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WANDEL-OF FIETSTIP

HELDEN VAN HIER (MAAR DAN VAN VROEGER)

Wie verwonderd wil worden,
kan nog tot half januari een
kijkje gaan nemen in het KBCkantoor van Rudi Van Oevelen
(Kerkeneind 4). Hun etalage
werd nl. omgetoverd met
winterse mini-wintertafereeltjes. ‘We willen de mensen
met deze actie verwonderen
en hen hun zorgen even doen
vergeten,’
nodigt
Rudi
iedereen uit. Ideaal moment
dus om je wandelschoenen
boven te halen of een
fietstochtje te maken!

Wie kent haar nog? Maria Amelia Andriessen,
‘Amelieke’ was vroedvrouw tussen 1930 en
1945. In deze tijdspanne hielp ze meer dan
1.000 baby’tjes ‘pakken’.
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‘T IS ZOVER!
Sinds dit weekend is Tapas
Royale geopend. Helaas niet
de grootse opening die ze
voor ogen hadden, maar je
kan vanaf nu bestellen en
ophalen. Ben je blij dat
Achterbroek
terug
een
horecazaak telt? Steun hen
dan en bestel je tapasschotel.
Alle info vind je op hun
facebookpagina.

Met hun tweetjes achteraan in de kerk
Amper 18 jaar was ze, toen ze door de
gemeente werd aangesteld als vroedvrouw in
alle gehuchten van Kalmthout. En dus reed ze met haar fiets- van Nieuwmoer tot Kalmthoutse
Hoek, dag en nacht, winter en zomer, om
moeders te helpen bij en 9 dagen na de bevalling. Ze leerde haar
man (Jos Peeters) kennen tijdens de doopsels van de baby’s. Jos
was immers taxichauffeur die de families vaak naar de kerk bracht en
Amelie was bij elk doopsel van haar gepakte baby’s aanwezig. En dus
zaten zij met hun tweetjes samen achterin de kerk te wachten. Daar
is de vonk overgeslagen. Jos maakte speciaal voor Amelie een motor
zodat ze niet langer met de fiets op pad moest. Omdat zij ook
tijdens de oorlog actief was, moest ze soms bevallingen leiden in
hachelijke omstandigheden. Mijn eigen vader heeft ze in de
schuilkelder gepakt. Een andere baby woog amper 500 gram en
werd in een schoendoos onder de Leuvense stoof gelegd. Dag en
nacht reed Amelie er naartoe om de toestand van de baby op te
volgen. Deze groeide uiteindelijk op tot een kloeke man. Ons Hilde
had in 2012 nog een gesprek met Jos. Hij zei ‘Ik had een oogske op de
vroedvrouw Amelie en toen de vader en de getuigen naar de
sacristie gingen om het doopregister te tekenen, zag ik mijn kans
schoon om mijn liefde te verwoorden. Ik vroeg ‘Amelie, zou jij met
mij door het leven willen gaan?’ en zij antwoordde ‘daar moet ik even
over nadenken’. Een beetje later ging ze akkoord. Wij zijn tijdens de
oorlog getrouwd. Amelie wilde geen groot feest, maar ik wilde mijn
nonkels erbij. Bij ons thuis hadden ze op dat
moment alleen biggen. We hebben toen 3
maanden gewacht om te trouwen zodat we
een varken konden slachten’.
In
Essen
werd,
in
navolging
van
#meervrouwopstraat
(meer
vrouwelijke
straatnamen), onlangs een straat genoemd
naar de Essense vroedvrouw Martha Bataille.
Misschien een tip voor de gemeente
Kalmthout? ☺

FACTCHECKERS
‘Hoevewinkels winnen aan populariteit’, zo kopte de
Zondag enkele weken geleden. Spontaan was er veel
meer aandacht voor de korte keten, zonder meer een
positieve evolutie. Dat wilden we even checken bij onze
eigenste Achterbroekse ‘hoevewinkels’: ‘t Voske, De
Laerhoeve en de melkautomaat.

