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INLEIDING

BBQ@HOME

Helaas, amper een maand na de
laatste GVAchterbroek zijn we
alweer in een semi-lockdown
terecht gekomen.
Er gelden
strenge maatregelen waardoor ons
sociale leven opnieuw flink beperkt
wordt. En dus proberen we met de
GVAchterbroek (minstens) de
volgende 4 weken een beetje
verstrooiing én het nieuws uit ons
dorp tot bij jou te brengen. Over
‘de bubbels’ is er al veel gezegd en
geschreven. Deze zijn nu beperkt
tot 5 personen per gezin. Er geldt
een avondklok tussen 23.30 u en
6.00 u en iedereen die ouder is dan
12 jaar is verplicht om een
mondneusmasker te dragen op
openbaar domein. Je moet weer
alleen en kort gaan winkelen.
Individuele contactsporten worden
verboden, net als ploegsporten
voor sporters boven de 18 jaar.
Sportkampen, speelpleinen en
andere zomerkampen mogen wel
blijven doorgaan. De cijfers voor
Kalmthout zijn momenteel niet
goed. Al moeten we dit ook
relativeren. Als we spreken over 27
per 100.000 inwoners, betekent dit
voor Kalmthout nl. 5 besmette
personen. Maar uiteraard zijn dit
er 5 te veel.
We beleven de grootste sociale
crisis sinds W.O.II en voeren een
strijd tegen een onzichtbare vijand.
Enkel door ons met z’n allen achter
de maatregelen te scharen kunnen
we deze verslaan.
Yés, we can!

Elke zomer organiseert de Chiro in augustus een weekend vol
plezier: het ene jaar de 24 uren van Achterbroek, het andere
jaar een Kubb-tornooi. Beide weekends gaan gewoonlijk op
vrijdag van start met een heerlijke BBQ. Dit jaar pakken ze het,
door de omstandigheden, anders aan. Op vrijdag 7 augustus
kan je thuis je BBQ aansteken en je buikje vol eten met het
lekkers dat de Chiro gemaakt heeft. Het enige wat jij moet
doen is je pakket op voorhand bestellen en vrijdag ophalen
tussen 18 u en 20 u (mits een kleine meerprijs wordt dit ook aan
huis geleverd). Je kan zelf je pakket samenstellen (groenten,
stokbrood met boter, vlees, dessert) zodat dit écht helemaal je
goesting is! Meer info: www.24-uur/kubb/bbq. Niet twijfelen,
meteen doen (graag inschrijven voor 3 augustus)!
KLJ BLIKT TERUG OP 2 GESLAAGDE ACTIVITEITEN
‘Geen kermis zonder smoutebollen’, dat dachten we met KLJ
toen we het kermisweekend in het water zagen vallen. Terwijl
we van Achterbroek Kermis jaarlijks een stevig feestweekend
maken, moesten we nu noodgedwongen alle activiteiten
annuleren. Daarom zochten én vonden we een alternatief. We
toverden ons KLJ-lokaal om in een smoutebollenkraam en
leerden onszelf de knepen van het smoutebollenbakkenvak.
De Achterbroekenaren kwamen massaal afgezakt om onze
heerlijke smoutebollen te kopen. 4.000 smoutebollen gingen
vlotjes over de toonbank en er kwamen mooie complimenten
onze richting uit, waarvoor we natuurlijk erg dankbaar zijn.
Een weekje later stond de jaarlijkse fietszoektocht op de
planning. Het was lang afwachten of deze kon doorgaan, maar
vanaf het moment dat we groen licht kregen, stapten enkele
bestuursleden van de Landelijke Gilde op hun fiets om een
mooie fietstocht uit te stippelen. Maar liefst 150 deelnemers
telden we aan de start. Onderweg kreeg iedereen op de
stopplaats een drankje aangeboden door de Landelijke Gilde.
Nadien konden de deelnemers op het terras aan het KLJ-lokaal
nog Coronaproof napraten en genieten van heerlijke frietjes.
De KLJ wil graag iedereen bedanken voor de steun bij deze
activiteiten. Dankzij jullie werden deze een groot succes!’

