Het Heemkundig Documenta-
tiecentrum Mariaburg wil het 
nachtelijk uitgangsleven in de 
wijk evoceren via filmprojectie en 
een tentoonstelling van foto's en 
affiches. In het Wijkcentrum, Van 
de Weyngaertplein 38 te 2180 
Ekeren/Sint-Mariaburg kan het 
publiek zondag 26 april van 10 tot 
18 uur gratis deze tentoonstelling 
bezoeken. 

De bewoners van de wijk 
en ook vele jongeren uit de 
omgeving hebben zich destijds 
kunnen ontspannen op talrijke 
bals in diverse zalen op het  
grondgebied van Sint-Maria-
burg: ciné Rio, feestzaal Prins 
Albert, Dancing Neptune, Dancing  

Ricardo, parochiezaal Elcks Thuys. 
Vanaf 1958 kenden de diverse 
jeugdclubs een groot succes: 
Jeugd en Ontspanning, Jeugd-
club Mariaburg, Jeugdclub Jeli, 
Jeugdhuis Jema, Rubicon. Jaar- 
lijks werden grootse bals 
georganiseerd in het kader van de 
Bierfeesten, de Zomerfeesten, de 
Mariaburgse Feesten. De thans 
rustige woonwijk heeft ooit een 
druk nachtleven gekend!  

Deze expositie biedt een 
unieke kans om herinneringen 
aan de tijd van toen op te halen. 
Om 10.30 u. en 14 u. zal een geleide 
wandeling langs de verschillende 
dansgelegenheden plaats vinden. 
Onderweg zullen de gidsen pittige 

anecdotes vertellen over hoe er 
gefeest werd vorige eeuw. Om 
16 uur wordt in het Wijkcentrum 
Nieuw Kwartier door 252cc Ekeren 
aan de bezoekers een receptie 
aangeboden. 

Tot 18 uur kan men komen 
kijken naar de tentoonstelling 
en de films en bijpraten met 
vrienden van toen. 

Maar om deze  tentoonstelling 
nog interessanter te maken 
vragen wij ieders medewerking. 
Hebt u in familiealbums nog 
foto's, affiches, flyers in verband 
met Dancing Neptune, Dancing 
Ricardo, Zaal Prins Albert, 
Ciné Rio, Jema/Rubicon, Zaal 
Meisjesschool kerkplein, Elcks 

Thuys of  over de Bierfeesten 
in de Bist en de Zomerfeesten/
Parochiale Familiefeesten op de 
speelplaats van de Meisjesschool, 
laat het weten! Alle documentatie 
is welkom!

Dinsdagvoormiddag tussen 10 
en 11.30 uur  in het Wijkcentrum, 
Van de Weyngaertplein 38, Sint-
Mariaburg/Ekeren of via tel. 
03/605 73 61 - gsm 0476/592278 
(Ludo Van Bouwel) of via email 
info@mariaburg.be (LVB)
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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

Frank Jansen
Tuinaanleg & onderhoud

Alle snoeiwerken
Plaatsen van afsluitingen
Jaar rond tuinonderhoud

0475.37.75.65

Brasschaat: 
Sterrenkijken

Op zaterdagavond 25 april 
kan men van 20.30 tot 23 
uur in de hoogste toren van 
het unieke Antverpia-gebouw, 
Sint-Antoniuslei 95-97 gaan 
sterrenkijken. Het Koninklijk 
Sterrenkundig Genootschap van 
Antwerpen of Astroantverpia 
zorgt voor een deskundige 
rondleiding. Neem zeker een 
kijkje door de grote telescoop!

Organisatie: Cultuurcentrum 
Brasschaat en Astroantverpia.  
In samenwerking met: Koninklijk 
Sterrenkundig Genootschap van 
Antwerpen, Academie Noord. 
Aantal plaatsen: 4x25. Reserveren 
kan tot 22 april 2020 22 uur. 
Website reserveren: https://
forms.gle/TJUMntkiqoGZhjDh7. 
Telefoon/gsm reserveren: 03 650 
03 40. (MED)

'DANCING IN THE NIGHT'

Ekeren
1947: Bal in Cine Rio
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De voorbije jaren kon Mariaburg 
- op initiatief van Dans- en Turn 
kring Antverpia - in het Wijk_
centrum al kennismaken met Hans 
Primusz. Vanwege de beperkte 
ruimte brengt WWM in een veel 
ruimer auditorium, de akoestisch 
zeer geprezen parochiekerk van 
Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige 
Bijstand, op zaterdag 27 juni een 
concert met Hans Primusz.

Om 20.30 uur treedt May op. 
Dit is een groep rond zangeres 
Fien Desmet, wel bekend van 

de Mariaburgse scoutsgroep, op- 
gegroeid in de Veltwijcklaan,volgde 
Muziekacademie met einddiploma 
zang in de Schriek en daarna aan  
het conservatorium van Antwerpen.  
May brengt eigen werk met jazzy 
invloed, veelbelovend. 

Na de pauze treedt het 
Zangerscollectief met Hans 
Primusz op. Het zijn tien mensen 
uit verschillende windrichtingen en 
met compleet andere toekomst-
perspectieven. Ze vonden samen 
een gemeenschappelijk doel: hun  

passie voor de muziek en 
samenzang delen met elkaar en 
met u. Gestuwd door het geloof 
dat van samen zingen een enorme 
kracht uitgaat, en dat al die per- 
soonlijkheden samen alleen maar 
vuurwerk kunnen geven, repeteren 
zij duchtig en plezierig. Wat ze 
zingen? Zowat alles. Van heavy 
metal tot klassiek en alles daar 
tussenin.

Back to the 90's Ben je opge-
groeid in de jaren 90, net als 
iedereen van het Zangerscollectief? 
Dan weet je pas écht hoe goede 
muziek klinkt! 

Kaarten in voorverkoop aan 
12 euro vanaf april via website 
Mariaburg.be 
Aan de kassa 15 euro

Luister alvast naar May op 
hun facebookpagina  en naar  het 
Zangerscollectief via http://hans.
primusz.be/

ZOMER IN- EN UITZINGEN
Hans Primusz meldt in primeur 
twee evenementen, waarvoor 
liefhebbers zich kunnen aan-
melden: "Dit jaar zing ik de zomer 
in met een pop-upkoor voor de 
openingsceremonie van de World 
Choir Games 2020 in het Antwerps 
Sportpaleis. De World Choir Games 
is het grootste koorevement ter 
wereld! Het einde van de zomer 
zingen we uit met een nieuw pop-
upkoor i.s.m. Nekka, bekend van 
de legendarische Nekka-nachten.  
Het koor wordt de hoofdact op 
het podium van de Antwerpse 
deSingel met een rollercoaster van 
de beste Nederlandstalige liedjes 
van de Lage Landen." 

Meezingen met deze projecten 
is gratis! Meer info over aan-
melden voor de auditie via www.
zaterdagzondag.be/audities/.

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 

Wijkwerking brengt op zaterdag 27 juni  
een uniek optreden in de parochiekerk 

Uit Sympathie
Marc Elseviers

Bart Peeters Deluxe onvergetelijke show
Om zijn zestigste verjaardag te vieren bracht Bart Peeters in 

november-december-januari vijftien concerten. Nooit eerder gebeurd! 
In een telkens uitverkochte Lotto Arena verzorgde de ongelooflijk 
talentrijke artiest samen met zijn Ideale Mannen (virtuoze 
muzikanten) en Ronny Mosuse een onvergetelijke show, die in mei 
nog vijf afleveringen krijgt. Wie nog niet de kans had een concert mee 
te beleven: niet aarzelen, maar onmiddellijk kaarten bestellen!

Aangrijpend moment in de show was het optreden van een 
500-koppig koor, voorbereid en geleid door onze dorpsgenoot Hans 
Primusz. Een staande ovatie en minutenlang applaus beloonde hun 
schitterende performance. Zo kon iedereen kennis maken met het 
talent van de Mariaburgse muzikant-dirigent-zanger Hans Primusz. 



