
 

INLEIDING 

Vorige week kondigde ik aan dat dit het 

laatste nummer zou zijn. Vandaag trek ik 

mijn woorden alweer in. Volgende week 

verschijnt er nog een ‘bonusnummer’ met 

alle nog-niet-gepubliceerde items.  En dus 

krijgen jullie deze week al een nummer dat 

een beetje dikker is dan normaal, en 

volgende week ook nog eentje. Zo komt elk 

artikel optimaal tot zijn recht! 
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BIJZONDERE OPROEP 

De Linde heeft de mooie traditie om met 

een erehaag de schoolverlaters en de 

oudste kleuters uit te zwaaien.  Om een 

‘speciaal einde’ te breien aan een ‘speciaal 

schooljaar’ zal het uitzwaaien dit jaar niet 

op school gebeuren, maar maken deze 2 

klasgroepen op 30 juni een bijzondere 

rondrit door het dorp.  Op die manier 

kunnen (groot)ouders, buren, vrienden, en 

alle dorpsgenoten hen mee uitzwaaien.  

Praktisch: de 2 klassen vertrekken om 10.30 

u op de Brasschaatsteenweg aan de school.  

Zij volgen deze route: Brasschaatsteenweg, 

Bloemstraat, Heiken, Zandstraat, 

Brasschaatsteenweg, Dr. J. Goosenaarts-

straat, Heiken, Karel Van Thillostraat, 

Brasschaatsteenweg, Zandstraat, Heiken, 

Kalmthoutsesteenweg, Achterbroeksteen-

weg.   

Vandaar deze bijzondere oproep: versieren 

jullie mee de straten waar de route 

passeert?  Zetten jullie je stoeltje buiten 

zodat jullie de kinderen mee kunnen 

uitzwaaien?  Zorgen jullie er mee voor dat 

het voor deze kinderen een onvergetelijk 

afscheid van de kleuter- en lagere school 

wordt?  Doén! 

Met dank aan Rudi Roels 

 

 

 

HIP HIP EN VEEL HOERA 

Op 4 juli wordt Rosa Ansoms 98 jaar. Proficiat, Rosa! 

Wie stuurt haar een kaartje met felicitaties?  

 

 

 

 

 

 

 

        Rosa  

        als 7-jarige 

Adres: Kapellensteenweg 79 bus 106—2920 Kalmthout 

            Met dank aan Marietta Aertsen 

GEEN KERMIS, WEL SMOUTEBOLLEN 

De KLJ zorgt er al decennia voor dat ‘Achterbroek 

kermis’ in de verre regio een begrip is. Een weekend dat 

bol staat van de festiviteiten, voor jong en minder jong.  

Dit jaar echter zal het oorverdovend stil blijven.  Om 

toch een beetje bij het kermisgevoel te blijven, openen 

de KLJ-jongeren op zondag een smoutebollenkraam.  

Van 14 tot 21 uur (of tot zolang de voorraad strekt) kan 

je aan het KLJ-lokaal terecht voor een lekkere portie 

smoutebollen.    Zo kan je toch een héél klein beetje de 

kermis in huis halen! 

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

20 augustus 1985: 

‘Een grote dag voor Achterbroek: zelfs in Brussel weten 

ze Achterbroek nog te vinden. De BRT heeft komen 

filmen: in het gesprek op de BRT: ‘De grote vrachtwagens 

rijden over het kruispunt en ontzien niets’. Ons dorp 

wordt door hen ‘het kruis’ genoemd, precies of wij zitten 

hier in de brousse!  Dit alles en nog werd op de radio 

gezegd om 12.30 u.  Het ging ook over de melkerij en over 

de voetbal. Ze zijn ook komen filmen bij Elga: een 

komplete filmploeg in het kapsalon! De klanten van Elga 

waren ook geen klein beetje verrast! 



