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NIEUWE LEVEN IN DE BROUWERIJ 

‘t Vervolg is niet meer. Wat ooit begon als bloeiende 

taverne en later uitmondde in een volkscafé doofde 

stilletjes uit tot een verlaten pand. Een pand waar 

Anisa en Luc met heel veel goesting hun tanden in 

zetten, want binnenkort huist hier een gloednieuwe 

zaak: Tapas Royale Antwerp.  Wij gingen alvast even 

kennismaken. 
 

Nieuwe weg 
 

Na 7 jaar als zelfstandig schoonheidsspecialiste, was het voor Anisa tijd 

om een nieuwe weg in te slaan. Eentje die haar niet vreemd was. ‘Door 

mijn jaren ervaring en kennis in de voeding en in buitenlandse 

delicatessen, en de vele buitenlandse reizen naar de Middellandse zee 

besloten we om een eigen tapasconcept neer te zetten.  Tapas is een 

totaalbeleving: de manier waarop het gebracht wordt, kleine bordjes die 

gedeeld kunnen worden, het sociaal contact, een drankje en een klein 

hapje, … We zullen een topselectie van verschillende producten uit de 

verschillende landen uit het Middellandse zeegebied serveren.  Hiervoor 

werken we rechtstreeks samen met leveranciers in het buitenland, waar 

we reeds onze selectie hebben gemaakt van hoogwaardige producten en 

wijnen. Denken maar aan de Ibérico Bellota 36 maanden gerijpt, vers 

gemaakte houmous, Manzanila olijven en nog veel meer’.   
 

Betaalbaar en trendy  
 

‘We zetten zowel kleine porties als volledige tapasschotels op de kaart’, 

zegt Anisa.  ‘En dit aan betaalbare prijzen en in een trendy lounge 

concept. Het interieur wordt volledig opgefrist. Ook het terras wordt 

onder handen genomen en zal deels overdekt en deels open zijn. In de 

wintermaanden blijft het terras toegankelijk  en maken we er een gezellig 

warm terras van.   De mensen zijn trouwens bij ons ook nog welkom om 

enkel een glaasje te consumeren’. 
 

Opening 
 

‘We hebben de zaak overgenomen in volle coronacrisis/lockdown. 

Hierdoor hebben de verbouwingen vertraging opgelopen, maar we zijn 

volop bezig aan de heropbouw van de zaak.  We hopen begin oktober te 

kunnen openen, als de maatregelen van de overheid ivm Covid-19 het 

toelaten’.   
 

Praktische info: open van 11 u tot 22 u (keuken tot 21 u) | sluitingsdag: 

woensdag | like alvast de Facebookpagina ‘Tapas Royale Antwerp’ om op 

de hoogte te blijven. Alvast héél veel succes, Anisa en Luc! 

 

EEN DORP ZONDER 

FRITUUR ... 

… is als een café zonder 

bier. En dus nemen Jan 

Van Loon en Sandra 

Moons hun verantwoor-

delijkheid op om 

Achterbroek (tijdelijk) 

opnieuw van lekkere 

frietjes te voorzien.  

Normaal schuimen Jan en 

Sandra met hun Fritbus 

allerlei feestjes af. Nu ze 

door Corona al deze 

feestjes geannuleerd 

zagen, dachten ze 

creatief na over een 

alternatief. En dat is er 

nu. Want vanaf deze 

week openen zij elk 

weekend de deuren van 

hun pop-up frituur. 

Praktische info: de pop-

up frituur is open op 

vrijdag, zaterdag en 

zondag van 16.30 u tot 

21.00 u | adres:  Dr. J. 

Goossenaertsstraat 68. 



HOE GAAT HET NOG MET? 

Ria Ribbens werd, samen met haar zussen, ‘de 

dochters van de koster’ genoemd.  Hiervan is zij de 

oudste.  ‘Tijdens de vakanties moest ik al vroeg 

met ons vake mee op toer’, zegt ze. ‘De jongeren 

zullen dit wel niet meer weten, maar ons vake ging 

eerst bij de mensen de bestelling voor de winkel 

opnemen en dit werd dan een dag later geleverd. 

Met dank aan Maria Errijgers die de meeste 

bestellingen klaarmaakte’.  