De VRT deed in januari een 
oproep om in de Vlaamse steden 
en gemeenten meer straten de 
naam van een bekende vrouw te 
geven. Volgens de initiatiefnemers 
dragen de meeste straten 
mannennamen, terwijl ook heel 
wat vrouwen een straatnaam 
verdienen. Die thesis geldt zeker 
niet voor Sint-Mariaburg, waar aan 
Ekerse en Brasschaatse kant wel 
tien straten een vrouwennaam 
hebben. Het district Ekeren kende 
in 2014 aan een nieuwe straat 
tussen Van Gastel (tegenwoordig 
Oh' Green) en de Marcel De 
Backerstraat de naam 'Moeder 
Sarov straat' toe. Dit gebeurde op 
vraag van de Wijkwerking. Moeder 
Sarov, Everina Borst, echtgenote 
van de joodse diamantair Gabriël 
Sarphatie, woonde in villa La 
Mascotte in de Bist, waar het 
echtpaar in 1942 door de SS brutaal 
werd aangehouden. De echtgenoot 
werd via de kazerne Dossin naar 
Auschwitz getransporteerd, waar 
hij om het leven kwam. Moeder 
Sarov stierf aan de gevolgen van 
haar mishandeling en kreeg een 
huldegraf vooraan op de begraaf- 
plaats aan de Alfredlei. Op 
het monument staat te lezen: 
‘Doodgemarteld voor de democratie’.

Maar aan de Ekerse kant hebben 
we nog de Maria Theresialei, 
genoemd naar de echtgenote 
van Antoon Van den Weyngaert. 
Maria Theresia Aernouts (1857-
1912). Verder ook de Isabellalei, 
genoemd naar de tante van 
Antoon Van den Weyngaert, die 
leefde van 1815 tot 1888 en op 
de Galgehoeve met echtgenoot 
Jan De Bie een landbouwbedrijf 
leidde. Hun dochter, bekend als 
Moederke Van den Eynden, werd 
als eerste honderdjarige van Sint-
Mariaburg gevierd in 1945. Eén van 
de eerste straten die in het Nieuw 
Kwartier werd aangelegd, was de 
Marialei tussen Kapelsesteenweg 
en Mariaplein, verwijzend naar de 
patroonheilige van de parochie.  
Doch die naam werd in 1931 
veranderd in Willy Staeslei.

Aan de Brasschaatse kant 
schonk Antoon Van den Weyngaert 
ook straten de naam van een 
familielid: Elisalei, genoemd naar 
zijn tweede echtgenote Elisa 
Vandemeulebroucke (1884-1931), 
en Emmalei, genoemd naar zijn 
dochter Emma (1882-1953) die 
huwde met Georges Van den 
Bussche.

De Antoinettalei met mooie  
modernistische villa's is genoemd 

naar Antoinetta de Spoelbergh 
(1880-1943), echtgenote van graaf 
Louis de Baillet Latour. Zij was 
de dochter van Vicomte Adolphe 
de Spoelbergh, grote man van 
Brouwerij Stella Artois.

De Charlottalei dankt haar 
naam aan Charlotta Baele (1886-
1975), de latere mevrouw Sladts, 
die samen met haar moeder de 
herberg 'In den Bastiaen' naast de 
Zwemdok uitbaatte. De Mariettalei 
is volgens het boek 'Over onze 
straten gesproken' vernoemd naar  
de echtgenote van de eerste 
uitbater van Grand Hotel de la 
Chapelle, maar dat klopt niet want 
die heette Germaine. In Brasschaat 
heeft men ook geen uitleg voor 
deze straatnaam en suggereert 
men dat het een familielid van 
Antoon Van den Weyngaert zou 

kunnen geweest zijn. 
De Annadreef en de Carolinalei 

verwijzen naar de twee dochters 
van Moeder Mie Laureyssen, die 
samen met echtgenoot Cornelius 
Leemans aan de Molenweg de 
Meulenberghoeve uitbaatte. Vlak 
over de hoeve stond café Antverpia, 
het stamlokaal van Antoon Van 
den Weyngaert. De bekoorlijkheid 
van de jonge vrouwen (Joh)anna 
(1880-1972) en Carolina (1885-1973) 
inspireerde Van den Weyngaert 
om hen een straatnaam te geven, 
al dient gezegd dat de Carolinalei 
oorspronkelijk Moeder Mie Ley 
heette. De hoeve waar moeder Mie 
tot haar dood in 1911 woonde, staat 
er nog. Anna huwde met Louis Van 
Bouwel, Carolina met Emile De 
Kimpe.(LVB)
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'Meervrouwopstraat' bij ons OK

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

Carolina (links) en Anna (rechts) Leemans met Emile De Kimpe 
voor de hoeve in de Carolinalei.



Op zondag 26 april wordt van 11 tot 18 
uur aan de Noorderlaan 109 in Antwerpen 
het nieuwe boek voorgesteld over het 
Italiaanse merk Moto Morini: MOTO 
MORINI SEMPRE PIU’ FORTE, The most 
complete history, La storia piu completa 
(544 pagina’s in Engels/Italiaanse taal -  
ISBN: 9789464000573). Kostprijs 79 euro 
exclusief verzending.

Auteur van dit werk is Wim Raeymaekers 
uit de Maria Theresialei. 
Meer info: www.morinibook.com, 
contact@morinibook.com

Ivan Janssens, voorzitter van de Kapelse 
kunstkring Kappa, kondigt na de geslaagde 
happening in het Fort Ertbrand nieuwe 
originele initiatieven aan. 

Kappa liet het oog vallen op het al 
jaren in onbruik zijnde garagecomplex 
op de Rozemaai in Ekeren. Daar zal het 
kunstevenement YES drie weekends in 
oktober plaats vinden. Benjamin Verdonck 
fungeert weer als curator.

Op 8 mei is het 75 jaar geleden dat WO II 
werd beëindigd. Het beeld Louwke Poep, 
de treurende moeder tegenover EXPOG, 
het Oud-Gemeentehuis van Kapellen, is 
de naam van het nieuwe kunstproject van 
Kappa over macht en onmacht, verdriet en 
troost, kracht en hoop.

Na het verschijnen van het bijzonder 
interessant boek 'Louwke', uitgegeven door  
de gemeente Kapellen, zijn heel wat kunste-
naars nieuwe werken over dit thema aan 
het maken. 

Van 9 tot 17 mei kunt u zaterdag en zondag 
van 11 tot 17 uur in het Oud-Gemeentehuis 
EXPOG hun werk bewonderen. (LVB)
Meer info: 
https://kappakunstplatform.be/louwke-poep/ 

Op 13 maart lanceerden 
Marita de Sterck en haar 
zoon Jonas Thys hun nieuw boek: 
Demonen. Volksverhalen vol woest venijn (Polis, 
maart 2020) 

Volksverhalen gaan altijd naar de kern. 
Kort en krachtig, helder en heftig bespelen ze 
rauwe emoties en lastige thema’s. ‘Demonen’ 
gaat over onze angst voor het kwaad. 57 
beklemmende archetypische volksverhalen 
uit 45 cultuur-groepen voeren ons naar de 
bronnen van de angst. Ze jagen de daver op 
het lijf, maar houden ook een spiegel voor, 
want de akeligste demonen huizen in onszelf. 
Hoe vreemd de landschappen ook zijn waarin 
kannibalen, duivels, djinns, kwelgeesten, weer-
wolven, vampiers, heksen en andere monsters 
ronddwalen, hoe weerzinwekkend hun daden 
ook zijn, hoe bizar hun lichamen er ook uitzien, 
ze zijn tegelijk diepmenselijk. (LVB)
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Nieuw Boek van  
Marita De Sterck  
en Jonas Thijs 

KAPPA:  
Yes en Louwke Poep

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

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

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

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

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

“In de loop der jaren heeft 

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

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

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

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

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

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

SPECIALE ACTIES

LeganNails

 

Schriek 362   Ekeren (mariaburg)   
03/ 605.63.60   

www.legannails.be
 

 
NAGELSTUDIO 
OPLEIDINGEN
ACCESSOIRES

GROOTHANDEL

        

Eeklose prijs voor  
Anne-Mie Havermans

Anne-Mie Havermans heeft op 1 december 
2019 een prijs gekregen van de Stichting Patrick 
de Beir, een prijs van verdienste, ter waarde van 
1000 euro. Deze jaarlijks prijs wordt sinds 1997 
verleend aan personen die een prominente 
rol hebben gespeeld in 'Eeklose Kultuur en 
Heemkundige Middens' en dit in de ruime 

zin van het woord. De prijs werd toegekend 
vanwege de kwaliteit van kunsthistorica en 
funerair deskundige inzake het onderzoek 
en het uitwerken van een toekomstvisie 
voor de stedelijke Eeklose begraafplaats, die 
grotendeels beschermd is als monument. De 
prijsuitreiking  ging gepaard met een uitgebreid 
banket met Eeklose prominenten en de raad 
van bestuur van de Stichting Patrick de Beir. 
(MED) 
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In het pittige boekje 'Historische 
wandelingen in Ste Mariaburg' 
dat Louis Vonck in 1936 schreef, 
lazen we: "Mijn vrouw beweert 
dat Sinte Mariaburg de stad voor 
was in verzorging van haartooi. 
Inderdaad, men kwam van de stad 
naar hiertoe."

