
ONZE VERENIGINGEN IN CORONATIJDEN 

Vrijdag 13 maart 2020: er worden verregaande maatregelen 

aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. De KLJ  zit 

met de handen in het haar. Hoewel de maatregelen 

aanvankelijk tot 3 april zouden gelden, voelt men de bui al 

hangen. Op 4 april staat nl. de jaarlijkse wafeltjesverkoop 

gepland, de wafels zijn besteld en annuleren kan niet meer. 

Dus worden op 3 april de paletten wafels en frangipanes  

geleverd.  Omdat men niet van deur tot deur mag gaan, wordt 

de verkoop online georganiseerd.  Gelukkig komen de 

bestellingen vlot binnen. Om de wafels bij de kopers te krijgen, 

wordt overlegd met de gemeente en de coronalijn. Onder 

strikte voorwaarden kan een afhaalmoment georganiseerd 

worden op 25 april.  Met wat creativiteit en dankzij de vele 

kopers werd de wafeltjesverkoop ook dit jaar weer een groot 

succes! Goed gedaan, KLJ! 

Hoe gaat jouw vereniging om met haar werking in deze bizarre tijden? Laat 

het ons weten!   

 

INLEIDING 

Wie had dat ooit gedacht? 

Achterbroek heeft haar eigen 

‘gazet’!  Deze gazet is een tijdelijk 

initiatief en zal wekelijks 

verschijnen zolang we niet terug 

volop uit ons kot mogen komen. 

De gazet is er voor iedereen die 

betrokken wil blijven bij het reilen 

en zeilen in ons dorp, een handje 

wil toesteken om deze crisis 

leefbaar door te komen en voor 

iedereen die nood heeft aan  wat 

meer contact, al is het dan op het 

scherm of op papier.  
 

En daarom doen we meteen een 

oproep.   Bezorg ons de nieuwtjes 

uit je straat,  bemoedigende 

boodschappen, historische 

weetjes, laat je kinderen een 

tekening  of kaartje maken, … en 

stuur dit alles naar 

GVAchterbroek@gmail.com.   

Wekelijks zullen we uit de 

inzenders iemand loten die we 

een kleine (maar lekkere) 

verrassing bezorgen. 
 

Speciale dank trouwens aan: 

 het gemeentebestuur van 

Kalmthout dat voor ons een 

aantal exemplaren op papier 

voorziet zodat alle leden van 

Samana Achterbroek een 

papieren versie krijgen  

 de vrijwilligers van Samana 

die ervoor zorgen dat deze 

gazet aan hun leden 

bezorgd wordt 
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PASEN 

De deuren van de kerk bleven toe, maar in gedachten was de 

Paastijd voor velen toch een tijd van hoop.  Het parochieteam deed 

mooie inspanningen om die boodschap van hoop over te brengen, 

door teksten op grote borden en takken van een krulwilg neer te 

zetten waar jong en oud iets in kon ophangen. Veel mensen namen 

dan ook de tijd om een paaswens, knutselwerkje, een tekening of 

een kaartje op te hangen. ’Ik wens geen corona meer, zodat we 

terug leuke dingen kunnen doen’, ’Niet te geloven hoeveel moed een 

mens kan halen uit een beetje begrip en erkenning’, ’Laat er een 

straaltje zon zijn voor iedereen in deze zware tijden’ , ’Sterkte  aan 

alle mensen die zich zo hard inzetten om de maatschappij draaiende 

te houden’ - het zijn maar enkele van de wensen die een plekje 

kregen.  Mooi initiatief! 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Bernadette Van Looveren voor de tekstjes en Rit Van Gool voor de 

foto’s. Heb je zelf nog een aankondiging, verslagje, nieuwtje? Laat het ons weten!) 

TROUWENS … WIST 

JE DAT? 

De voorloper van de 

KLJ, de BJB, niet met 

wafels maar met 

frisco’s door de 

Achterbroekse 

straten trok?  Herken 

jij nog mensen op 

deze foto uit 1960? 
 

(met dank aan Hilde 

Francken voor de foto’s 

van KLJ en BJB) 

KAN JE HULP GEBRUIKEN? 

Behoor je tot de risicogroep 

(zieken, ouderen, …) en heb 

je hulp nodig? Iemand die 

boodschappen voor je doet, 

even naar de apotheker gaat 

of met de hond gaat 

wandelen? Bel het nummer 

03 620 15 67 of mail naar  

kalmthouthelpt@kalmthout.be 

De gemeente bundelt alle 

hulpvragen 

en gaat op 

zoek naar de 

juiste 

vrijwilliger.  

BABYBOOM? 

Er wordt gezegd dat we na deze lockdown-periode mogelijk een 

babyboom mogen verwachten.  Op 23 april werden in het Kruisbos, 

in de akker over de melkautomaat, alvast 7 ooievaars gespot.  Was 

hun bezoek aan ons dorp alvast een voorbode? 



BLOEMENBOMBARDEMENT 

Op zoek naar een vrolijke activiteit met je kroost? 