BEROEP IN DE KIJKER 

Het is voor ons allen een bizarre, vreemde en misschien wel 

moeilijke tijd. Waar enerzijds mensen werkloos thuis zitten, 

draaien anderen extra shiften. In deze rubriek lopen we mee 

met mensen voor wie de Coronacrisis een serieuze impact 

heeft op de werkvloer. Lydia Ribbens, zaakvoerster 

van Spar Achterbroek, vertelt: ‘die bewuste 

donderdagnamiddag in maart wisten we niet wat 

ons overkwam. Door de drukte hadden we zelf 

nog geen nieuwsberichten gehoord.  Daarom 

wisten we pas na sluitingstijd wat er werkelijk aan 

de hand was. Omdat voedingswinkels moesten 

open blijven, hadden we geen hamstergedrag 

verwacht. Zeker niet in deze mate.’ 
 

Flinke uitdaging 
 

‘Vrijdag 13 maart was ongezien, we draaiden 240 % 

van onze normale omzet. Dat was bij onze 

collega’s net hetzelfde. Buiten het bewuste wc-

papier, werden er massaal deegwaren, bloem, 

gist, koffie, keukenrollen en allerlei diepvries 

producten gekocht. Eigenlijk werd gewoon alles 

meegenomen.  Voor ons was het een hele 

uitdaging om alles aangevuld te krijgen.  Daar 

wrong uiteindelijk ook het schoentje : alles was 

voorradig maar het kon niet snel genoeg 

aangevoerd worden. Er werden extra leveringen 

voorzien, maar bv. de diepvriesleveranciers 

konden helemaal niet volgen. Hierdoor stonden 

onze 

  

 

onze diepvriezers vaak bijna leeg, en dit de hele 

maand maart lang.  Opmerkelijk: tijdens de 

lockdown werden er zeer veel verse groenten en 

fruit  gekocht. Mensen die verplicht aan huis 

gekluisterd waren, zullen lekker en gezond 

gekookt hebben, denk ik dan.  Voor onszelf was 

het vaak  ‘Bistro bij René’  uit tijdsgebrek. Geluk-

kig worden er in onze beenhouwerij kant en klare 

maaltijden vers klaargemaakt; ik heb ze allemaal 

geproefd! Nog een geluk: we hebben een toffe 

verkoopploeg die erg hard gewerkt heeft, hoog 

tempo en lange dagen, overuren. Uitpakken met 

een avondploeg ...  daartussen nog extra poetsen 

en ontsmetten, allemaal geen sinecure.    

April en mei bleven uitzonderlijk druk. 

Voor klanten was winkelen in het algemeen geen 

pretje. Daarom hebben we getracht om alle  

regels te volgen en toch zo normaal mogelijk ons 

ding te doen zodat winkelen geen stress zou 

geven aan de klanten.  We zagen ook veel nieuwe 

gezichten, dat was wel fijn.  Vermoedelijk was 

boodschappen doen in een druk grootwarenhuis, 

of er buiten staan aanschuiven niet echt wat je wil 

doen als je dan toch even buiten komt’. 
 

Maatregelen voor de klanten, ons personeel en 

onszelf 
 

 ‘Herman heeft dinsdag, net voor de sluiting van 

kopen.  



BEROEP IN DE KIJKER (VERVOLG) 

de andere zaken, nog 2 

plexiplaten kunnen kopen. Zo 

hadden onze kassiersters toch 

enige bescherming. Ook wij 

konden toen nog niet beschikken 

over mondmaskers of bescherm-

kappen. Pas in april konden we 

via Spar aan dit 

beschermmateriaal geraken. 

Later hebben we buiten 

ontsmettingsgel en hand-

schoentjes voorzien. Eigenlijk 

waren we dit niet verplicht, maar 

dit werd wel gewaardeerd.  

Ondertussen is het moeilijk om 

aan handschoentjes te geraken.  

De basisregels zijn afstand 

houden en handen wassen. We 

zijn dus verplicht om die afstand 

af te dwingen. Aan de kassa 

moeten we regelmatig vragen om 

toch afstand te houden van de 

persoon die voor je staat. Meestal 

reageren klanten begripvol, en er 

altijd op letten is best moeilijk.  Er 

zijn veel brave mensen in 

Achterbroek, hoor. We hebben 

geen agressie of ruzie 

meegemaakt met klanten de 

voorbij maanden.  Zelfs niet 

tijdens de hamsterdagen.  Dat 

moet het voordeel zijn van het 

wonen in een dorp, waar de 

mensen elkaar nog bij naam 

kennen’.  
 