De liefde gevolgd 

‘Na de lagere school ging ik op internaat, eerst in 

Hoogstraten, daarna in Brasschaat. De Chiro was 

een mooie afwisseling. 13 jaar  mocht ik daar deel 

van uitmaken, waarvan de laatste jaren als 

leidster. Vooral met Veer Warmoeskerken en Riet 

van den Bleeken bracht ik vele avonden door. En 

opeens werd ik verliefd en veranderde alles. In 

1980 ben ik mijn man naar Duitsland gevolgd. Wij 

wonen in de buurt van Trier, de oudste stad van 

Duitsland. Nog steeds worden er bij opgravingen 

Romeinse munten, mozaïeksteentjes of stukjes 

van vazen gevonden.  Gelukkig had ik enkel jaren 

Duitse les gehad zodat de verandering niet te 

groot was en ik bijna dadelijk werk vond in een 

voedingszaak. Met 3 kinderen die kort op elkaar 

kwamen, bleef ik thuis. De laatste 22 jaar heb ik 

terug deeltijds gewerkt maar sinds begin maart 

ben ik op pensioen. Waar we vroeger verschillende 

keren in het jaar naar Achterbroek kwamen, kon 

dat dit jaar maar 2 keer. De gezondheid gaat voor 

en gelukkig kunnen we contact houden via pc, 

smartphone en WhatsApp (mits ondersteuning 

van de kinderen als er weer iets fout loopt bij de 

techniek)’. Ria besluit met ‘nog vele groeten aan 

de Achterbroekenaren!’ 

UIT DE OUDE DOOS 

17 januari is het feest van de Heilige Antonius 

Abt, die door de boeren in onze parochie en 

omstreken vereerd werd ter vrijwaring van 

allerlei ziekten onder het vee. Vlak voor deze 

feestdag werd er geslacht, en werd de 

varkenskop geofferd in de kerk.  De koster 

bracht deze koppen aan de man, en de 

opbrengst ging naar de kerk. Zo werden er in 

1954 22 koppen en 2 stukken spek geofferd. 

Daarvan werden er 8 koppen terug geofferd, en 

de eerste zelfs tot 6 keer toe. Dat opnieuw 

offeren gebeurde door mensen die niet in de 

gelegenheid waren geweest om te slachten, en 

op die manier toch een offer wilde brengen.  

Oorspronkelijk was de varkenskoppenverkoop 

buiten, later is deze naar achteraan in de kerk 

verhuisd. Het laatste jaar dat koster Fons 

Ribbens de koppenverkoop deed, was ten 

voordele van pastoor Jan Simons, die terug 

naar Brazilië trok. Die verkoop bracht toen  

80.000 fr op.                                            Hilde Francken 

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

23 mei 1954: 

‘Plechtige H. Communie. Een heerlijke dag voor 

de kinderen en ouders (15 jongens en 7 meisjes). 

Ieder meisje heeft er dus twee en dan blijft er nog 

nen sukkelaar over’. 

 

19 september 1959: 

‘Bij Louis De Moor snort een kat met een 

vliegenvanger aan de staart door de hof’. 



HET DAGELIJKSE LEVEN GAAT DOOR ... 

En helaas, soms is dit leven keihard en  betekent dit dat 

we afscheid moeten nemen van naasten. En of dat 

verdriet zelf nog niet groot genoeg is, moet er nu nog 

met zoveel andere dingen rekening gehouden worden.  

Wie regelmatig de Roosendaalsebaan passeert, kon bij 

goed weer Leon Van Wijk niet missen.  Genietend van 

op zijn bankje voor het huis ontsnapte niets aan zijn 

aandacht.  
 

Geen bezoek 
 

Leon had hartfalen en longproblemen. Hij moest vaak 

naar buiten om lucht te krijgen.  Regelmatig moest hij 

naar de kliniek. Als zijn medicatie werd aangepast kon 

hij er weer even tegenaan. ‘De laatste keer is hij naar 

het ziekenhuis gegaan en werd hij spijtig genoeg niet 

beter’, zegt dochter Conia die met haar gezin en haar 

ouders een kangaroewoning deelt. ‘Door de Corona 

mochten we hem niet bezoeken. Twee weken heeft hij 

daar gelegen zonder bezoek. Dat viel niet mee. We 

hoorden aan de telefoon hoe hij achteruit ging. Daarop 

hebben we besloten hem naar huis te halen’. 
 