ZOMERHELDEN
Met de campagne ‘zomerhelden zorgen voor
elkaar’ roept het Rode Kruis je op om ook deze
zomer bloed of plasma te geven en een
zomerheld te worden. Bloed blijft immers elke
dag nodig. De gevolgen, een land dat zonder
bloed dreigt te vallen, kunnen desastreus zijn.
Op 27 juli hield de Rode Kruis-karavaan halt in
Achterbroek
voor
de
3-maandelijkse
bloedinzameling. Sandra Schots, die de
bloedinzamelingen in Achterbroek in goede
banen leidt, vertelt ons hoe dit veilig en wel kon
verlopen.
Volzet!
‘Uiteraard is het bij ons ook verplicht een
mondmasker te dragen, afstand te bewaren en
de handen te ontsmetten. Dat gebeurde nu
aan de ingang met een spray. De donoren
moesten een afspraak maken om te mogen
geven. Per kwartier konden er zich 6 personen
aanmelden. Wie niet aangemeld was, kon niet
geven. Natuurlijk moest je wel op het moment
van je afspraak komen. Wie een afspraak had
om 20.15 u en zich aanmeldde om 19.30 u werd
gevraagd om buiten te wachten. Bij het begin
van de collecte waren er nog enkele plaatsen
vrij, maar voor de avond om was waren deze
allemaal ingenomen. Dus hadden zich in totaal
75 donoren aangemeld. Dit is zowat gelijk als
bij normale bloedinzamelingen. Het Rode Kruis

denkt er nu over om de reserveringen in de
toekomst aan te houden. Het verloopt op deze
manier meer geleidelijk en er zijn geen
ophopingen’.
En dan … is er koffie
Traditiegetrouw wacht na de bloedcollecte een
kop koffie of thee met een koekje. Ook die
mogelijkheid werd behouden. ‘We gebruikten
kartonnen bekers, roerstokjes, apart verpakte
suiker, melk en koekjes. Dit geeft wel wat meer
afval, maar dat nemen we erbij. Het aantal
tafeltjes
werd
beperkt.
De
volgende
bloedinzameling in Achterbroek is gepland op 9
november. De eerste reserveringen hiervoor zijn
reeds gemaakt’. Wil je zelf deze zomer nog
zomerheld worden maar heb je de collecte in
Achterbroek gemist, dan kan je in de regio zeker
nog terecht om bloed te geven. Maak je afspraak
via de website www.rodekruis.be.

Kris en Sandra, de verantwoordelijken voor de
bloedinzamelingen in Achterbroek

POST UIT HET
VERLEDEN
Er bestaan heel
wat postkaarten
met
dorpszichten van ons
dorp. Wij nemen
je deze week
graag mee naar
de Brasschaatsteenweg anno
1904.
Hilde Francken

De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal

UIT DE OUDE DOOS
In oktober 2015 kregen een aantal trage wegen in
Kalmthout een naambordje voor een betere
herkenbaarheid. Eén daarvan is het Maurice
Spethpad tussen de Kalmthoutsesteenweg en de
Duffelaarstraat. In de volksmond wordt het
domeinbos Wolfsheuvel nog vaak ‘het goed van
Speth’ genoemd. Maurice Speth kocht het domein
in 1926 immers aan.
Interesse in de ontwikkeling van olie en petroleum
Maurice was de zoon van Frédéric Speth die in 1871
vanuit Duitsland naar Antwerpen kwam en de firma
Frédéric Speth & Co oprichtte, die later fuseerde
met andere firma’s tot de American Petroleum
Company (later Esso). Na de dood van zijn vader in
1920 werd Maurice voorzitter van APC en bouwde hij
de firma verder uit. In 1923 huwde hij met Alice Van
Rycke, die hij had leren kennen tijdens W.O.I in
Frankrijk. Alice werkte er in een kantine. Van vader
Frédéric mocht zijn zoon niet trouwen met ‘een
meisje van een ander niveau’ dus werd het huwelijk
pas voltrokken na het overlijden van vader Frédéric.
In 1926 kochten zij het domeinbos Wolfsheuvel en
namen hun intrek in de villa die er stond.

dorp was er een cadeau: een pop, een beer,
een valieske, een timmerkoffer,… De
kinderen uit de buurt werden nog meer
verwend: zij mochten met Sinterklaas of
Kerstmis naar het kasteel komen.
Ze
moesten langs achter komen en kregen
chocolademelk, koffiekoeken en cadeautjes.
Noodlottig ongeval
Rond 1925 kocht Maurice een domein van
ongeveer 300 ha in Lorcé (nabij Stavelot).
Daar ging hij vaak naartoe om te jagen.