In de Gazet nr. 90 van juli 2006 
publiceerden we een uitgebreid 
historisch overzicht van de vele 
kapperszaken die de wijk de voorbije 
eeuw rijk was. In de boeiende roman 
'Valavond' belicht auteur Marita 
De Sterck de belangrijke rol van de 
coiffeuses in de periode dat de wijk 
de spotnaam 'Hoerenburg' kreeg. 
Ook vandaag nog is Sint-Mariaburg 
ruim voorzien van kapperszaken 
voor dames en heren. 

In januari werd een jong 
trendy kapsalon geopend op de 
Kapelsesteenweg 310, waar 34 jaar 

lang Mary Lou Jans het kapsel van 
haar klanten deskundig verzorgde.  
Mary Lou overleed op 11 september 
2018, 69 jaar oud.

Wie echt wil ontspannen en 
genieten van een hoofdmassage, 
kan terecht in Salon Luxx bij Sibel. 
De nieuwe kapster is sedert 2007 
gediplomeerd en oefende het 
beroep eerst uit in Nederland. In 
2015 leerde ze haar geliefde kennen 
in Antwerpen. Zo emigreerde ze 
naar België en startte hier haar 
kapperszaak voor dames en heren. 
Ze is gespecialiseerd in extensions 
zetten en in epileren met draad. 
Van dinsdag tot en met zaterdag 
kan men er zonder afspraak 
terecht.  Uw kopje koffie staat 
klaar en als openingsactie krijgt u 
10% korting. Voor meer info kan 
men telefonisch contact opnemen 
03/225 11 13. (LVB) 

Jolien Desmet is in Sint-
Mariaburg vooral gekend door 
haar engagement bij de scouts, 
waarvan ze elf jaar lid was en vijf 
jaar in leiding stond. Daarna startte 
ze haar doctoraatsonderzoek in 
het Universitair Ziekenhuis van 
Antwerpen en stapte ze ook in de 
organisatie van Cirque@taque, het 
gratis festival voor en door jongeren 
in Hof de Bist. Volledig in de lijn van 
haar professionele bezigheden was 
Jolien dé persoon die ervoor heeft 
gezorgd dat er sinds 2010 gratis 
oordopjes werden voorzien voor de 
festivalgangers. 

Na haar doctoraat betrok ze 
een huis in de Leo Vermandellei 
en begon te werken voor Cochlear, 
een bedrijf in Mechelen dat 
hoorimplantaten maakt. Op de 
gronden van wegenwerken Van 
As in Frans Standaertlei verrees 
een appartementsblok. Sinds 
november 2018 bouwde Jolien 
daar een hoorcentrum uit, met 
onlangs een zoektocht naar oude 
hoorapparaten.

“Eind januari plaatste ik een 
post op de sociale media waarin ik 
mensen opriep om oude gebruikte 
hoortoestellen binnen te brengen 
voor het goede doel. Dit werd 
opgepikt door Radio 2 en ik mocht in 
De Ochtend kort uitleggen waarom 
ik deze oproep deed. Elk jaar krijg ik 
de vraag van hoortoestelfabrikanten 
om oude hoortoestellen in te 
zamelen. Deze firma’s hebben 
stichtingen, zogenaamde hearing 

foundations, die artsen en 
audiologen over de hele wereld 
uitsturen om gehoorverlies op te 
sporen en patiënten indien nodig 
aan te passen met hoortoestellen. 
Het gaat meestal over (moeilijk 
toegankelijke) gebieden in lage-
inkomenslanden waar slechts één op 
veertig personen met gehoorverlies 
een hoortoestel draagt. Vooral 
kinderen met een onbehandeld 
gehoorverlies hebben in deze regio’s 
weinig toekomstperspectief omdat 
ze omwille van hun verminderd 
gehoor vaak problemen hebben 
met het volgen van onderwijs. De 
stichtingen nemen steeds nieuwe 
hoortoestellen mee om de mensen 
te helpen, maar de hulpvraag 
is zo groot dat ook gebruikte 
hoorapparaten meer dan welkom 
zijn. Deze apparaten worden 
gerepareerd en de nieuwe gebruikers 
worden voorzien van voldoende 
batterijen en onderhoudsproducten. 
Ook (half)jaarlijkse opvolging is 
voorzien.“

Jolien hoopt nog lang oude 
hoorapparaten in te zamelen. Dit 
kan bij Hoorcentrum Jolien Desmet, 
Frans Standaertlei 23, 2180 Ekeren. 
Graag voordien een seintje op 
03/887 77 92 of via email jolien@
hoorcentrumjoliendesme .(WL)

Nieuw kapsalon Luxx Hoorcentrum Jolien Desmet 
zoekt oude hoorapparaten

T 03 225 11 13
info@salonluxx.be

Kapelsesteenweg 310
2930 Brasschaat
BE0737.407.064

Salon luxx
Salon.luxx

OPENINGSUREN
Ma en Zo GESLOTEN
Di 09:00 \ 18:00
Wo 09:00 \ 20:00
Do 09:00 \ 18:00
Vr 09:00 \ 18:00
Za 08:00 \ 16:00

Mary Lou Jans hield 34 jaar kapsalon  
op de Kapelsesteenweg.

In dit frisse  
interieur kan u  

optimaal genieten  
van een deskundige  

verzorging.
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Wat kost het om hier te werken?
Voor co-working kost een plaats 15 euro per dag, exclusief 
BTW. Koffie, water, thee en wifi zijn inbegrepen in de prijs. Een 
tienbeurtenkaart kost 135 euro.
Om alles af te huren voor een evenement, een familie-bijeenkomst, 
een lezing..., kost het 125 euro voor een halve dag en 200 euro 
voor een hele dag. Een dag in het weekend kost 250 euro.

De openingsuren tijdens de week zijn van 8.30 uur tot 18 uur. 
Evenementen en avonden enkel na afspraak. 
Op facebook en op instagram vinden we Condo onder de naam 
condo.Antwerp.
Het mailadres is condo@odyssey22.be en telefonisch is Condo te 
bereiken op 0484 99 25 12.
We wensen Condo een mooie start in Sint-Mariaburg! (LVp)

In de vroegere apotheek in de Leopoldlei is sinds kort de nieuwe 
zaak 'Condo' gevestigd. Een co-working plaats waar men in een 
huiselijke sfeer kan netwerken.

Lora Wouters en Roald Duchateau verwijzen ook in 
de naam Condo naar die huiselijkheid: het is afgeleid van 
het Engelse condominium en betekent woongedeelte met 
gemeenschappelijke delen. Lora is actief in de fotoproductie 
sector en Roald is consulent in de wereld van afvalbeperking, 
recyclage en circulaire economie.

Het is dus een ontmoetingsplek voor mensen die een 
professionele werkplek zoeken, maar ook vlot contact kunnen 
maken met andere creatieve beroepen om zo een community te 
creëren. Dit alles met een ecologische en duurzame visie. Nabij de 
ingang kun je je naamkaartjes achterlaten of visitekaartjes voor 
je eigen zaak. 

Lora en Roald vinden het erg belangrijk dat de originele stijl 
van architect Jo Van Bouwel behouden blijft en dat die ook in de 
nieuwe aanpassingen, zoals het logo op de deur, duidelijk is.

Het contact met de wijk is erg belangrijk, zeker met andere 
creatieve gelijkgezinden. De verjonging in de wijk is erg geslaagd 
en de oudere bewoners heten de nieuwe welkom. Zo worden er 
binnenkort ook huiskamerconcerten gepland, rustige momenten 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Condo is reeds geopend maar de officiële vernissage komt er 
samen met de opening van de zaak 'Leopold foodstore' van de 
overburen, gespecialiseerd in catering. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking en co-working!

Via vrienden en bezoeken aan Sint-Mariaburg hebben Lora 
en Roald de wijk leren kennen en de stijl van het leegstaande 
gebouw viel onmiddellijk op. De extra ruimte van de apotheek, 
aanvullend op het woongedeelte, biedt een waaier van mogelijke 
toepassingen:  co-working, evenementen zoals workshops, verga- 
deringen, lezingen, brainstormsessies, teambuilding, huis- 
kamerconcerten, tentoonstellingen en andere mogelijke vormen 
van ontmoetingen of netwerking. De indeling van de ruimte is 
modulair en de opstelling van de meubelen kan vrij aangepast 
worden.