Met liefde voor hem gezorgd 
 

‘Thuis gekomen hebben ze hem getest en bleek dat hij 

Corona opgelopen had in de kliniek. We wisten dat dit 

voor hem fataal zou zijn. Wijzelf moesten ons goed 

beschermen. Net zoals in de kliniek, een pak met alles 

erop en eraan. Alle dagen ontsmetten was zeker van 

toepassing. Het moeilijke was dat we wisten dat we 

hem moesten afgeven. Hij zelf was heel ziek en lag aan 

de zuurstof. Heel veel hoesten, tot hij geen adem meer 

kreeg. Hij zei telkens dat hij precies aan het stikken 

was. Om zo te sterven, daar had hij heel veel schrik 

voor.  Wij waren machteloos: stonden erbij maar 

konden hem niet helpen. Alle dagen ging hij achteruit: 

hij kon niet meer eten en kon zelfs zijn glas niet meer 

vasthouden. Wij hebben met veel liefde voor hem 

gezorgd en daar was hij blij mee. Afscheid nemen doet 

altijd pijn, maar omdat hij thuis was konden we 

tenminste nog afscheid nemen. Hadden we hem niet 

naar huis gehaald, hadden we hem niet meer levend 

gezien. De rest van de familie heeft nog afscheid 

kunnen nemen van achter het vensterraam. Zo  op 

afstand, dat is natuurlijk niet leuk. Op een week tijd is 

hij gestorven. Ons ma, mijn zus en ikzelf zijn bij hem 

gebleven tot hij stierf. Dat geeft toch een 

beetje troost’.  
 

Afscheid in intieme kring 
 

‘Het regelen van de uitvaart was ook niet 

simpel. Alles moest via skype gebeuren. 

Toch heeft de begrafenisondernemer het 

heel goed gedaan.  Alles is perfect 

verlopen. Omdat ons ma ondertussen ook 

besmet was met Corona moesten we de 

afscheidsdienst uitstellen zodat zij er bij kon 

zijn. Dit was mogelijk omdat hij gecremeerd 

was. Een maand later hebben we de dienst 

in intieme kring laten doorgaan. Het aantal 

mensen dat aanwezig mocht zijn was 

immers nog beperkt. We missen hem 

verschrikkelijk’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Conia voor deze moedige getuigenis. 

GEEN SLIMSTE STRAAT-QUIZ 

Ondertussen wordt duidelijk dat we ook in 

het najaar nog niet meteen naar het ‘oude 

normaal’ kunnen gaan.  De organisatoren 

van de Slimste Straat hebben dan ook 

beslist om de quiz, die gepland stond op 10 

oktober, een jaartje uit te stellen.  De quiz 

staat immers garant voor een avondje 

amusement, zonder meer. De huidige 

maatregelen en beperkingen maken dat niet 

mogelijk.  Op 9 oktober 2021 beloven ze dan 

ook dubbel zo hard te knallen! 



KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

HIP HIP EN VEEL HOERA 

 Op zondag 19 juli waren Maria Van Loon en  René 

Vandekeybus 60 jaar gehuwd.  Samen met hun kinderen 

Luc en Christel, Lieve en Ruud, Koen en Karin en Hilde 

en Luc, hun 13 kleinkinderen en de zussen en broers 

konden zij binnen hun bubbel van 50 een feestje 

houden in het Strijboshof.  Een feestje waar ze met z’n 

allen super van hebben genoten.  Alsnog gefeliciteerd 

Maria en René! 
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POST UIT HET VERLEDEN 

Er bestaan heel wat postkaarten met dorpszichten van ons 

dorp.  Wij nemen je deze week graag mee naar de 

Achterbroeksteenweg anno 1923.             Hilde Francken 

WIST JE DAT? 

‘De Rijkmaker’ … vroeger een begrip was in Achterbroek?  Dit was een braakliggend stuk grond, een 

wildernis of stort op het einde van de Zandstraat. Er stonden een paar struiken op. Iedereen gooide er 

zijn rommel op. Als je een pot nodig had om je kiekens eten te geven, moest je daar maar eens gaan 

kijken.                       Hilde Francken 