Op 10 oktober 1938 sloeg het noodlot toe en
stierven Maurice en Alice in een tragisch
verkeersongeval bij terugkeer van hun verblijf
in Lorcé. De begrafenis van Mevrouw Speth
vond plaats in de kerk van Achterbroek op 13
oktober 1938. Mijnheer Speth zelf was
protestants. Het echtpaar ligt begraven in het
familiegraf op de begraafplaats van Kapellen.

Groot hart voor armen en zieken
Maurice en zijn vrouw Alice waren graag gezien in
Achterbroek. Mevrouw Speth breide een heel jaar
truien, mutsen en sjaals voor de arme mensen van
het dorp, en ze ging bij hen op bezoek. Als ze wist
dat er ergens een baby werd verwacht, dan zorgde
zij ervoor dat de familie alles in huis had voor de
komst van de baby. Het echtpaar bekommerde zich
ook om de zieken. Hun chauffeur bracht regelmatig
een jongen met de auto naar Leuven voor
bestralingen. Daarnaast hadden ze een groot hart
voor kinderen. Zo zorgden ze tijdens het kerstfeest
dat plaatsvond in de meisjesschool voor een
kerstboom en cadeautjes. Voor alle kinderen van het

Het echtpaar was kinderloos en Jean-Frédéric
Speth (burgemeester van Kapellen van 1933
tot 1946) erfde het domein Wolfsheuvel. Hij
verkocht het op 4 mei 1939 aan de Assurantie
van de Belgische Boerenbond.
Hilde Francken

HET DAGELIJKSE LEVEN GAAT DOOR ...

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

We zouden het haast vergeten, maar ook de gewone
dingen des levens lopen gewoon door. Zo was kleine
Roselien op 4 mei, in volle lockdown, klaar om deze
(zotte) wereld te verkennen. In deze tijd bevallen, is wel
heel bijzonder, zo getuigt mama Marijke Francken. ‘Ik
hoorde op mijn kamer dat er in Klina toen veel
coronapatiënten waren, terwijl er in andere
ziekenhuizen al een daling was. Tijdens de bevalling
moest ik een mondmasker dragen tot het resultaat van
de Coronatest er was. Helaas was het resultaat er niet
voor Roselien geboren is’.

5 september 1959:

Geen bezoek
‘Er mocht geen bezoek komen, met als enige
uitzondering mijn man. Hij had maar 1 keer per dag
toegang, maar mocht tussen 10 u en 20 u zo lang blijven
als hij wou. Hij mocht niet blijven slapen en kon geen
maaltijd bestellen. Onze oudste dochter mocht niet op
bezoek komen, dat vond ik wel heel jammer. Het
verschil met de eerste bevalling was groot. We komen
beide uit een groot gezin, waardoor we toen heel veel
bezoek kregen. Dat was leuk maar deze keer was het
veel rustiger. En ook dat was leuk. Iets tussenin zou
ideaal zijn Onze babyborrel zou plaatsvinden op 9
augustus, maar deze hebben we enkele weken geleden
al afgelast. Het zou, gezien het grote aantal
genodigden, moeilijk zijn om dat veilig te organiseren.
Nu de maatregelen
terug
verstrengen, zou
het zelfs helemaal niet meer
mogelijk zijn. Er
is, behalve naaste familie en
enkele vrienden
nog bijna geen
bezoek geweest.
De meeste mensen hebben we
zelfs
buiten
kunnen
ontvangen’ besluit
Marijke.

‘Louis Van de Keybus vangt een uiltje
(letterlijk) maar het beestje is dood. Twee
douanen staan op de fietsweg van de
Achterbroeksesteenweg naar de televisie
van Marcel Ribbens te kijken en volgen alzo
de Tony-Corsari-show’.
BETERSCHAP
Ons bereikte het bericht dat onze schrijver
van ‘ode aan de boer’ net voor de laatste
GVAchterbroek getroffen werd door een
zware hersenbloeding. Wij willen hem
graag een hart onder de riem steken en
wensen hem veel beterschap toe. Wil jij
hem ook verrassen met een kaartje? In zijn
laatste gedicht verklapte hij waar je dit
kwijt kan: ‘Honderdenzes is het nummer
van het huis. Ga je graag kijken? Wandel
naar het Heiken’.
OPROEP
Ken je iemand die binnenkort een
bijzondere (huwelijks)verjaardag viert? Die
een opkikkertje verdient omdat zijn/haar
huwelijksfeest niet kan plaatsvinden? Die
een pluim verdient of gewoon eventjes in
de aandacht mag gezet worden? Geef
even een seintje!
KUS DOOR DE BRIEVENBUS
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