Maak dan samen zaadbommen: balletjes die je in 

de natuur of je tuin kan uitgooien. Het is zo leuk en 

eenvoudig: ingrediënten afmeten, mengen en 

rollen maar. Na een paar dagen drogen kan je ze 

uitgooien en hopelijk later van de bloemenpracht 

genieten.  Door het toevoegen van bentoniet 

(soort kleipoeder, verkrijgbaar bij Aveve) zorg je 

dat de zaadjes kunnen kiemen. Ze houden immers 

vocht en mineralen beter vast. De volgende stap is 

ze uitgooien. Eind april en mei zijn hiervoor de 

beste maanden. Dan is de aarde voldoende 

opgewarmd. Als je dan ook nog het weerbericht 

bekijkt en wacht tot ze regen voorspellen, zit je 

helemaal goed!  Laat ons Achterbroek 

bombarderen met een bloemenpracht!   

Hoe maak je deze zaadbommen? Meng 3 kopjes 

potgrond met 1 kopje bentoniet, een half kopje 

bloemzaadjes en 1 kopje water. Rol er balletjes van 

en laat drogen.  

Met dank aan Sarah Van Wezel (Studio Mus). Heb jij zelf ook 

zo’n leuk idee of toffe activiteit? Laat het ons weten! 

 

 

 

 

WOAR IS DA FJEESJE? 

Nérgens is dat feestje. Omdat het even niet kan.  

Maar toch … wordt jouw oma net nu 80 jaar? 

Vierden je buren normaal binnenkort een 

zilveren, gouden, briljanten bruiloft? Of zou je 

nichtje net nu met héél veel toeters en bellen in 

het huwelijksbootje gestapt zijn?  

Laat hen weten dat je aan hen denkt!  Stuur ons 

een foto met een hartverwarmende en 

bemoedigende boodschap.   

En dat feestje?  Dat volgt later wel! 

GESLOTEN KUNSTATELIERROUTE 

Nu de deuren voor de Open 

Kunstatelierroute gesloten moeten 

blijven, laten we jullie in onze gazet 

kennis maken met een creatieve 

Achterbroekenaar. Trees Slijper woont sinds 

2008 in ons dorp.  Zij is autodidact en heeft een 

zeer gevarieerde stijl.  ‘Ik sta blanco voor een 

doek en alsof mijn hand gestuurd wordt, 

ontstaat er een afbeelding. Mijn kleurgebruik is 

zeer stemmingsgevoelig’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(acryl op hout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Impressie van Bretagne)  ‘ik schilder nooit na. 

Alles komt op mijn netvlies en ik werk vanuit 

mijn gevoel’ 

Ben ook jij creatief, in welke zin van het woord ook? En wil 

je de rest van Achterbroek laten meegenieten van jouw 

creaties? Stuur even een mailtje! 
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HOE IS HET NOG MET … 

In deze rubriek gluren we even binnen in het leven van uitgeweken Achterbroekenaren.  Louis Van 

Thillo is de oudste zoon van Frans Van Thillo en Caroline Fraeters. Hij groeide met zijn 2 zussen en 

broer op op de Brasschaatsteenweg 10. Als gepensioneerd schooldirecteur vond hij de weg naar La 

Trimouille in Frankrijk, waar hij sinds 2009 woont.   We legden hem enkele vragen voor. 

Wie waren je vrienden in Achterbroek? 

Oei, heel wat mensen. Mijn leeftijdsgenoten vooral, geburen ook. 

Enkele namen die mij te binnen schieten: Marcel en Guy Deckers, Jos 

Beyers, Leo Fraeters, René Deckers, Herman Van den Bleeken, … Ik was 

ook voetballer bij AVV. 

Was je actief in het Achterbroekse verenigingsleven en zoja, waar? 

In de voetbal, en in de jeugdbeweging (dat was een kleine 

studentenvereniging).  En ik heb ook nog in de processie gelopen. 

Kom je soms nog in Achterbroek? 

Mijn 3 kinderen wonen in Kalmthout, Kapellen en Essen. Ik passeer er 

dus wel eens. 

Wat zijn je beste herinneringen aan Achterbroek? 

Mijn onbezorgde jeugd. 
 

Ben of ken jij ook iemand die uit Achterbroek verhuisde naar een ander dorp, stad, land? Geef ons een seintje!  

KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

Ook onze jongste dorpelingen laten zich niet onbetuigd.  In elke gazet geven we hen de kans om hun 

‘kus door de brievenbus’ te tonen.  Sus (5) en Vic (7) Martens bijten de spits af, speciaal met smileys 

omdat ze denken dat mensen daar blij van worden.  Kan het nog schattiger? 

 

Wil jouw spruit ook aan de slag? Graag!  Je mag de ‘kus door de 

brievenbus’ mailen of in de brievenbus deponeren van Zandstraat 9a 

(vergeet zeker niet de naam en leeftijd van je kind en je e-mailadres te 

vermelden). 