Condo  
netwerken in een huiselijke sfeer

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

Lora en Roald voor hun nieuwe zaak Conto. Let op de origineel 
uitgewerkte deurgreep van de voormalige apotheek.

De gezellige werkruimte biedt vele mogelijkheden.
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Leopold  
foodstore

Na de kerstbomen
nu de paashaas

In de Leopoldlei, in het vroegere pand van 
de frituur aan de kerk (voordien apotheek 
Van Dijck, Foto Eddy Strecker en woning van 
aannemer Masson die de kerk bouwde), komt 

de nieuwe zaak 'Leopold Foodstore' met het aantrekkelijke concept van een 
‘feel good shop’. Het wordt een uithaal/take out van de gezonde keuken, 
met Belgische klassiekers maar ook met recepten uit de wereldkeuken, 
verse kruiden en kleine geschenken die met voeding te maken hebben. 
Zaakvoerder Roeland Bal zal de klanten graag advies en tips geven en 
open deur houden voor wie graag winkelt in een huiselijke sfeer. 

Ook duurzaamheid is belangrijk, niet alleen voor de producten maar ook 
voor de verpakking. Er worden dan ook herbruikbare draagtassen voorzien 
voor de klanten. Er wordt ook gedacht aan een voordelige ‘weekly bag’ met 
verschillende verse huisproducten. De nadruk ligt op vers eten uit eigen 
atelier, af te halen na afspraak of dagelijks tussen 11 en 18 uur.

Leopold Foodstore is het uithangbord van Atelier 1.16, bij veel lezers 
gekend als de catering leverancier van De Witte Duivels in Sint-Mariaburg.

Contact via mail kan op atelier116@live.be
De zaak zal binnenkort opengaan en zit nu in de laatste fase van 

afwerking. De mooie eigen affiche laat het herkenbare pand met ook het 
riante hoekpand van de Leopoldlei zien in zijn vroegere grandeur. Klassiek 
Mariaburg op zijn best. (LVp)

De voorbije decembermaand zorgde de 
Middenstandsvereniging 'Samen Mariaburg' 
voor sfeer in de straten met de mooie 
versierde kerstbomen aan alle handelszaken. Bovendien werden 
de duurzame milieuvriendelijke boodschappentassen met het logo 
vervaardigd en aan de winnaars van de winteractie overhandigd.

Op zaterdag 11 april zal de Paashaas weer rondwandelen door de wijk 
en lekkere eitjes uitdelen aan wie zich alsdan op straat bevindt. Intussen 
hebben in de mooie houten bakken de kerstbomen plaats gemaakt voor 
fris lentegroen en kleurrijke bloemen. 

Na Pasen wordt het snel Pinksteren. Tijdens de plaatselijke kermis 
wordt op 31 mei reeds voor de derde maal de grote BBQ georganiseerd. 
Dit jaar muzikaal opgeluisterd door twee orkestjes. Alvast noteren in de 
agenda! (LVB)

Sint-Antoniuslei 26
2930 Brasschaat
tel. 03 665 43 95

Alle dagen open van 8 tot 20u
Gesloten van dinsdag 13u tot woensdag 13u

Wij zijn ook OPEN op zon-en feestdagen!

De Mariaburgers die jarenlang de broden van bakker Colson aten, 
herkennen op bijgaande foto zeker bakkersvrouw Katelijne Broeckhoven 
(1964) als eerste van links. Naast haar dochter Sarah Colson (1991) en 
rechts Lieve Wymeersch (1942), respectievelijk grootmoeder, moeder en 
overgrootmoeder van de meisjes Camille (2017) en Lilou (2019) Verheyen. 

Tweemaal viergeslacht

Patrick Pevernagie (40) uit de Bist brengt met IP Knives 
een exclusieve collectie keukenmessen uit. In Citta van 
15 februari werd een uitgebreid artikel geweid aan deze 
autodidact, die niet alleen aan particulieren verkoopt, 
maar ook vermaarde chefs als Peter Vlyminck van Jean sur 
Mer en Christophe De Koninckx van de Brabohoeve van op 
maat gemaakte messen voorziet. (LVB)

Exclusieve keukenmessen  
van Patrick Pevernagie

Was onze wijk in het district 
Ekeren al vertegenwoordigd 
door een Mariaburgse schepen 
Marc Elseviers, dan is nu ook 
in de gemeente Brasschaat 
een Mariaburger lid van het 
schepencollege geworden. Het 
betreft dierenarts Bruno Heirman 
(62). Hij is verantwoordelijk voor 
financiën, interne organisatie, 
communicatie, ICT en HRM.

Bruno is de zesde zoon  uit 
het kroostrijk gezin Heirman-
De Schutter. Vader Louis was 
kleermaker, tevens koster in 
Stabroek. Later verhuisde het 
gezin naar de Leo Vermandellei 
en  vader werd orgelist in de  

parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw 
van Gedurige Bijstand. Moeder 
Yvonne De Schutter was vele 
tientallen jaren directrice van het 
rusthuis Aalmoezenier Cuypers in 
het Laageind. 

In Sint-Mariaburg was Bruno 
lid van basketclub Makeba en van 
turnkring Antverpia. Hij studeerde 
aan het Sint-Michielscollege te 
Brasschaat waar hij lid was van 
KSA.  Aan de Rijksuniversiteit 
Gent behaalde hij het diploma 
van dierenarts. In 1985 stichtte 
hij dierenkliniek Sint-Jan op het 
Sint-Jansplein in Antwerpen en in 
1987 een tweede dierenkliniek in 
Brasschaat. 

Bruno is gehuwd met Jeanine 
De Gevy, vader van drie kinderen 
Caroline, Isabelle en Vincent en 
woont in de Floris Verbraekenlei.
(LVB)

Nog 
Mariaburgse  
schepen
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MARIE LOUISA DE WEERDT
° 02/06/1923 
† 14/12/2019 

DR. LOUIS STERKENS
° 13/10/1934 
† 15/12/2019 

De weduwnaar van Irène Wanner werd geboren in 
Antwerpen. Het gezin telde twee dochters Diane 
en Mia. Ze verhuisden in 1982 van Vriesdonk 

naar de Sparrenlaan en nadien naar de Oudstrijderslei in Sint-Mariaburg.  
John was een uitzonderlijk sportief man die tot enkele maanden voor zijn 
overlijden nog bijna dagelijks ging tennissen. 
Een dierenvriend, liefhebber van natuur en groen die graag in zijn 
tuin werkte. Maar vooral was hij een heel geliefde vader en groot- en 
overgrootvader die altijd klaar stond om zijn familie te helpen. 
De uitvaartliturgie vond plaats in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van 
Gedurige Bijstand, waarna de asverstrooiing gebeurde op de begraafplaats 
aan de Alfredlei.

Hij stond ook altijd klaar om iedereen te helpen.  
In de beperkte vrije tijd die hij had, genoot hij vooral van zijn gezin en zijn 8 
kleinkinderen, zijn tuin (waarin hij graag werkte) en van klassieke muziek.  
Ook speelde hij graag tennis met zijn vrienden. 
Toen de kinderen uitzwermden, werd het huis in de Kastanjedreef te groot 
en zijn mama en papa verhuisd naar een kleiner huis in de Korte Spelierlaan 
te Kapellen.  Rond dat tijdstip werden de eerste symptomen van zijn ziekte 
duidelijk en geleidelijk aan ging het helaas van kwaad naar erger.  In 2015 
werd de zorg thuis voor hem te zwaar en werd papa opgenomen in WZC 
Zonnewende waar hij zijn laatste jaren met de beste zorgen werd omringd.  
Hij was 85 toen hij stierf en ik ben trots te mogen stellen dat hij een mooie 
bijdrage heeft geleverd voor onze samenleving.”

De echtgenote van Jos Delbon was één van de 
13 kinderen van de bekende Mariaburgse familie 
Janssens, die vanaf 1924 aan de Leopoldlei 

woonde. In haar jeugd hielp ze broer Gerard die een bekende groentewinkel 
had aan de overzijde van de straat. Elza en Jos huwden in 1951 en kregen 
vier kinderen Rita, Emiel, Lutgard en Simone. Die zorgden voor vijf 
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Van 1951 tot 2011, ruim zestig 
jaar, betrok het echtpaar de ouderlijke woonst aan de Leopoldlei. Zij waren 
graag geziene buren in de schaduw van de kerktoren. 
Ze waren trots op kleinzoon Mario Sarrechia, die verschillende malen een 
orgelconcert verzorgde in de kerk.  De laatste jaren sukkelde Elza met 
de gezondheid, waardoor ze vanaf 2011 in WZC Vesalius verbleef. Daar 
is ze ook overleden een goede maand voor ze 90 zou geworden zijn. In 
de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand vond in 
aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen de uitvaartliturgie plaats 
op vrijdag 17 januari. 