Ann en dochter
Lynn van ‘t Voske

Stel jullie zaak eens even voor
Ann Schalk (‘t Voske): ‘Als traiteur zocht ik een extraatje
om aan te bieden bij een buffet. Het leek me leuk om
met de verse melk van onze koeien aan de slag te gaan.
Zo begon ik in 2010 met het maken van ijs. In 2015
bouwden we onze garage om tot een kleine
hoevewinkel en breidde ik het assortiment van ijs uit met
andere desserten. Oorspronkelijk begonnen we met
thuisverkoop en vulden we enkele automaten met onze
dessertjes. Op die manier werden we ‘ontdekt’ door
Spar Loenhout, die op zoek was naar lokale producten
om hun vernieuwde winkel mee te vullen. Van dit eerste
verkooppunt, gingen we op korte tijd naar meer winkels
en ondertussen zitten we aan 15 verkooppunten. Sinds
maart zijn we verhuisd naar een grotere en vernieuwde
werkruimte waar we al onze producten produceren. Het
is hard werken, maar we zijn enorm trots op wat we tot
nu toe bereikt hebben!’.
Petra Thys (de Laerhoeve): ‘Samen met mijn echtgenoot
Wim Verbreuken baat ik een melkveebedrijf uit. Dagelijks
omringen wij onze gevlekte dames met de beste zorgen
en liefde. Vorig jaar startte ik met de verkoop van onze
eigen yoghurt via lokale supermarkten. Ik maakte deze
yoghurt al geruime tijd voor ons gezin omdat 1 van onze
dochters allergieën heeft. Door onze yoghurt meer dan
20 uur te laten fermenteren, bevat deze minder lactose
en is hij goed verdraagbaar voor de darmen. De yoghurt
wordt
gemaakt
zonder
toevoegingen
of
bewaarmiddelen en is vol van smaak’.
Sandra Hoppenbrouwers (melkautomaat): ‘Mijn man
Wim Francken en ikzelf hebben een melkveebedrijf. Aan
onze melkautomaat kan je zelf melk tappen in een fles,
kitje, emmer of ander recipiënt. Rauwe melk mag enkel
verkocht worden op de boerderij. Van zodra ze vervoerd
wordt, is pasteuriseren verplicht. De smaak van verse
melk is dus echt uniek. En één keer mensen verse melk
geproefd hebben, willen ze vaak geen melk uit de
supermarkt meer.’

Corona ‘n boost voor de korte-keteneconomie?
Ann: ‘We merken dat mensen inderdaad
meer op zoek gaan naar lokale handelaars
en verse producten. Er wordt meer via
onze website besteld en ook de
supermarkten bestellen meer. Waarschijnlijk omdat mensen het in hun kot
gezellig willen maken met wat lekkers
erbij. Bij de eerste lockdown was het nog
zonnig en zagen we een stijging bij de
verkoop van het ijs. Nu worden er vooral
meer desserten gekocht’.
Petra: ‘Omdat we nog maar 1 jaar bezig
zijn, is het moeilijk te zeggen of we door
de lockdown meer verkopen. De verkoop
van zowel onze yoghurt als hangop (=
uitgelekte yoghurt, ideaal om dessertjes
mee te maken, als toefje op vers fruit of
een scheut in je soep) overtreft eigenlijk
vanaf dag 1 al onze verwachtingen. Wat
wel opvalt is dat we sinds maart meer
aangesproken worden over onze
yoghurt. Ik heb dus wel het idee dat
mensen meer lokaal maar ook bewuster
De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal
kopen. We krijgen vaak berichtjes van
mensen die vragen hebben over de
bereiding, de verzorging van de koeien
maar vooral om te melden dat ze hem
lekker vinden en dat ze het leuk vinden
om het verhaal achter de yoghurt te
kennen’.