Een beetje oorlog 
 

‘Mijn moeder, Jeanneke, heeft 

ons altijd verwittigd: als het 

oorlog wordt moet je bloem, 

suiker, koffie, pure chocolade en 

soldatenkoeken in voorraad 

houden. En het was een beetje 

oorlog! Maar tijden veranderen 

en nu hamsteren we wc papier’  

Veerle met haar  

dochter 

HOE IS HET NOG MET? 

Christiane / Chris Van Riet is de oudste dochter van Frans en Gaby 

Ruyssers en groeide met haar jongere zus, Anita, op op de 

Roosendaalsebaan. ‘Onze vader was kleermaker en onze moeder 

had een textielwinkel vlak bij het kruis van Achterbroek’, begint 

Chris, ‘Onze vader moest zo nu en dan het kapsel van een kind 

redden. ‘Ach Frans, gij kunt goed recht knippen!’ zei moeder, die 

goed bedoeld een stukje van het haar had willen afknippen en 

scheef was geëindigd. Daarom besloot onze vader een 

kappersopleiding te volgen in de avonduren en een 

kapperszaakje te openen’. 
 

Sokken breien bij juffrouw Josefa 
 

‘Wij waren een echt Achterbroeks gezin omdat onze beide 

ouders vanaf hun geboorte in Achterbroek gewoond hebben. Ik 

heb veel goede herinneringen aan Achterbroek bewaard.  In de 

kleuterschool en de lagere school waren er zowel zusters als 

juffrouwen die voor de klas stonden. Ik herinner me nog de 

koffiebussen die in de winter op de kachel werden gezet en dat 

ik ook graag wel eens een keer wilde ‘blijven eten’. Of dat we na 

school met de rij mee naar ‘het kruis’ gingen om daar over te 

steken. Elke week hielpen we met het schoonmaken van de klas. 

Of dat met een beurtrol of op vrijwillige basis was, dat weet ik 

niet. Ik had er 

geen hekel aan 

en ik was voor 

mijn gevoel 

vaak aan de 

beurt.  Ik vond 

het best streng 

allemaal, vooral 

het stilzitten in 

de banken. In 

de breiles zat je 

achterstevoren 

omdat je anders 

met de priemen 

elkaar raakte.  

Ik brei nog 

steeds jaarlijks 

verschillende 

paren sokken 

zoals ik leerde 

bij juffrouw 

Josefa’.    



UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

3 juli 1955:   

‘De H. Sacramentsprocessie gaat langs de Seefhoek, 

Bloemstraat en Brasschaatsesteenweg. De BJB-ers 

met enkele ruiters, een aangespannen koets en 2  

hanen, trekken door ‘t dorp. Ze gaan van deur tot 

deur deze 2 hanen hun gewicht laten schatten voor 

de prijs van 5 fr. Wie er het dichtste bij is of het juiste 

gewicht geraden heeft bekomt ze als prijs. De 

opbrengst was voor de BJB Lourdesbedevaart. 

Jeanne  Van Looveren (Witgoor) en Josepha Van 

Thillo waren er het dichtste bij en kregen elk een 

haan’ 

HOE IS HET NOG MET? (VERVOLG) 

Wij waren met 14 meisjes in de klas. Hierdoor 

werden wij maar 2 schooljaren niet bij een 

andere klas ingedeeld. In het laatste jaar 

waren we met 12 meisjes. We gingen op 

woensdagmiddag bij elkaar spelen en dat 

was altijd heel plezant. We waren eigenlijk 

allemaal vriendinnen, natuurlijk wel met de 

ene iets meer dan met  de andere’.   
 

Mooie tijd bij de Chiro 
 

‘Vanaf de middelbare school ben ik op 

internaat gegaan tot na de verpleeg-

stersopleiding. In die periode vervreemdde ik 

wel wat van het dorp. Gelukkig ben ik vanaf 

mijn 9de tot mijn 25ste bij de Chiro geweest; 

dat was een hele mooie tijd. Als klein meisje 

leerde je op een speelse manier sociale 

vaardigheden, samenwerken, oplossingen 

bedenken, verliezen, verantwoordelijkheid 

dragen en nog veel meer. De zondagse 

bijeenkomsten, in ’t begin nog eerst naar het 

lof, en de zomerkampen: ik heb hier heel veel 

deugd aan beleefd. Als leiding vraagt het veel 

van je, maar je krijgt er ook veel voor terug. 

