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INLEIDING
Lente,zomer...!
Bloemen bloeien, groot en klein,
maken ons zo blij
kijken we buiten, door de ruiten,
zien we dat groene
in vele tinten, kleuren en geuren
een prachtig schilderij
wandelen we tussen die bloemen, dat groene
genieten we van vogelkes klein
de dieren die buiten zijn
ze lopen, springen, dansen in het rond...
lente, zomer...
laat die zon maar komen
haar stralen verwarmen ons hart, ons gezicht,
wij genieten binnen en buiten
van die zonnepracht,
ze doet onze ogen schitteren,
toveren een warme lach
ze wensen je een fijne zomerdag
May Van Gool
Met dank aan May Van Gool voor tekst en aquarel
KOOP JIJ STRAKS WEER LOKAAL?

HIP HIP EN VEEL HOERA!

Als er iets is dat deze crisis ons
duidelijk maakt, is het dat wij niet
zonder onze lokale handelaren
kunnen. Hoe missen we het, om
gewoon
de
kapper,
de
broodjeszaak, de krantenwinkel,
… binnen te kunnen stappen.
Laat ons hen steunen als we straks
weer volop uit ons kot mogen!
Want het geld dat je uitgeeft als je
lokaal koopt, keert terug in een job
voor de buurvrouw, in truitjes voor
de voetbal, in sponsoring voor de
jeugdbeweging.

Op 1 mei mocht Martha
Stevens 88 kaarsjes uitblazen.
Door de quarantaine kon dit
niet groots gevierd worden.
Dus wilde de familie haar
verrassen met veel verjaardagskaartjes. En dat werden
er, na een kleine oproep op
Facebook, meer dan 50!
Proficiat Martha en dankjewel
aan iedereen die mee haar
verjaardag een beetje speciaal
maakte.
Met dank aan
Greet van Gool voor de foto

KUS DOOR DE
BRIEVENBUS

UIT DE OUDE DOOS
Ruim 68 jaar geleden was het feest in
Achterbroek. E.H. Henneuse werd
ingehaald als zesde pastoor van
Achterbroek. Zoals op de feestwijzer
te lezen, moest de stoet ‘keren over
de werf van Juul Konings’ en ging
deze op de ‘Steenweg naar Kalmthout
tot Marcel Verbist’. De stoet eindigde
aan de noodkerk. Nadat de kerk op
het einde van WOII verwoest werd,
moest Achterbroek zich immers
behelpen met een noodkerk ‘den
barak’. Deze noodkerk stond op de
plaats waar later ons parochiecentrum gebouwd werd.

Deze week komt
de ’kus door de
brievenbus’ van
Anouk Joris (4
jaar). Zij maakte
een tekening van
hun baby dwerggeitje
dat
diezelfde
dag
geboren was. Ze
vraagt of jullie
ook zo houden
van de lente,
met de zon, de
bloemetjes en de
geitjes?
Knap
gedaan, Anouk!
Wil jouw kind ook een ‘kus
door de brievenbus’
maken? Je kan ’m 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).

(Met dank aan Elza Simons voor het programma en aan Hilde Francken voor het artikel en de foto)

VRIJWILLIGERS IN CORONATIJDEN
Van zodra de crisis uitbarstte, besliste het gemeentebestuur om een platform
op te starten dat vrijwilligers matcht met hulpvragers. 18 Achterbroekenaren
gaven zich op als vrijwilliger. Kirsten Vanhooydonck is één van hen.
Waarom heb je je aangemeld als vrijwilliger?
Ook al is het met twee kleuters en telewerken druk thuis, ik vond toch echt dat
we iets moesten doen. Ik zie op mijn werk in Essen dat dit platform zo’n goede
dingen doet, dus wilde ik het initiatief van de gemeente zeker steunen. Ik zou
het echt heel erg vinden als één van mijn buren eenzaam zou zijn.
Hoe gaat het platform precies in zijn werk?
Via de website van de gemeente kan je je opgeven voor verschillende dingen: boodschappen doen,
naar de apotheek gaan, de hond uitlaten, 70- en 80-ers helpen, massa’s tekeningen maken. Ik heb alles
aangeduid behalve de hond uitlaten
Onze kindjes maken tekeningen aan de lopende meter. Ik
kreeg al enkele telefoontjes om boodschappen te doen en voor een gezelligheidsbabbel … en
gezelligheidsbabbels is nu echt helemaal mijne dada De Kade wilde een tekeningenketting maken
tussen hun bewoners. We zijn toen een grote enveloppe gaan brengen. Net op dat moment kwam
één van de begeleiders buiten met mondmasker en handschoenen. Onze kindjes hadden dat nog niet
gezien en waren helemaal overdonderd. De mevrouw was ontzettend lief en heeft veel uitgelegd. Dat
was een mooi momentje, ik was echt ontroerd.
Heb jij ook zin om als vrijwilliger deze crisis mee te trotseren? Dat kan! Neem contact
op met kalmthouthelpt@kalmthout.be.
NATIONALE-NAAIACTIE
Om Kalmthout klaar
te stomen voor de
exitstrategie, neemt
de gemeente deel
aan de NationaleNaaiActie. Het doel
is
om
massaal
mondmaskers
te
naaien. Heb jij nog
een beetje tijd te
veel en ben je
handig
met
de
naaimachine?
Ga
gerust aan de slag.
De
mondmaskers
mag je inleveren in
De Groten Uitleg.