Sandra: ‘Tijdens de eerste lockdown steeg de
verkoop van verse melk heel fel. In veel winkels was
immers geen melk meer voorradig. Er kwamen veel
nieuwe klanten, de automaat moest regelmatig
bijgevuld worden en onze voorraad lege
waterflessen ging er aan. We vragen om zoveel
mogelijk eigen gerief mee te brengen, maar
toevallige passanten rekenen al gauw op onze
voorraad lege waterflessen ☺’
Wat is het voordeel van korte-keten aankopen?
Ann: ‘Dat je weet waar je product vandaan komt. We
vinden het belangrijk om met verse producten te
werken. Zo halen we onze eieren vers van de
kippenboer en de melk recht uit de koeltank. Wij
vinden het enorm fijn dat we ons mogen
onderscheiden van fabrieksproducten. Bij ons wordt
alles vers en met veel handwerk gemaakt en dat
verschil proef je. Het doet ons deugd om zoveel
leuke reacties te krijgen! Je merkt dat klanten het fijn
vinden om te weten waar het product vandaan komt
en wie het maakt. We proberen daarom via sociale
media ook beelden van achter de schermen te
tonen. Dat vinden mensen leuk en dat onderscheidt
ons ook van de grote bedrijven’.
Petra: ‘Wij zijn vorig jaar in het verhaal van korte
keten/lokale verkoop gestapt omdat we vinden dat
landbouw best wat meer zichtbaar mag worden. Dat
mensen nadenken over wat ze eten, vanwaar het
komt, welk proces of bewerkingen er zijn
uitgevoerd. Wij hebben zeer bewust gekozen om te
verkopen via lokale supermarkten omdat zij ook heel
gedreven met hun zaak bezig zijn. Lokale bedrijven
kunnen elkaar zo steunen. En wij houden voldoende
tijd over om voor onze koeien te zorgen en de
yoghurt te maken. Door de berichtjes en de
verkochte producten weten we dat de consument

Petra van De Laerhoeve met haar gezin

voelt dat dit met veel liefde en zorg, voor
zowel de dieren als het product is gemaakt’.
Sandra: ‘Klanten zien waar het product
vandaan komt en kopen een onbewerkt
product. Voor het imago van de landbouw is
dit zeker positief en de prijs die we voor de
melk krijgen is beter dan deze die we van de
melkerij ontvangen. Al zijn de liters uiteraard
maar beperkt in verhouding tot wat de
melkboer hier ophaalt, toch blijft de
thuisverkoop een mooie troef’.
Sandra van de melkautomaat

Tot slot: nog een tip voor de feestdagen?
Ann: ‘We proberen regelmatig iets nieuw. Zo
maakten we onlangs koekjestaart om te
verkopen in de automaat. Die ging wel heel
erg vlot! Onlangs hebben we koffie-mousse
getest; die komt binnenkort in de verkoop en
is zeker geschikt voor de feestdagen.
Doorgaans verkopen de tiramisu en bruine
chocomousse het best’.
Petra: ‘Deze feestdagen zullen anders zijn
dan anders. Maar het is niet omdat we niet
op bezoek mogen gaan dat we elkaar
moeten vergeten. Vandaar dat je voor de
feestdagen rechtstreeks bij ons cadeauzakjes
kan aankopen (inhoud: yoghurt, yoghurtbeker met fruit/granolacompartiment en
mijn eigenste granolarecept). Niet alleen
willen we het lokale onder de aandacht
brengen, we willen vooral dat mensen elkaar
niet loslaten. Zet bij de leuke buur, toffe
vriendin, opa, zus, … een zakje aan de deur
of geef het met gepaste afstand buiten af.
Want de inhoud van het zakje is super lekker,
maar het gebaar is vooral hartverwarmend’
Sandra: ‘Rijstpap met verse koemelk’!

te verhuizen. De kinderen van de familie
Grauls met wie ik een gesprek had, waren
Op zoek naar veiligheid
unaniem: ‘We beleefden onze schoonste
Alle soldaten waren dan wel weg, maar Achterbroek zat
tijd in Achterbroek op Duffelaer. We
nog steeds in de frontstreek. Terwijl Antwerpen al lang
konden lange tijd niet naar school, bijna
bevrijd was, was Achterbroek dat nog niet. Om het
het hele jaar door hadden we vakantie.
front te doen opschuiven, vond er een zwaar
Wij amuseerden ons thuis en hadden veel
bombardement
plaats,
waarbij
verschillende
vrijheid. Dit konden onze ouders natuurlijk
slachtoffers vielen en die veel schade in het dorp
niet zeggen. Die waren beladen met
aanrichtte. Verschillende gezinnen moesten vluchten.
zorgen’.
Omdat het kasteel op een berg stond en de kelders min
of meer ondergronds waren, dachten de mensen uit het
dorp dat het daar veiliger was. Vader Grauls
barricadeerde met boomstammen de ramen en maakte
er een versterkt fort van. Op een dag kwamen er
vliegtuigen mitrailleren en de kogels sloegen op de
boomstammen; iedereen kon ze horen kletteren.
Sommige gezinnen bleven wel een week of drie op het
domein. Ze maakten allemaal zelf hun eten op kleine Omdat er op het kasteel altijd eten in overvloed
veldvuurtjes. De kelders werden verdeeld onder de was, kreeg de familie veel bezoek.
gezinnen.
KUS DOOR DE BRIEVENBUS
Schoonste tijd in Achterbroek
Deze artistieke kus werd gemaakt door Suze
Na de vluchtelingen kwam de periode van de vliegende
Van den Bergh (3 jaar).
bommen en de raketten. De V1’s kwamen vanuit
verschillende richtingen uit Nederland en Duitsland over
het domein. Er waren 3 banen. Alle V1’s voor Antwerpen
kwamen over Achterbroek. Op het einde van de oorlog
kwamen de V1’s er niet meer over vanwege het
afweergeschut dat opgesteld stond op het domein. Ze
ontploften allemaal in de lucht. Alleen de (veel
krachtigere) V2’s of raketbommen vlogen door, maar
die hoorde je niet komen en je zag ze ook niet. Zo viel er
op een keer een raketbom in de boomgaard aan het
kasteel. De put die deze raketbom maakte, was zo
groot dat het hele kasteel erin had gekund. Het kasteel
zelf was helemaal gehavend door die inslag. Met het
einde van de oorlog was voor de familie Grauls de tijd
gekomen
om
terug
naar
Grobbendonk
UIT DE OUDE DOOS (vervolg van vorig nummer) Hilde Francken