Het organiseren en leiden van de kampen en 

het verzinnen en instuderen van de jaarlijkse 

‘Bontering’ kostte veel tijd. We hebben er 

allemaal heel veel deugd aan beleefd’. 
 

Leven en werken in de tropen 
 

‘Na mijn verpleegstersopleiding in Merksem 

ben ik gaan werken in het Vesaliusziekenhuis, 

voorloper van Klina, in Brasschaat. En als ik 

vrij  was hielp ik veel in de winkel. In die jaren 

heb ik de Tropenopleiding gedaan in 

Antwerpen en mijn huidige man Gert van 

Ingen leren kennen. Hij is Nederlander en had 

een baan in Kerkrade (Nederlands Limburg). 

Wij zijn eind 1981 getrouwd en in Nederland 

gaan wonen. De liefde heeft mij weggehaald 

uit Achterbroek!  September 1982 zijn wij 

naar Phalombe in Malawi (Afrika) vertrokken 

om daar 3 jaar te werken in een 

missieziekenhuis. Het leven en werken in de 

tropen was een zeer bijzondere tijd voor ons.  

Onze oudste dochter Eefje is daar geboren. We 

ontvingen daar ook zo nu en dan de Achterbroekse 

MILAC, waar ik best op gesteld was. Oktober 1985 

zijn we terug naar Nederland gegaan waar we op 

verschillende plekken hebben gewoond. Onze zoon 

Gijs en dochter Nele zijn in Nederland geboren’. 
 

Eens Achterbroekenaar, altijd Achterbroekenaar 
 

‘Nu wonen we al bijna 30 jaar in Voorburg, bij Den 

Haag. Ik ben altijd met heel veel plezier blijven 

werken in de verpleging. Ik heb sinds 1985 in de 

nachtdienst gewerkt. Onze moeder kwam dan elke 

maand enkele dagen logeren om op onze kinderen 

te passen. Zo kregen onze kinderen ook de 

verhalen van het Achterbroekse leven te horen en 

was Achterbroek ook niet vreemd voor ze. We 

kwamen ook logeren in Achterbroek toen onze 

kinderen klein waren. Ik ben regelmatig op bezoek 

blijven komen, vooral toen onze moeder ziek werd 

en er meer hulp nodig was. Ik onderhoud nog altijd 

contacten met mijn familie uit Achterbroek en 

Kalmthout en ook met mijn vroegere klasgenoten 

en vriendinnen van de lagere school en de Chiro. 

Hopelijk krijg ik daar straks meer tijd voor. Gert gaat 

over enkele maanden met pensioen en ik ben nu 

gestopt met werken om straks ook van mijn 

pensioen te kunnen genieten en om op onze 2 

kleinkinderen te kunnen passen. 

In Achterbroek speelde zich een belangrijk stuk van 

mijn leven af en daar ben ik mij zeer bewust van. Ik 

ben steeds Belg gebleven en ook een stukje 

Achterbroekenaar!’    



UIT DE OUDE DOOS 

Op 21 januari 1446 stierf Johannes Gerardi de 

Maelstede. In zijn testament verklaarde hij dat 

met zijn bezittingen een kapel moest opgericht 

worden in  Achterbroek. Hij benoemde zijn 

medebroeders-kanunnikken tot testament-

uitvoerders. Zij gingen naar Rome waar de 

paus de stichting van Achterbroek 

bekrachtigde op 18 juni 1446. En dus werd er 

een kapel gebouwd, waar wekelijks 2 missen 

op een draagbaar altaar gelezen werden. 