Op het ogenblik dat Elza Jansens stierf, was 
ook de gezondheid van haar echtgenoot 
Jos Delbon heel slecht. Zeven weken later 

is hij overleden in WZC Vesalius, waar hij vanaf  2014 samen met 
haar verbleef.  Jos bracht zijn jeugd in Schoten door en was op jonge 
leeftijd stoker bij de spoorwegen. Hij leerde tijdens zijn legerdienst 
Elza kennen in cremerie Nelleke. Hij wekte zich op tot chef van de 
loondienst bij Agfa Gevaert. Dagelijks fietste hij van Mariaburg naar 
Mortsel. Hij was bekend als enthousiast wielerliefhebber. Wekelijks 
organiseerde hij ritten voor amateurs die samen enkele uren 
sportieve ritjes maakten in de omgeving. Maar vooral hield Jos van 
muziek. 'Opera en Belcanto'  was zijn uitverkoren radioprogramma 
en Mozart zijn geliefde componist. Hij maakte vele reizen naar Italië, 
Frankrijk en Roemenië, waar hij de arme bevolking steunde. Vissen op 
geep was nog een geliefde hobby. Tijdens de weekends  hielp hij zijn 
goede vriend Louis Van Wesenbeeck de beste pistolets van West-
Europa bakken. In aanwezigheid van vele familieleden, vrienden 
en kennissen vond  de uitvaartliturgie plaats in de parochiekerk op 
vrijdag 6 maart.  

JOHN VAN DEN MEULENGRACHT
° 10/01/1930 
† 29/11/2019 

ELZA JANSSENS
° 14/02/1930 
† 08/01/2020 

JOS DELBON
° 08/04/1929 
† 26/02/2020 

De weduwe van Leon Vernaeve overleed op hoge 
leeftijd in WZC De Mick te Brasschaat. "Zij was 
een voorbeeld van een moeder en huisvrouw" 

stond op haar overlijdensbericht. Marie-Lou was lid van Okra en van 
Samana Sint-Mariaburg, een erg graag geziene vrouw in Dienstencentrum 
Antverpia. In 1947 huwde ze met beroepsmilitair Leon Vernaeve. Ze 
woonden op de Kapelsesteenweg in villa 'Ibi Bene', in de Isabellalei en op 
de Kapelsesteenweg 525 naast Bouwmaterialen Nuyens. Ze kregen twee 
zonen Patrick en Eric, die voor drie kleinkinderen en één achterkleinzoon 
zorgden. In 2012 vierden ze  hun  briljanten huwelijksjubileum. Leon 
overleed in 2014. Nadien verhuisde Marie-Lou naar de aanleunwoningen 
nabij DC Antverpia. Daar genoot ze nog van een mooie oude dag, bezocht 
dagelijks het Dienstencentrum en nam er intens deel aan de activiteiten, 
altijd goed geluimd en opgewekt, een zonnetje in huis. Zij leek op weg 
om onze volgende eeuwelinge te worden, maar na een ongelukkige val 
geraakte ze in het ziekenhuis en nadien in WZC De Mick, waar ze stilletjes 
uitdoofde. Haar zonen en de familieleden zorgden voor een sfeervolle 
uitvaartdienst in de parochiekerk, waarna de asurne werd bijgezet bij haar 
echtgenoot in het urnenveld van de begraafplaats Rustoord. 

Onze schatbewaarder Dirk Sterkens schreef 
volgende tekst na het overlijden van zijn vader:
"Na een veel te lange strijd tegen de ziekte 

Alzheimer is op 15 december 2019 mijn vader Dr. Louis Sterkens overleden 
in WZC Zonnewende te Kapellen.  Papa is van eind jaren ‘60 tot begin 
jaren 2000 huisarts geweest in onze regio waar hij zeer gewaardeerd 
en geliefd was door zijn patiënten omwille van zijn geduld, respect en 
luisterbereidheid. Hij werkte steeds van ‘s morgens vroeg tot laat in de 
avond en deed een lange periode zelf nog bevallingen.
Papa was afkomstig uit Rijkevorsel en studeerde via het Leger 
geneeskunde te Leuven. Na zijn studies trok hij voor 5 jaar naar Soest in 
Duitsland, waar hij als militair arts actief was voor de daar gekazerneerde 
Belgische militairen.

BM's verlieten ons
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Rosette was een echte Mariaburgse, geboren 
aan de Ekerse kant van de wijk. Met haar ouders 
verhuisde ze reeds op jonge leeftijd naar de Floris 

Verbraekenlei aan de Brasschaatse zijde, kort bij de Kapelsesteenweg. 
Na haar huwelijk met Robert Van Looy kocht het echtpaar in de jaren ’60 
een stukje grond halverwege dezelfde straat en bouwden er hun woning. 
Uit hun huwelijk ontsproten twee zonen, Leo en Johan. Haar echtgenoot 
overleed op middelbare leeftijd.
Rosette was heel haar leven actief bij verschillende Mariaburgse 
wijkactiviteiten. Als hobby hield ze van naai-, brei- en borduurwerk 
waarvan ze wel eens wat verkocht steeds ten voordele van plaatselijke 
verenigingen. Op latere leeftijd leefde Rosette nog enige jaren samen met 
levensgezel René Buyst en genoot van de vele uitstapjes samen met hem. 
Na het overlijden van René verhuisde ze naar VZW Welvaart in Kapellen/
Hoogboom waar ze in januari overleed. Een serene uitvaartdienst in de 
kapel van VZW Welvaart werd gevolgd door de bijzetting in het familiegraf 
bij haar echtgenoot Robert op het kerkhof van Brasschaat/Rustoord.

Bart werd geboren te Lochem (Nederland) maar 
verzeilde door oorlogsomstandigheden samen 
met zijn ouders, broer en zus in Mariaburg. Hij 

huwde met Louise 'Wiske' Pierloot en was vader van een geadopteerde 
zoon, Harold. Samen woonden ze, tot Wiske overleed, in de Charlottalei.
Bart volgde op jonge leeftijd bij Volkswagen een opleiding als 
automecanicien en werkte een periode  in één van hun Antwerpse garages. 
Later werd hij hoofdmecanicien bij de Ford Garage van  Goossens vooraan 
in de Gezondheidslei. Op rijpere leeftijd was hij nog enkele jaren actief in 
de Antwerpse haven bij het chemisch bedrijf Monsanto. Na de dood van 
zijn echtgenote was Bart een regelmatige bezoeker van DC Antverpia 
en nam hij deel aan diverse activiteiten. In 2009 verkocht hij zijn woning 
aan de Charlottalei en verhuisde naar de Boskapellei waar hij inwoonde 
bij zijn vrienden, echtpaar Jean en Linda Leeman-Corthals. Daar beleefde 
hij in tevredenheid nog een tiental mooie jaren met zijn vrienden die altijd 
voor hem zorgden als was het hun vader. Na een mooie uitvaartdienst in 
Villa Noorderkempen werd Bart begraven op het kerkhof te Brasschaat-
Rustoord.

De weduwe van Herman Roes overleed in RVT 
Christine te Ekeren-Donk. Het echtpaar Roes 
woonde vele jaren met hun acht kinderen in de 

Leopoldlei. Paula was geboren in Gierle als vierde uit een landbouwersgezin 
met negen kinderen. Na haar opleiding  als verpleegster werkte ze eerst in 
Pulderbos waar ze haar echtgenoot leerde kennen. Nadien in Brasschaat 
en in het Sint-Jozef Instituut voor andersvaliden op de Luchtbal. 27 jaar 
geleden overleed haar echtgenoot. Maar ze bleef actief, leerde schilderen, 
reisde naar Amerika... Ze verhuide naar het Zilverhof in Kapellen en verbleef 
op hoge leeftijd uiteindelijk in RVT Christine. De uitvaartplechtigheid van 
deze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder vond op 3 maart 
plaats in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand.