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

KERSTPUZZEL
Om enkele Achterbroekenaren te kunnen verrassen tijdens de feestdagen, boksten mijn zus Hilde en
haar man Gert Van Dijck deze ‘kerstpuzzel’ ineen.
We sprokkelden een mooie, feestelijke prijzenpot bijeen. Dankjewel sponsors!
We weten dat heel wat Achterbroekenaren alle krantjes bewaren; die hebben alvast een streepje
voor want een aantal antwoorden vind je terug in eerdere krantjes. Heb je deze niet meer? Geen
paniek. Alle krantjes vind je terug op deze website https://binkalmthout.be/gazet-van-achterbroek/
Ook de rasechte Achterbroekenaren hebben een voordeel, want voor een aantal antwoorden mag je
je helemaal laten gaan in het Achterbroekse dialect.
Met de letters in de gekleurde vakjes vorm je een woord. Iets wat wij met deze Gazet ook beogen.
Amuseer je dus met deze puzzel (je bent er ongetwijfeld even zoet mee!), maar vergeet zeker niet de
oplossing ten laatste op 22 december te bezorgen (via mail of in de brievenbus van Zandstraat 9c of
Brasschaatstw. 36). De winnaars verschijnen in de GVAchterbroek van 27 december. Wie weet krijg jij
dus tijdens deze bizarre feestdagen toch nog een onverwacht cadeau in de schoot geworpen!
SUCCES!

Prijzen:

Geschonken door:

Verzorgingsboxen

Apotheek Curavit

Bonnen voor een appel-, rijst– of frangipanediepvriestaart

AVEVE

Pralines

Bakker Jens

Bonnen voor voorgebakken frieten 2,5 kg of aardappelen 10 kg

Decofrites De Coster BVBA

Bonnen voor friet en een snack aan de Fritbus

De Fritkar / Fritbus

Bonnen voor een kerstpakket De Laerhoeve

De Laerhoeve

Gevulde cadeaumanden

SPAR Costermans

Prijzen voor de tekenwedstrijd (zie achterkant)

‘t Klavertje Vier

Autopoetssetjes

Vandenbergh & Ansoms

Bonnen voor ijs of dessertjes

‘t Voske

Bonnen voor worst, beuling, huisgemaakte videevulling, winterBBQpakket of fondue

Vleeshal Van Gool

TEKENWEDSTRIJD
En ook de jeugd kan in de prijzen vallen, want voor hen organiseren we een tekenwedstrijd.
Haal je kleurpotloden of viltstiften maar boven, en maak een mooie tekening. Er worden willekeurig 6
winnaars geloot. Alle tekeningen kunnen later gebruikt worden voor de ‘kus door de brievenbus’. Jouw
tekening maakt straks dus misschien wel héél veel mensen blij! Bezorg je tekening in de brievenbus van
Zandstraat 9A of via mail en dit voor 22 december.
Naam:

……………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………….

Leeftijd:

……………………………………………………………………………….