GESLOTEN KUNSTATELIERROUTE

WEES HOFFELIJK

Elke week laten we jullie kennis maken met een
creatieve Achterbroekenaar. Deze week tonen Cisse
en Amber Akkermans hun ‘haakvriendjes’. Creativiteit
zit er in de genen. Amber leerde haken van haar moeke
en begon eerst samen met een vriendin te haken.
Later kreeg ook broer Cisse de haakkriebel te pakken.
Ondertussen haakten zij al een enorme verzameling
knuffels bijeen Om deze te tonen aan anderen richtten
ze de facebookpagina ’haakvriendjes AC’ en
www.haakvriendjesac.be op.

Veel mensen halen
hun fiets van stal en
ontdekken
nieuwe
fietsweggetjes. Weggetjes waar ook grote en brede landbouwvoertuigen passeren, op weg naar
hun akker.
Wees
hoffelijk als je deze
kruist. Zij zijn immers
aan het werk terwijl
jij geniet van een ontspannen fietstochtje.
Opgestoken vuisten,
weigeren om even te
wachten en verbale
agressie zijn dus niet
nodig.

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!

HOE IS HET NOG MET …
In deze rubriek gluren we even binnen in het leven van uitgeweken
Achterbroekenaren. Deze week brengen we een bezoekje aan Inge en
Jurgen, geboren en getogen Achterbroekenaren die in 2000 naar Melsele
verhuisden. Jurgen, zoon van Jozef Warmoeskerken en Marie-Louise Van
Gils, woonde tegenover de kerk. Inge, dochter van Jos Paelinckx en Maria
Costermans woonde op de Achterbroeksteenweg, tegenover kapsalon
Elga.
Waarom zijn jullie uit Achterbroek weggetrokken?
Jurgen werkte eerst in Zwijndrecht en daar sloten ze de werkweek
traditioneel af in café de Mops in Melsele. Toen het bedrijf verhuisde naar Gent, hebben we beslist om
ergens tussenin te gaan wonen. Melsele bleek daar ideaal voor. Het is een groot dorp aan de rand
van Antwerpen dat de voordelen van het platteland combineert met een groot aanbod aan cultuur,
winkels, horeca en vele dorpsfestiviteiten.
Waren jullie actief in het verenigingsleven in Achterbroek? En in Melsele?
Wij maakten jaren deel uit van de leidingsploeg van de KLJ en met deze mensen hebben we nog
regelmatig contact. Jurgen voetbalde ook en speelde in fanfare Ons Genoegen van Achterbroek. Hier
zijn wij actief in MuzArt, een vereniging die jaarlijks tussen Kerst en Nieuw een familiemusical speelt
met jongeren van 12 tot 18 jaar. Inge maakt ook deel uit van buurtwerking de Stekelbeek.
Kom je soms nog in Achterbroek?
Onze beider ouders wonen nog in Achterbroek dus je kan er ons nog regelmatig vinden. Inge werkt op
Maatjes te Nieuwmoer en passeert er dus wekelijks.
Wat zijn je beste herinneringen aan Achterbroek?
Achterbroek kermis, de processie en een fijne jeugd.
Ben of ken jij ook iemand die uit Achterbroek verhuisde naar een ander dorp, stad, land? Geef ons een seintje!

CORONAWANDEL JIJ OOK?

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

DE WAT?

Je hebt het vast al gemerkt:
het mooie weer brengt veel
coronawandelaars
naar
buiten. Fijn, want wandelen
is gezond en maakt je hoofd
leeg. We brengen graag
onder de aandacht dat je,
als er geen voetpad
aanwezig
is,
aan
de
linkerzijde van de weg moet
wandelen. Voor je eigen
veiligheid wandel je dus
tegen de rijrichting in. Hou
je hier ook rekening mee?

28 mei 1978: Processie

De Milac was een maandblad dat
o.a. naar onze soldaten werd
gestuurd. In de dagklapper werd
dag per dag verteld wat er in ons
dorp gebeurde: wiens paard gaan
lopen was, wie platte band gereden
had of wie dronken in de struiken
zijn roes lag uit te slapen. Wordt
ongetwijfeld vervolgd in onze
volgende edities ...

‘Jan van den Eynden liep met de
vlag van de St. Jozefskring. Of hij
zich heeft moeten haasten dat
weten we niet maar in ieder
geval de vlag stak omgekeerd
aan de stok vast zodat de letters
op zijn kop stonden. Gelukkig
dat we allemaal Jan kennen en
weten dat hij bij de St.
Jozefskring
hoort,
anders
hadden we op de handen
moeten gaan staan om zoiets te
ontcijferen.’
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