Op zaterdag 1 februari namen heel veel 
familieleden, vrienden en kennissen in de Sint-
Jozefskerk te Hoogboom afscheid van Frans 

Hoelen, weduwnaar van Simonne Gysen. Hij was een nakomeling van de 
vermaarde Kapelse fotograaf  Frans Hoelen (1870-1904) die duizenden 
postkaarten maakte van de ruime omgeving, pareltjes die nog steeds 
gegeerd zijn bij de cartofielen. Frans woonde destijds met zijn echtgenote 
en kinderen Koen, Ann en Leen aan de Frilinglei, de laatste jaren op de 
Antwerpsesteenweg over garage Rietje. Hij was een trouwe bezoeker van 
Dienstencentrum Antverpia, een natuurliefhebber, tuinier die gul van zijn 
groenten deelde, een rasverteller en ook een fijngevoelig muzikant. Op het 
einde van de eucharistieviering aanhoorden de aanwezigen met ontroering 
een stuk dat Frans zelf op orgel speelde. Hij overleed totaal onverwacht, de 
dag nadat de familie nog gezamenlijk het einde had gevierd van de DIKA-
fototentoonstelling in het Oud-Gemeentehuis  '180 jaar fotografie door de  
lens van de dorpsfotograaf'. Hij werd te ruste gelegd naast zijn echtgenote 
op de begraafplaats van Rustoord.

De weduwnaar van Kathy Pieters was een 
bekend beeldhouwer en negen jaar voorzitter van 
Kunstkring Caerde. Beroepshalve werkte hij in de 

Antwerpse haven bij Monsanto. Na zijn pensionering kon hij zich volledig 
uitleven in zijn passie: beeldhouwwerken uit hout kappen. Zo zorgde hij voor 
de beelden in de kerststallen aan de Antwerpse kathedraal en de Ekerse 
Sint-Lambertuskerk. Hij maakte ook het beeldje voor de 'Verdienstelijke 
inwoner' van de gemeente Brasschaat. In opdracht van het district Ekeren 
vervaardigde hij drie beeldjes voor de winnaars van de Cultuurprijs. Ook in 
zusterstad Andernach (Duitsland) is werk van Mon te vinden.

ROSETTE DOMS
° 23/04/1934 
† 14/01/2020 

LAMBERT 'BART ' VAN LIER
° 20/02/1931 
† 11/02/2020 

PAULA EYKENS
° 08/07/1925 
† 21/02/2020 

FRANS HOELEN
° 10/02/1931 
† 28/01/2020 

RAYMOND VAN DEN BROECK
° 30/04/1945 
† 29/01/2020 

De laatste maanden ging zijn gezondheid sterk achteruit. Op de laatste 
groepstentoonstelling van Caerde in het Antverpiagebouw liet hij zelf 
verstaan dat het wel eens zijn laatste vernissage als voorzitter zou kunnen 
zijn. 
Mon was een sociaal bewogen man, een hulpvaardige buur in de Karel De 
Wintstraat, een bezorgde vader voor zijn kinderen, ook voor een Roemeense 
pleegdochter. Vele familieleden, vrienden en kennissen namen van hem 
afscheid tijdens een mooie plechtigheid in uitvaartcentrum De Waele in 
Ekeren. Collega-beeldhouwer Peter Kempenaers, destijds medestichter 
van Caerde, hield een ontroerende toespraak. De asverstrooiing geschiedde 
op de strooiweide van de begraafplaats aan de Driehoekstraat te Ekeren. 
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Toen de VZW Wijkwerking 
Mariaburg in oktober 1986 het 
eerste nummer van de 'Gazet van 
het Nieuw Kwartier' uitgaf, stond 
daarin op blz. 4 een groot interview 
met Mark Wouters, 'de man van 
de Frut'. Hij had zoveel te vertellen 
dat ook in nummer 2 van december 
1986 blz. 3 gevuld werd met het 
vervolg van dat interview!

We zijn nu 143 nummers van  
onze buurtkrant verder en ontdek-
ten dat Marc Wouters (76) al vijftig 
jaar zijn sporen als persverslaggever 
verdiend heeft. Ontelbaar veel 
foto's en teksten heeft hij geleverd, 
vanaf oktober 1969 aan Gazet van 
Antwerpen - fotoverslag van de 
voetbalmatch Mariaburg-Meer was 
zijn allereerste bijdrage - maar ook 
aan De Post, Rosita, Het Brabants 
Nieuwsblad (Nederland), Het Volk, 
De Nieuwe Gazet... In zijn woning 
aan de Van de Weyngaertlei 44  
bevindt zich een schat aan docu-
mentatie over al wat in onze con-
treien en ver daarbuiten gebeurd is 
de voorbije halve eeuw.

Marc had een opleiding foto-
grafie gevolgd aan het Techni-
cum Londenstraat. Hij heeft heel 
wat films en fotoboeken op zijn 
actief.  Zijn allereerste film 'Aarde' 
handelde over een boerengezin uit 
de Carolinalei. Kortfilms  'Geslaagd 
gebuisd' (8mm) en 'Negen lange 
uren' (16mm) werden ook sterk ge- 
waardeerd en zelfs in het Zee- 
manshuis geprojecteerd. In 1981 

realiseerde hij met Frans De 
Medts een film van 25 minuten 
'Geborgenheid - Out of Arms Way' 
die brons behaalde in Berlijn. Het 
was een heel bijzondere film, enkel 
beeld en klank, zonder dialogen. De 
Mariaburgse acteur Mon De Ridder 
vertolkte de hoofdrol. In die periode 
stond op de brievenbus aan de Van 
de Weyngaertlei 44  'Aurora Films'. 

Prachtig waren drie boeken over 
Pol Mara, Bram Bogart en Jacques 
Moeschal, die in drie talen met 
prachtige kleurenfoto's werden uit- 
gegeven en waarbij tevens een 
film van deze drie kunstenaars 
werd gemaakt. Ook het fotoboek 
'Ardennen zonder Grenzen' met 
Paul Koeck als tekstschrijver en 
Pol Ibou als vormgever blijft een 
schitterende realisatie. Voor het 
in 2014 uitgegeven '55 heroes in 
Antwerpen' leverde Marc eveneens 
de foto's, een bijzonder  mooi boek 
met teksten van Freddy Michiels.

Vanaf 1988 is in de Van de 
Weyngaertlei 44 PVBA Wouters 
& Fasseur gevestigd. Marc ver-
duidelijkt:  "Toen de bekende volks-
dansgroep De Uiltjes naar een 
festival in Groot-Brittannië ging, 
nodigden ze me uit om mee te 
gaan voor het verslag in de krant. 
Ik kon echter niet weg en gaf hen 
drie filmrolletjes mee om zelf foto's 
te maken. Bij hun terugkomst 
kwam een mager kereltje de 
filmpjes brengen. Dat was Koen 
Fasseur, die na zijn opleiding en 

legerdienst in 1988 mijn compagnon 
werd." Samen hebben ze voor alle 
mogelijke media beeldmateriaal 
geleverd en thans is met Robin 
Fasseur (22) een volgende generatie 
actief. Hij zorgt voor de video's die 
men als GVA-lezer meer en meer on 
line kan bekijken.

Bovendien werd in de periode 
1996-2001 door het team van Marc 

Wouters 'De Week' gepubliceerd, 
een veel gelezen blad met regionaal 
nieuws. Ook al is Marc de pensioen-
leeftijd al lange tijd voorbij, hij blijft 
plichtsbewust het lokale nieuws 
verslaan. De redactie van de 'Gazet 
van het Nieuw Kwartier' is hem 
dankbaar, dat we regelmatig op 
zijn vrijwillige medewerking mogen 
rekenen. (LVB) 

Marc Wouters  
'gouden' verslaggever

Geenen bvba
Begrafenissen
Crematies
Huwelijken

Dag en nacht

Kapelsesteenweg 563 2180 Ekeren - Mariaburg 
tel: 03/664.27.04

Nog award voor Silke 
Daneels (DASI)

De WIA's (Wedding Industry 
Awards) 2020 vond op 15 februari 
plaats in La Riva te Antwerpen. 
Een internationale vakjury nomi- 
neerde de kandidaten met de  
mooiste projecten van het afgelo- 
pen seizoen. Na de nominatie 

was het aan de collega’s van  
de huwelijkssector. Ondanks een 
sterke tegenkandi-daat kon Dasi 
voor een tweede keer op rij de 
Award voor 'Graphic Designer 
2020' in de wacht slepen. Silke 
Daneels uit de Boskapellei levert 
al 15 jaar grafisch en illustratief 
werk. Samen met het bruidspaar 
ontwikkelt ze een heel persoonlijk 
totaalconcept voor drukwerk, 
van ontwerp tot aan de levering 
van het afgewerkt product met 
een exclusief, sprankelend fris 
resultaat. Voor meer info kan je 
kijken op www.dasi.be. (LVB)



We gaan terug naar het begin van deze 
eeuw. De gezondheidstoestand en meer 
bepaald de fysieke conditie van de westerlingen 
gaat achteruit: gezond eten en meer bewegen is 
de uitdaging. Dit is dan ook de start van dit groot 
avontuur.

