
 

INLEIDING 

Laat ons eerlijk zijn: het zijn gewoon 

héél vervelende tijden. Waar we tijdens 

de eerste lockdown nog in de lente 

zaten, maken de korte, donkere dagen 

de toestand voor velen nu nog 

deprimerender.  Als het kan, ga dan 

buiten. Duffel je warm in, spring op je 

fiets, maak een lichtjeswandeling, ga 

naar het bos.  Fysieke inspanningen 

versterken nu eenmaal de mentale 

weerbaarheid.  En we moeten nog even 

sterk blijven. Voor onszelf en voor de 

mensen die we liefhebben. 
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DE PASSIE VAN ... 

Leen Boden (34) is de 

dochter van Luc en Rit Van 

Gool. Sinds 12 jaar woont ze 

in Antwerpen en is ze 

juweelontwerpster in 

bijberoep. ‘Juweelontwerp 

kan je wel degelijk studeren’, 

zegt Leen. ‘Er zijn 

verschillende technische en artistieke opleidingen. Ikzelf 

heb mijn master juweelontwerp en edelsmeedkunst 

behaald bij Sint Lucas Antwerpen. Toen ik een studiekeuze 

moest maken, wou ik graag een kunstopleiding volgen en 

met metaal leren werken. De keuze was dus snel gemaakt’. 

Overal inspiratie 

‘Voor de kleine collecties die ik ontwerp, werk ik 

hoofdzakelijk in zilver. Maar het liefst werk ik in geel goud, 

technisch gezien een heel fijn materiaal om te bewerken. 

Tijdens mijn  job in het museum voor diamant, juwelen en 

zilver in Antwerpen ben ik de laatste jaren intenser in 

contact gekomen met diamant. Hierdoor is mijn fascinatie 

voor diamant  terug aangewakkerd en gebruik ik steeds 

vaker natuurlijke materialen als diamant, andere 

edelstenen en parels in mijn ontwerpen. Inspiratie vind ik 

overal: in de architectuur, historische voorwerpen, 

juwelen, … Soms ga ik rechtstreeks in zilver of was aan het 

werk en kom ik zo tot een vorm. Maar meestal teken ik elk 

onderdeel uit tot de vormgeving helemaal goed zit. Een 

paar tienden van een millimeter dikker of dunner kan een 

groot verschil maken. Ik probeer tijdloze juwelen met een 

strakke vormgeving te ontwerpen die lang meekunnen 

maar die toch een unieke uitstraling hebben.  Alles wordt 

met de hand gemaakt door gebruik te maken van 

eeuwenoude ambachtelijke technieken. Naast het 

ontwerpen en maken van mijn eigen collecties, 

verlovingsringen, trouwringen of andere stukken op 

aanvraag doe ik ook graag herstellingen. Een betekenisvol 

juweel in een edelmetaal er terug als nieuw laten uitzien 

geeft veel voldoening. Het fijne aan werken met 

edelmetalen is ook dat je het altijd opnieuw kan verwerken 

en er dus niets verloren hoeft te gaan’.  

www.leenboden.com 

ADVENTSKRANS 

Als alles duister is 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft 

Deze adventskrans prijkt in de kerk 

naast de Lieve Vrouw.  

De 40ste kerststal kan dit jaar helaas 

niet in de kerk gebouwd worden. Dit 

houdt de kerststalbouwers uiteraard 

niet tegen. Zij zullen de kerststal dit jaar 

uitzonderlijk buiten aan de 

fietsenstalling bouwen.  Hier komen we 

in een volgende editie zeker op terug! 
 

Met dank aan Anita Deckers en René Beyers 



HELDEN VAN HIER 

Ook als vrijwilliger kan je 

‘zorgheld’ zijn. Ludo 

Janssens rijdt al sinds 2007 

voor de Minder Mobiele 

Centrale van Kalmthout. 

Meer dan patiëntenvervoer!  

‘De Minder Mobiele 

Centrale doet niet enkel patiëntenvervoer’, zegt 

Ludo. ’Wij brengen ook mensen naar dagopvang, 

winkels, bank, kapsalon, pedicure, kaartnamiddagen, 

bingo, ziekenhuisbezoek, begrafenisplechtigheden, 

cursussen, vakantieverblijven, familiefeestjes, … De 

tijd die ik daaraan besteed varieert van week tot 

week. Als het zeer druk is, kan dit oplopen tot 30 à 

40 uur. Natuurlijk allemaal op vrijwillige basis.  Sinds 

begin maart is er uiteraard veel veranderd. In de 

eerste helft van maart werden al veel ritten 

geannuleerd, vanaf de derde week hebben wij 7 

weken lang geen enkele rit gereden.  Daarna werd 

rondgevraagd welke chauffeurs het zagen zitten om 

terug te rijden. We waren maar met een paar. Veel 

ritaanvragen waren er niet, want er was ook heel 

veel weggevallen’.  