Achterbroek telde toen niet meer dan 50 

huizen en men maakte dankbaar gebruik van 

de kapel. Ze waren blij dat  God af en toe onder 

hen verbleef, al was het dan op een werkdag, 

Maar in 1860 was de kapel te klein voor de 500 

communicanten en begon de strijd om school 

en kerk. Bijna 15 jaar lang werd er gestreden 

voor een zelfstandige parochie.  Achterbroek 

tegen de Pastoors en de gemeentebesturen 

van Kalmthout en Wuustwezel. Met succes 

want in het Staatsblad van 22 juni 1871 werd 

Achterbroek tot zelfstandige parochie 

verheven, met ingang van 1 juli 1871.  In 1971 

vierde onze parochie haar 100-jarig bestaan. In 

september 1966 startte een ‘godsdienstig 

vijfjarig voorbereidingsplan’ waarbij families 

om hun medewerking werd gevraagd. Deze 

medewerking bestond erin: 

1. de aanwezigheid in het zondagslof, minstens 

één keer per maand, van een gezinslid boven 

de 16 jaar. 

2. de deelname aan de dagelijkse 3 

Weesgegroeten bij een Mariakapelletje in de 

buurt of bij het ‘miraculeus’ beeld van O.L.V. in 

de kerk.  

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan, 

werd dat Mariabeeld in de kerk overigens 

gekroond met een diamanten en briljanten in 

goud belegd sieraad.  Goud dat afkomstig was 

van de parochianen, en dat door pastoor 

Henneuse werd ingezameld. De huizen en 

straten van Achterbroek waren prachtig 

versierd en de feestvierders droegen 

historische klederdracht.  

 

Hilda Fraeters en Leon Claessens werden 

uitgeroepen tot best verklede echtpaar.  

Wie goed kan tellen, weet hiermee dat Achterbroek 

volgend jaar haar 150e verjaardag zal vieren. Het 

‘godsdienstig vijfjarig voorbereidingsplan’ wordt 

deze keer wellicht achterwege gelaten      Een 

tentoonstelling zal er wél zijn. Heb jij nog oude 

foto’s van belangrijke momenten in het 150 jarig 

bestaan van de parochie, of heb je nog meer foto’s 

van de viering van het 100 jarig bestaan in 1971, geef 

me dan gerust een seintje. Ik scan ze heel graag in 

en bezorg je alles netjes terug. Je kan me bereiken 

op het nummer 03 666 24 02 of via 

gvachterbroek@gmail.com.  

Hilde Francken 



Uit de oude doos 

 

Iets meer dan 68 jaar geleden heerste er een feeststemming over Achterbroek. E.H. Henneuse werd ingehaald als 6e pastoor van Achterbroek. 

Zoals op deze feestwijzer te lezen is, eindigde de stoet aan de noodkerk. Van begin 1945 tot november 1953 moest Achterbroek zich behelpen 

met een noodkerk “den barak” nadat onze parochiekerk op het einde van WO II verwoest werd. De Noodkerk stond op de plaats waar later ons 

Parochiecentrum gebouwd werd.  

‘T VERVOLG 

N.a.v. het artikel in de GVA van 4 mei 

(inhaling pastoor Henneuse) kunnen we 

jullie ook enkele (zeldzame) foto’s tonen 

van de binnenkant van de noodkerk (den 

barak). Deze foto’s werden genomen 

tijdens de eremis van pater Leo Van 

Looveren op 10 augustus 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(met dank aan Bernadette Van Looveren voor deze 

foto’s) 

Nog ter aanvulling van dit artikel vertellen we graag iets 

over de inhuldiging van pastoor Remy Van Laer, in 1981. 

De verwelkoming begon met een stoet door het dorp, 

geopend door de ruiters, gevolgd door vele praalwagens, 

de verenigingen, de fanfare, … en sloot af met de koets 

met E.H. Van Laer, deken Verstraelen, burgemeester van 

den Maagdenbergh en kerkfabriekvoorzitter Frans Beyers.  

Een aantal van jullie herkent vast nog wel de jonge 

voetballers op deze foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(met dank aan Maria Errygers voor deze foto’s) 

KUS DOOR DE BRIEVENBUS    Deze week zorgen Kaat (5 jaar) en Rik (7 jaar) Ansoms voor een 

hele mooie kus door de brievenbus.  Voor de gelegenheid zelfs 3 

kussen! 

De Gazet van Achterbroek is een tijdelijke uitgave n.a.v. de Coronacrisis .  Redactie: Ann Francken.  Contact: GVAchterbroek@gmail.com 