Bij aanvang was er van marathon geen 
sprake.  AC Break, de fusie-atletiekclub van 
Ekeren en Brasschaat, lanceert de 'start to 
run'. Onder impuls van Marc Hendrickx, tot op 
heden nog steeds de hoofdtrainer van de Ekerse 
joggers binnen de club, werd twee keer per jaar 
een 'start to run' georganiseerd. Volgens een 
logisch opbouwend schema in tien weken van 
niets in staat zijn 5 km onafgebroken te lopen: 
dat werd plots haalbaar voor een ruime groep 
mensen. Andere Mariaburger John Malone, 
oorspronkelijk via zijn dochter en zonen bij 
de club aangesloten, nam meer dan eens de 
begeleiding van de startende lopers op zich.

Je bent dan na tien weken in staat om de  
5 km zonder kleerscheuren af te leggen. Je 
voelt je er als loper goed bij en je wilt verder. De 
volgende stap is dan de 10 km. De eigen 'Kom 
op tegen kanker"-loop in centrum Ekeren is dan 
een leuk doel. Dit blijkt maar een tussenstop te 
zijn.  De 'Antwerp 10 miles' lokt de loper naar de 
kernstad. Een grote ploeg van de joggers heeft  
deze loop dan ook al meermaals tot een goed 
einde gebracht.

Als je dan aan de 16 km bent geraakt, is de 
halve marathon niet ver meer af. Na de Antwerp 
10 miles verder trainen om in het najaar de 
afstand in Etten-Leur te kunnen afleggen. Later 
volgt deze afstand ook in Essen, Heist-op-den-
Berg, Nijlen,... Gezond zijn en genieten is de 
boodschap.

Wie dit kan, droomt om toch zeker één keer 
de magische olympische afstand te kunnen 
lopen.  Een strak schema met aangepast advies 
werd opgesteld door oppertrainer Marc. In 2007 
slaagden twee Mariaburgers erin om deze  
42 km  en 195 m tot een goed einde te brengen.  
Herman Muys (in het verleden nog voorzitter 
van de Wijkwerking) en John Malone slaagden 
erin de afstand in Etten-Leur af te werken.  
Steven De Schepper hield het op dat moment 
nog bij de halve marathon.  

Herman had de microbe duidelijk te pakken.  
Met marathons in Antwerpen, Nice, Ieper, 
Valencia (waarvan een aantal verschillende 
keren afgelegd) staat zijn teller ondertussen 
op het indrukwekkende getal van elf!  Dit is een 
prestatie om U tegen te zeggen.

Ondertussen was er nog een Mariaburgse die 
de microbe te pakken had.  Zo legde Lily Solie 

in 2012 haar eerste marathon af. Ze liep hiervoor 
de magische marathon Flanders Fields van 
Nieuwpoort tot Ieper. Met Antwerpen, opnieuw 
Flanders Fields en Valencia mag zij trots zijn 
te vermelden dat ze al vier keer deze prestatie 
geleverd heeft.

2019 was, na een eerdere mislukking, ook  
voor Steven De Schepper het moment aan-
gebroken dat het moest gebeuren.  Na een reeks 
10 miles en halve marathons droomde ook hij 
om dit eens te doorstaan.  13 oktober 2019 legde 
hij in Keulen de afstand af en trad hij toe tot de 
'club van de marathon'.

Lopen is goed voor lichaam en geest. De 
vier hier vermelde lopers hebben dit kunnen 
realiseren door een goede begeleiding, leuke 
sfeer en veel vriendschap binnen de joggers van 
AC Break Ekeren. In deze groep kan iedereen 
op zijn of haar niveau genieten van deze sport.  
Wie interesse heeft, kan terecht aan Hof De 

Bist (woensdag 9.00 u, vrijdag 9.00 u en zondag 
9.30 u) of op de atletiekpiste aan de Schinde 
(woensdag 19.15 u en vrijdag 19.15 u) om onder 
begeleiding deze mooie sport te beoefenen.  
Iedereen kan op zijn of haar niveau meelopen 
met de club. Wie van nul moet beginnen kijkt 
best op www.acbreak.be naar de nieuwe 'start to 
run' dit voorjaar. (SDS)
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Bekende Mariaburgse marathonlopers

Medaille  
marathon  
Etten-Leur

Herman
Muys

Steven  
De Schepper

John
Malone

Deelnemers Break aan marathon Valencia,  
Lily Solie is de tweede rechts vooraan. 

Michel Embregts
Schriek 202, 2180 Ekeren

Voor bezoek Tel.: 03/665 33 71

Fort en Bunkermuseum

M.I.

FORTEN IN BELGIË
De Maginotlinie – De Atlantikwall –  

De Westwall.
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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 

WARMSTE WEEK  
scoorde prachtig 

Maaltijdprijzen DC’s  
werden aangepast

Enkele dromen geen bedrog 

Kerstversiering gemaakt door de hobbydames voor de feesttafel bij 
Kerstdiner en wenskaarten werden te koop aangeboden.

Velen hebben zich tijdens de ‘ Warmste Week ‘ einde december van de 
‘warmste kant‘ laten zien. In het kader van de nationale Studio Brussel-
actie ten voordele van een groot aantal goede doelen werden ook in de drie 
dienstencentra van Brasschaat tal van activiteiten georganiseerd. 

Dinsdag 17 december werd een lekkere smul georganiseerd. Paul De 
Schepper bakte hiervoor zoetlekkere pannenkoeken. 

Woensdag 18 december bracht Louis Coolen kerstsfeer en kon genoten 
worden van heerlijke glühwein. Drankopbrengst ging naar de Warmste Week. 

De hobbydames maakten wenskaarten en 
mooie versiering voor op de feesttafels bij 
het Kerstdiner. Dit alles werd achteraf te 
koop aangeboden. De 'rospot' werd voor die 
periode omgevormd tot 'opbrengstpot' voor 
de Warmste Week.Heel de week werd via een 
tombola geld ingezameld. Al deze activiteiten 
en nog zoveel meer brachten in het totaal 
2.432,10 euro op. Dit bedrag werd overhandigd 
aan Sociale Kruidenier en Coda Wuustwezel. 

Het was fantastisch hoe al die warme 
activiteiten iedereen tijdens die week hebben 
samengebracht. (WL)

Het aantal deelnemers aan de middagmalen blijft in de drie 
dienstencentra stijgen. Zeer zeker door de heerlijke menu’s alsook door 
de  mond-aan-mond reclame. Vermits de  kostprijs voor de maaltijden 
gestegen is, werd een prijsverhoging noodzakelijk. De laatste aanpassing 
dateerde van januari 2013! Sinds 1 februari betaalt men nú voor soep, 
hoofdschotel, dessert en water en mèt bediening aan tafel op weekdagen 
en zaterdagen (Vesalius) 8 euro en omnio tarief 7 euro; op zondagen 
(Vesalius) 10 euro en  9 euro; voor feestmalen 12 euro en 11 euro.  (WL)

Geruime tijd werden in 2019 “Droomformulieren” verspreid en ingevuld. 
Het dienstencentrum wilde weten waarvan bezoekers zoal droomden. 
Zo vroeg men o.a. terug de bakken met bloemen aan de inkom. Er zijn 
zelfs al ‘groene vingers‘ gevonden om de plantenbakken mooi te houden.
Dikke gymmatten: daarover wordt met de sportdienst onderhandeld.
Meer parkeergelegenheid voorzien voor mensen met een parkeerkaart 
wordt door het gemeentebestuur bekeken. Een optie is extra parking te 
voorzien aan de Vroente; anderzijds wordt op het huidig parkeerterrein 
de aanpassing van 'openbaar' naar 'bezoekers Antverpia' voorgesteld.
Biljart en sjotterstafel plaatsen was een vroegere, veel gewenste droom. 
Evident om dit te voorzien is het niet. Dit gaat ten koste van een aantal 
maaltijdgebruikers of andere sportactiviteiten. Voornoemde geselecteerde 
belangrijke bezoekersdromen worden geen bedrog. Het DC belooft dit 
zeker niet los te laten. (WL)
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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.”