Blij dat we nog rijden 

‘We mogen nu wel ritten doen, maar moeten goed 

oppassen: zowel de chauffeur als de passagier 

dragen een mondmasker. De mensen moeten 

achterin de auto plaatsnemen, we mogen geen 

ventilatie, verwarming of airco opzetten. Als de 

mensen uitgestapt zijn, moet de wagen verlucht en 

ontsmet worden. Zelf met handgel de handen 

ontsmetten. Als je ziet wie er al besmet is geraakt 

door het virus is het normaal dat ik heel voorzichtig 

ben, maar schrik mag er niet zijn. Dan kan ik er beter 

(tijdelijk) mee stoppen. Schrik bij de passagiers heb ik 

nog weinig gezien. Als dat zou zijn, zullen ze eerder 

de rit annuleren zoals al veel is gebeurd. De mensen 

zijn vooral blij dat we nog willen rijden.  Omdat 

sociaal contact zoveel mogelijk moet vermeden 

worden, is de eenzaamheid (die er altijd al was) bij 

veel mensen alleen maar erger geworden.  Ik heb al 

veel mensen kunnen helpen en hoop dit nog lang te 

kunnen doen’. 

UIT DE OUDE DOOS 

Waarschijnlijk deed de Sint dit weekend bij de 

meeste gezinnen al zijn ronde. In het 

verleden zorgde de Sint-Jozefskring jaarlijks 

voor een Sinterklaasfeest in de parochiezaal. 

Hierbij kwamen ze graag origineel uit de 

hoek. Zo ontvingen zij in 1981 Tante Terry, in 

1983 een dierencircus en in 1988 een 

schoolzoo. Een 300-tal bezoekers genoot 

daarbij van de capriolen van o.a. het aapje, 

dat –zo wordt gezegd– nogal zot was van de 

chips ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Jean-Pierre Decoster voor de foto’s en 

Marcel Van den Eynden voor het opzoekwerk. 



UIT DE OUDE DOOS               Hilde Francken 

In één van de vorige nummers ging het over 

Maurice Speth die het domeinbos Wolfsheuvel in 

1926 kocht en het kasteel Duffelaerhof vergrootte 

en verbouwde.  Na het overlijden van de familie 

Speth, stond het Duffelaerhof een lange tijd leeg.  

Eind 1942 kwam daar verandering in.  

Gedroogde pruimen 

Vanuit Grobbendonk kwam de familie Grauls in 

Achterbroek wonen. Zij huurden het kasteel van de 

Boerenbond om tijdens de oorlog te kunnen 

overleven. Het gezin telde 13 kinderen en voedsel 

was moeilijk te verkrijgen. Op het kasteel konden 

zij boeren en zelf in hun levensonderhoud 

voorzien. Vader Grauls was doctor in de 

scheikunde, maar was van boerenafkomst en 

kende de boerenstiel. Hij kocht een koe  en leerde 

die ploegen. Ze maakten zelf boter en kaas. Er 

waren kippen, schapen, ganzen en varkens. Er was 

een boomgaard, en in de moestuin stonden - 

behalve andere groenten – 3000 tomatenplanten. 

Elke week reden ze met de overschot van eieren en 

tomaten naar de vogelmarkt in Antwerpen. Vader 

Grauls droogde tabaksbladeren op de 

zolderkamers en maakte er zelf zijn sigaren van.   

De kinderen amuseerden zich. Het domein was 

groot en  zij konden altijd wel iets nieuws vinden. 

Elk kind had zijn eigen appel-, peren-, en 

pruimenboom. Om de pruimen te drogen bouwde 

vader kleine oventjes en maakte hij rieten rekjes. 

De gedroogde pruimen bewaarde hij in ijzeren 

kisten. Jaren na de oorlog hebben zij nog van die 

pruimen gegeten. 

Duitsers, Canadezen,  Engelsen en Amerikanen 

Achter de boomgaard was een poort die 

toegang gaf tot het bos. Op het einde van de 

oorlog passeerden er de soldaten. De Duitsers 

kwamen eerst. Ze logeerden boven in het 

kasteel. De Duitse soldaten waren nog maar net 

vertrokken, toen de Canadezen-geweer in de 

aanslag- aan de deur stonden. Ze waren heel 

voorzichtig en  doorzochten het hele huis, de 

stallen en de tuin. Dat waren fronttroepen die 

direct verder trokken nadat ze alles onderzocht 

hadden.  Nadien kwamen de Engelsen. Zij 

legden een hele grote witte vlag met een rood 

kruis op het gazon, zodat men vanuit de lucht 

kon zien dat het Rode Kruis zich daar bevond.  

