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INLEIDING

WATEROVERLAST

Nu we stilaan naar ‘het nieuwe normaal’ gaan, kunnen we
zeggen dat de quarantaine op zijn einde loopt. Neen, alles is
nog niet zoals voordien, maar we hoeven niet meer ‘in ons
kot’ te blijven. Er is al veel terug mogelijk, zolang we ons
aan de voorschriften houden. En dus wordt het stilaan tijd
om ook van de GVAchterbroek afscheid te nemen. Om in
schoonheid te eindigen, zetten we volgende week, met
nummer 10, een orgelpunt achter dit wekelijks gazetje. Het
zal een extra dik nummer worden, want alles wat nog op de
plank ligt wordt dan gepubliceerd. Heb je dus zelf nog
aanvullingen, reacties, foto’s, … op eerder verschenen
artikels of heb je nog iets dat je graag gepubliceerd wil zien:
bezorg het mij via mail of via de brievenbus (Zandstraat 9c).

Woensdag 17 juni keken de inwoners
van de Brasschaatsteenweg met lede
ogen de zware regenval aan. In een
mum van tijd stond de straat onder
water. Het stuk tussen het kruispunt
en
de
Foxemaatstraat
werd
afgesloten.
De
politiediensten
regelden het verkeer, de brandweer
en gemeentediensten controleerden
de straatkolken en zorgden voor de
Bloemstraatbewoners preventief voor
zandzakjes. Gelukkig stopte het tijdig
met regenen zodat de miserie zoals
die van vorig jaar uitbleef.

‘T VERVOLG
Naar aanleiding van het artikel
over Pater Anthonissen, werden
we getipt dat Pater Willemsen
(een
grootoom
van
Pater
Anthonissen) samen met Pater
Damiaan vertrokken was naar
Hawaï. Pater Aloïs Christiaan
Willemsen werd geboren op 25
dec 1838 op het Handelaar. Hij
vertrok inderdaad op 1 nov 1863,
samen met Damiaan Deveuster, die toen nog geen priester
was, naar de Hawaïeilanden (Hawaï-Markiezen-Tahiti) en
was daar 57 jaar lang werkzaam. Na ruim 40 jaar keerde hij 1
keer terug maar hij was onze taal niet meer machtig. Hij
werd biechtvader van zijn medebroeders en de bisschop.
Met het geld dat zijn familie hem toestuurde, bouwde hij
grotendeels de kerk van Haapiti op Moorea (het eiland waar
hij de meeste tijd doorbracht). Er woonden voornamelijk
protestanten die hij aantrok door het bouwen van een
primitief katholiek schooltje. De laatste jaren van zijn leven
leed hij aan astma. Men zag hem voortdurend met de
paternoster in de hand of ineengekrompen op bed,
snakkend naar een beetje lucht, zeggend: ’ik hoop mijn
vagevuur hier op aarde te doen!’ Hij overleed in Papeete
(Tahiti) op 3 mei 1920.
Hilde Francken

ODE AAN DE BOER
Het eerder verschenen gedicht ‘ode
aan de boer’ kreeg een vervolg. In
dichtvorm tipte een ‘tipgever… met
veel schrik’ ons over de identiteit van
de eerste dichter. Ons achterlatend
met een tweede mysterie: wie is dan
deze tipgever? En weet de eerste
dichter dat zijn identiteit aan ons
bekend gemaakt werd?
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
9 september 1955:
‘Bij Jaak van Hooydonk wordt er een
automatische waterpomp geplaatst, als
hij de koeien nog leert pompen dan
houden ze hun gebleit. Twee
juffrouwen staan op het kruispunt te
praten, ieder met een gendarme. Het
duurde zolang totdat Jos Peeters
tussenkwam om van beiden hun
velolicht na te zien. Verder konden de
gendarmen het niet over hun hart
krijgen om zo’n schoon meisjes een
proces aan te doen ’

HIP HIP EN VEEL HOERA
In september is het precies 60 jaar geleden dat
de
Chiro
werd
opgericht.
Zuster
‘Secunda’ (Emma van Buggenhout) legde
samen met pastoor Henneuse, Lea Van
Looveren, José Gotink, Maria Van de Keybus en
Maria Hoppenbrouwers de basis voor wat 60
jaar later nog steeds elke zondag voor veel
plezier zorgt. Zuster Secunda gaf na haar
studies les in Korbeek-Lo en was er actief in de
lokale Chiro. Na haar overplaatsing naar Braken
kwam ze in Achterbroek in ‘t school terecht
waar ze later directrice werd. De KLJ was al
actief, maar voor kinderen jonger dan 12 jaar
was er nog niks. Dus werd Mecolva boven de
doopvont gehouden, MEisjes Chiro Onze Lieve