GAZET VAN HET NIEUW KWARTIER

JAARGANG 28 • Nr: 119 • September 2013

KMO

6

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)
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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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Honderdjarige gevierd Na felicitaties van het gemeentebestuur Brasschaat en ook van de 
Belgische koning en koningin was het de beurt aan DC Antverpia om de 
kranige bezoeker in de bloementjes te zetten. Wekelijks wordt hij een paar 
maal opgehaald om in het DC een middagmaal te nuttigen.

Philip woont sinds 1948 in de Louislei en leeft er nog steeds zelfstandig. 
Professioneel runde hij gedurende bijna 50 jaar een maritiem import- en 
exportbedrijf in de Antwerpse haven.

Reizen, zeilen, zwemmen, worstelen - zelfs in competitieverband - 
waren zijn hobby's. Maar nu houdt hij het hoofdzakelijk (noodgedwongen 
vertelt hij…) bij muziek beluisteren en Italiaans leren. Toch durft hij het 
nog steeds aan om met het openbaar vervoer een oude vriend te gaan 
bezoeken in Brugge. Kranige kerel!

Zijn echtgenote overleed een drietal jaren geleden. Op de vraag 
waarom hij geen huishoudster in dienst neemt, antwoordt hij doodleuk: 
“Die moeien hun eigen teveel met alles…” 

De honderdjarige stelt het nog steeds zeer goed en in tevredenheid 
zou hij nog enkele jaren willen genieten van zijn vrienden en familie en de 
bezoekjes aan dienstencentrum Antverpia.

Vroeger werd een 60-jarige al als oud beschouwd, waren bejaarden 
zeldzaam en werden eeuwelingen uitbundig gevierd met een luisterrijke 
stoet, waar heel het dorp present was.

Herinner je de luisterrijke viering in St.-Mariaburg van Catherina 
De Bie (moederke Van den Eynden) die uiteindelijk 104 jaar werd. Qua 
levenslengte zijn de tijden zeker in gunstige zin veranderd. LC)

Mariaburger Philip Durot werd begin dit jaar 100.  
Hij werd geboren in 1920!

Philip Durot met enkele medewerkers van DC Antverpia

2020 in de kijker 
Het jaar is al wat gevorderd, maar DC heeft 

voor 2020 toch nog wat in de pijplijn.
Zo worden in april vele bezoekers aangezet 

tot bewegen vooral via sportactiviteiten en 
dat stimuleert DC Antverpia graag. Ook wordt 
ingezet op yoga voor beginners, stoelyoga, 
yoga als pijnbestrijding, enz. Woensdag  
“1 april-visquiz” is o m14 uur een niet te missen 
klassieker. 

Meimaand wordt burenmaand.

Dansliefhebbers wagen hun pasjes op 
woensdagen 22 april, 13 mei, 17 juni te 14 uur op 
muziek van Louis Coolen.

Op dinsdag 23 juni is mantelzorg voorzien. 

Donderdag 13 augustus staat een busreis 
naar Brussel gepland met vertrek 8 uur: gegidste 
rondleiding en bezoek aan bloementapijt.

Maandag 14 september organiseren de drie 
dienstencentra een reis naar 'Het Witte Paard' 
in Blankenberge:. Een dag vol plezier met vrije 
tijd aan zee, 4-gangenmenu en show. 

Visie op alcohol wordt bijgeschaafd. Een 
dienstencentrum is een ontmoetingsplaats 
om gezamenlijk te eten, te ontspannen, leuke 
activiteiten te doen. Bij hét glaasje drinken 
speelt het dienstencentrum een preventieve 
rol: vanaf februari werd het alcoholvrije aanbod 
uitgebreid. (WL)
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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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Komt Corona naar 
St.-Mariaburg ?
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Januarimaand, nieuwjaarmaand en omwille van een veel te 
drukke agenda komen Julienne en ikzelf traditioneel rond 
Lichtmis bijeen en bakt zij voor ons de lekkerste pannenkoeken 
van heel Mariaburg (die van Samana niet meegerekend).
Dit jaar heeft ze zorgen want haar verzameling koekendozen 
van het koningshuis, startend met Leopold I en gaande tot 
Filip en Mathilde, klopt niet meer sinds Albert II er een tweede 
dochter bij heeft. Waar hoort Delphine nu thuis? Ik troost haar 
en zeg dat er misschien nieuwe dozen zullen zijn ter gelegenheid 
van de opening van de nieuwe Delhaize in de loop van het jaar.
We trekken het ons niet aan, geen BMI vandaag, laten ons de 
pannenkoeken smaken en traditiegetrouw fileren we de al dan 
niet recente actualiteit. "Zeg Barbara, die Zwangere Guy, is dat 
nu een transgender die een kleine gaat krijgen? Ik zag hem op 
de uitreiking van de MIA’s, toch een ferme gast of niet soms?" 
Ik leg uit dat dit zijn artiestennaam is en dit tot opluchting 
van Julienne die weet dat de biologie snor zit. "En Koen Geens 
die ' koninklijke opdrachthouder' is en de loopgraven wordt 
ingestuurd, wat is de link met Vivaldi, dat is toch de componist 
van de vier seizoenen?" Ik leg uit dat de winter blauw voorstelt 
dus de open VLD, de lente is groen, de zomer is rood en de 
herfst is oranje dus CD&V. "Niets is nog wat het was," zucht 
Julienne, "nu zijn er reeds heel wat schadelijke stoffen die 
vrijkomen bij het verbranden van wierook en van kaarsen in 
onze kerk, moet Trump zijn speech herschrijven dank zij Nancy 
Pelosi, en worstelen wij hier met Ciara en haar nakomelingen. 
En Barbara", vraagt ze met een smile van oor tot oor. "Nog 
geen vooruitzichten voor Valantijn? Zo een pronte madam, nog 
steeds niet aan het tinderen?" Om haar af te leiden begin ik over 
het Corona virus. Opeens  komt Julienne uit de kelder met een 
karton Corona Extra, gekocht in de Colruyt in superpromotie en 
afkomstig niet uit China maar uit Mexico. Ik stel haar gerust 
en we besluiten de flesjes soldaat te maken in de loop van de 
zomer. En zoals mijn grootmoeder altijd zei : We hebben een 
hekel aan sleur, maar zijn bang voor veranderingen.
Tot volgende keer,

Barbara

Voor liefhebbers van het kaartspel wil de Vlaamse Bridge Liga op 
een namiddag/avond via een interessante PowerPoint mensen 
enthousiast maken voor ‘bridge’. Bij voldoende belangstelling 
kan de wijkwerking zo’n sessie organiseren. Geïnteresseerd, 
laat het weten op tel. 03/664 31 88, gsm 0479/44 81 50 of guy_
mahieu@hotmail.com. (GM)

Op 1 februari was het in de 
Rochuslei weer feest ter 
gelegenheid van de derde 
nieuwjaarsdrink.
Veertien kinderen vonden 
de oplossing voor de dertig 
vragen van de straatrally 
waarbij ze een aantal 
details in hun eigen straat 
moesten ontdekken. Ze 
kleurden nog een affiche 
‘GRAAG TRAAG’ in en 
daarna konden ze genieten 
van pannenkoeken en een 
kidsparty! 
’s Avonds kwamen er 61 
volwassenen langs met 
hapjes en drank, genoeg 

voor de hele straat. Een gezellige ontmoeting met de veel gehoorde 
opmerking: “Wat kennen we mekaar toch weinig”. Een aansporing 
om verder te doen. (JVB)

De gemeente Brasschaat wil het gebruik van 
milieuvriendelijke voertuigen stimuleren. 
Daarom plaatst ze volop elektrische laadpalen 
op diverse locaties in de gemeente. Wat 
Mariaburg betreft, zijn reeds palen geïnstalleerd 
in de Zwemdoklei, Annadreef, Molenweg 
en Kapelsesteenweg. Er zullen ook borden 
geplaatst worden om aan te duiden dat het 
om laadpalen voor elektrische voertuigen gaat, 
niet voor hybride wagens. "In het totaal worden 
zestien palen geplaatst," aldus schepen van 
Milieu Goele Fonteyn. (WD)

Enige tijd geleden is op een donderdagavond 
een sleutel gevonden op het gelijkvloers. Tot op 
heden heeft zich niemand gemeld om hem op te 
halen. Wie denkt dat het zijn/haar sleutel is, neemt 
contact op met Walter Lauriks: 03/664 33 96 of 
0487/613 797. Het is ook mogelijk langs te komen op 
dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11.30 uur. Of een 
mailtje sturen naar wijkcentrum@mariaburg.be.(WL)

Bridgeliefhebbers gevraagd

Nieuwjaarsdrink Rochuslei

Laadpalen elektrische voertuigen

Sleutel gevonden in Wijkcentrum