Achter het huis groeven ze 2 putten van wel 2 

meter diep, waarin ze alle overschotten van hun 

veldhospitaal dumpten. Broeken, spiksplin-

ternieuwe bottines, maar ook weleens een been 

of een arm. Zo was dat, ze zaten daar eigenlijk 

tussen de lijken. In de bovenhal was het 

operatiekwartier geïnstalleerd. De Engelsen 

waren met 200. Ze hadden hun tenten 

opgeslagen rond het kasteel en hun veldkeuken 

in de benedenhal geïnstalleerd. Toen na een 

hele tijd de Engelsen vertrokken, kwamen de 

Amerikanen, en tenslotte nog 3 vliegeniers. Die 

vormden de achterhoede.   

(wordt vervolgd) 

Familiefoto met de kinderen Grauls. Vlnr: neefje- Dolf- Wilfried -

Hilda- Herman- Anna- nichtje- neefje- Rik-  Greta- Christine- 

Maria- Toon- Rosa- Frits- Jan  

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

19 april 1964: 

‘Mijnheer Pastoor maakt de kinderen van de 

jongensschool er attent op dat ook zij naar de 

preek moeten luisteren.  Toch was er ene die het 

blijkbaar niet goed verstaan had, maar mijnheer 

Pastoor pakte de kleine opstandeling vast en 

duwde hem tussen de kerkmeesters in’. 



De Gazet van Achterbroek is een tijdelijke uitgave n.a.v. de 

Coronacrisis .  Redactie: Ann Francken.   

Contact: GVAchterbroek@gmail.com 

DE KLAS VAN … GEBOORTEJAAR 1971-1972 

Vlnr, bovenaan te beginnen: Jeroen Van Dijck, Sandra 

Goorden, Maddy Errygers, Inge Van den Broeck, 

Kathleen Smeulders, Sonja Ruyssers, juf Lisette 

Eelen / Gerdje Francken, ?, Wim Meeusen, ?, Maggy 

Bontemps, Karin Beyers, Manuela Deckers, Myriam 

Vermeiren / Koen Van De Keybus, Koen Stevens, Ann 

Hoppenbrouwers, Lieven van Overveld 

HOE GAAT HET NOG MET? 

Tom Vanden Bergh is de oudste van 4 kinderen 

van het gezin van Ludo en Agnes Francken. Tot 

zijn 27ste woonde hij in de Achterstraat. 
 

Nog contact met kameraden van toen 
 

‘Na mijn studies landbouw ben ik in de 

veevoedersector terecht gekomen’, zegt Tom. 

‘Het is ook daar dat ik mijn vrouw Ellen heb 

leren kennen.  We wonen in Opdorp 

(Buggenhout) en hebben 2 kinderen, Jannes 

(12) en Ine (10). Ellen en ik baten samen met 

m’n schoolmoeder een bedrijf uit dat enerzijds 

actief is in handel in landbouwproducten zoals 

veevoeders, meststoffen, zaden en granen. 

Anderzijds hebben we ook een Horta 

tuincentrum voor de particuliere klant met 

alles voor tuin en dier.  De vrije momenten 

worden meestal besteed in de tuin of op 

zondagvoormiddag met de koersfiets (zomer) 

en met de mountainbike (in de winter).  De 

mooiste herinneringen aan Achterbroek heb ik 

toch wel aan de Chiro en daarna onze tijd in ‘t 

zaaltje achter De Paul. Met heel wat 

kameraden van toen is er af en toe nog 

contact. We hebben er na onze Chiro-periode 

meteen de gewoonte van gemaakt om jaarlijks 

nog op fiets– of op skiverlof te gaan. Iedere 

keer weer een hartelijk weerzien. Ik hoop dat 

we stilaan naar het einde van de 

Coronaperiode gaan en dat ons sociaal leven  

terug op gang kan komen’. 

KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

Hopelijk is de Sint ook bij Tess Van Looveren (5) 

langs geweest. Aan haar tekening kan het zeker 

niet gelegen hebben. 

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

16 november 1961: 

‘Meester Francken gaat bij Jules Konings een 

kruiwagen mest vragen om enkele boompjes te 

planten. Jules brengt een ganse kar  en wanneer de 

meester protesteert, zei Jules ‘de rest moet je maar 

steriliseren’. 