Vrouw Achterbroek. Lea Van Looveren, leidster van
het eerste uur, herinnert zich de start nog goed
‘Zuster Secunda was een heel vooruitstrevende
non, zij wist heel goed wat ze wou’, zegt ze, ‘ze
was op elke vergadering aanwezig en had een heel
ondersteunende rol. De Chiro werd verdeeld in 3
groepen en was meteen een succes. We speelden
op zondagmiddag van 14.00 u tot 17.00 u. Eerlijk
gezegd: ik was aangespannen met Maria en
Anneke Vissers en was al met de KLJ op
studiedagen geweest, maar leidster worden van de
Chiro was toen een voorwaarde om hier les te
mogen geven. Het eerste jaar gingen we op kamp
naar Rustoord in Ekeren, dat was een soort school
van de nonnekes. Iets later is dan ook de
jongenschiro opgericht.’

Hilda Meesters, Josefa Peeters, Maria Van de Keybus, Lea Van Looveren, José Gotink en Christiane Gotink

Zuster Secunda (Emma) is
ondertussen 97 jaar en verblijft
in het WZC St. Vincentius in
Kalmthout. Als grondlegster van
Chiro Achterbroek verdient zij
een dikke pluim!

Groepsfoto met leidsters Lea, Ria, José, Josefa en Chris

HIP HIP EN VEEL HOERA: VERVOLG
VAN PAGINA 2

Chiroweetjes
 de eerste bontering vond plaats op
15 januari 1961, de tweede op 21 januari
1962 en dit voor een bomvolle zaal
 Mecolva startte in de bovenlokalen
van De Linde, het lokaal waar nu de
voor–
en
naschoolse
opvang
georganiseerd wordt
 de Chiromeisjes deden elke zondag
de groet aan de vlag
 in 1965 vierden de meisjes hun 5-jarig
bestaan met een dankmis en
Chirostoet
 de jongenschiro, Jocolva, zag het
licht in 1969
 Mecolva en Jocolva werden in 1985
Mejoca, een gemengde Chiro
 er wonen nog steeds 4 leidsters van
de periode 1960 tot 1965 in ons dorp:

leidster Lea

leidster Josefa

leidster Clara

leidster Rika

Met dank aan Ria Van den Heuvel, Lea Van
Looveren
en
Karolien
Breugelmans,
verpleegkundige in WZC St Vincentius, die zuster
Emma kon fotograferen en haar enkele vraagjes
kon stellen.

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

De reisbranche is
een sector die keihard
getroffen werd door de
Coronacrisis. Kristof Joosen, reisadviseur van Travel XL
Kristof Holidays, vertelt over de impact die de crisis op zijn
reisbureau heeft. ‘De voorbije maanden heb ik heel veel
tijd doorgebracht met de kinderen. We hielden o.a. een
sjotterkestornooi, hebben veel gefietst en zo alle paadjes
in de Wolfsheuvel ontdekt’, zegt Kristof.
Garantie voor de klanten
‘Achter de schermen had ik veel werk. Iedereen die moest
vertrekken in april, mei en juni heb ik verwittigd dat hun
reis niet kon doorgaan. Ik heb gezorgd dat ze hun reis
konden uitstellen, omboeken naar een andere datum of
hen een tegoedbon bezorgd. Zo hebben mijn klanten
altijd garantie gekregen dat ze hun geld niet kwijt zijn. Het
was een onzekere periode, met zo goed als geen
vooruitzichten, omdat de lockdownperiode telkens
verlengd werd. Dat maakt natuurlijk wel dat ik al bijna 4
maanden aan het werk ben zonder inkomsten. Gelukkig
zijn er wel tegemoetkomingen van de overheid en de
gemeente, maar de reissector is nog steeds vragende
partij om die steunmaatregelen te verlengen. Wij hebben
immers geen vooruitzicht op veel inkomsten deze zomer
en in het najaar, omdat het gros van de mensen niet meer
gaat, niet meer durft reizen of in eigen land zal verblijven.
Ik bied trouwens ook reizen in België en de buurlanden
aan (fietsvakanties, een boot huren, vakantiehuizen, …)
maar dat is minder geweten. Men denkt dat een
reisbureau enkel verre reizen aanbiedt. Nochtans is
boeken via een reisbureau de veiligste manier, en zeker
niet duurder! Hoteliers en touroperators hebben nu
voldoende veiligheidsmaatregelen genomen, maar reizen
zal toch een beetje anders verlopen dan voordien. Maar
zijn we zelf ook niet veranderd door deze crisis?’
werkvloer.

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

KIES JIJ MEE?
De gemeente Kalmthout deed een oproep bij haar inwoners om zelf voorstellen in te dienen die
bijdragen aan het algemeen belang van het dorp. In elke wijk kunnen op die manier projecten
uitgewerkt worden, voorgesteld door de dorpelingen zelf. Voor Achterbroek werden 18 ideeën
gelanceerd. Stem jij ook op de 3 voorstellen die jij het meest geschikt vindt voor het hele dorp?
Hieronder worden ze (in alfabetische volgorde) in het kort voorgesteld:
Voorstel

Korte toelichting

Ingediend door

Achterstraat—bomen

De bomen produceren te veel afval en groeien tot in de elektriciteitsdraden

Martine Donckers

Achterstraat—
fietsstraat

Aandacht voor zwakke weggebruikers die de Achterstraat nemen als
alternatief voor de Roosendaalsebaan

Daan Vanhooydonck

‘De Tijd van Toen’:
N.a.v. 150 jaar parochie een verkleed dorpsbal organiseren in een spiegeltent
dorpsbal in spiegeltent

Gretel Sanders

Dorpshuiskamer

De aanwezige infrastructuur benutten als testfase voor een dorpshuis alvorens Ann Francken
de investeringen van een dorpshuis daadwerkelijk te maken

Generatiepleintje

Op de grond naast de parochiezaal een generatiepleintje maken: combinatie
van speeltoestellen kindjes, buitenfitnesstoestellen jongeren en senioren,
picknickruimte voor gezinnen, hangbank voor pubers,...

Ann Francken

Heiken—fietsstraat

Vanaf de inrit van Van Gool tot aan de Karel Van Thillostraat

Louis Ruys

Heiken—veiliger
maken

Van het Heiken een fietsstraat maken of een straat ‘enkel plaatselijk verkeer’.
Meer aandacht voor zwakke weggebruikers

Hugo Bolders

Honden uitlaat-/
losloopweide

Een stuk grond voorzien waar hondeneigenaars hun viervoeter met een gerust Michel Fooy
hart kunnen laten loslopen

Kapelstraat: voet– en
fietspad

Van het voetpad tussen de Achterstraat en de kerk een voet– en fietspad
maken of een fietsstraat

Daan Vanhooydonck

Karel van
Thillostraat—bomen

De eikenbomen vervangen door een andere soort

Louis Ruys

Kerstconcert in de
kerk

Hernemen van de kerstconcerten (met grote namen) die vroeger in de kerk
georganiseerd werden

Ann Francken

Kruisbos autovrij

Een tractorslot plaatsen om het autoverkeer uit het Kruisbos te weren

Louis Ruys

Nestkastjes

In de strijd tegen de processierups nestkastjes laten maken en ophangen

Jos Loos

Opwaardering
grasveldjes kruispunt
Achterbroek

De grasveldjes opwaarderen door bv. een bloemenwei, graffiti, spandoeken,
…

Wim Van
Looveren

Overdekt terras met
uitzicht op de
Achterbroekse
weilanden

Een mobiele overkapping die je kan huren om activiteiten of feestjes te
organiseren of waar je even kan uitrusten na een wandel– of fietstochtje

Gretel Sanders

Reset en Play

Op een laagdrempelige manier mensen de kans geven om workshops te
volgen ter preventie en behandeling van burn-out, CVS, fibromyalgie,
depressie, ...

Ingrid Van
Hooydonk

Speeltuintje

Vernieuwen (opmerking: dit zit reeds in de gemeentelijke planning)

Caroline Nouws

Verfraaiing kerkplein

Het kerkplein en de elektriciteitskasten verfraaien en gezelliger maken

Lut Peeters

Eén Achterbroeks voorstel werd overgeheveld naar een voorstel voor heel Kalmthout. Hier kan je
bijkomend op stemmen:
We helpen de natuur
een handje

Een combinatie van acties om onze tuinen vogel-, vlinder– en bijvriendelijk te
maken, workshops upcycling en zero-waste, laagdrempelige sensibilisatie

Ann Francken

