
 

INLEIDING 

Na een aarzelende start, zou de 

vaccinatiecampagne in Vlaanderen vanaf deze 

week eindelijk wat meer op snelheid komen. Een 

belangrijke stap in de strijd tegen Corona. En 

terwijl onze buren in Wuustwezel vechten tegen 

een forse stijging van het aantal besmettingen, 

doen wij het in Kalmthout vrij goed. Hopelijk 

kunnen we deze dalende trend aanhouden, 

zodat we beetje bij beetje straks ons oude leven 

weer kunnen oppikken. 
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HIP HIP EN VEEL HOERA   

Op 11 januari zijn Alex Van den Dorpel en Jeanne 

Verhoeven 65 jaar getrouwd.  Het briljanten paar 

vestigde zich 42 jaar geleden in Achterbroek.  

Jeanne gaf vroeger les in snit en naad en werkte 

in een bakkerswinkel in Stabroek. Alex ging met 

zijn 15 jaar van ‘t school , werkte tot in 1956 thuis 

en heeft 27 jaar lang een bakkerstoer gedaan. Hij 

was secretaris van de ganzenrijders van Lillo en 

kon zichzelf 3 keer tot Koning van de gazenrijders 

kronen.  Daarnaast is hij liefhebber muzikant en 

werd hij gedecoreerd voor 70 jaar (!) muzikant (in 

Lillo, Zandvliet, Achterbroek en bij de Lustige 

Lepellanders). Zijn motto: ‘gene klank zonder 

drank’! 

Proficiat met jullie briljanten jubileum, Jeanne en 

Alex! Hopelijk kunnen jullie ondanks de huidige 

maatregelen toch genieten van een mooie en 

onvergetelijke dag! 

GVA OP BEZOEK BIJ GVA 

Tijdens de Warmste Week van Studio Brussel kon 

iedereen mensen, die het verschil gemaakt 

hebben tijdens het Coronajaar, nomineren voor 

‘soeperbedankt’. Dieter Coppens trok tijdens die 

week met zijn soepbus op roadtrip door 

Vlaanderen om deze mensen te bedanken. 

Ondertussen weten we dat verschillende 

mensen ons genomineerd hadden voor de 

GVAchterbroek (waarvoor dank!). Dieter 

passeerde wel in het Beukenhof, maar niet in 

Achterbroek.  Onterecht, volgens een fan, die 

prompt naar de Gazet van Antwerpen stuurde 

om ons initiatief onder de aandacht te brengen. 

En dus kreeg de GVA bezoek van die andere GVA 

☺ en moesten we ons willens nillens 

onderwerpen aan een heuse fotoshoot en een 

uitgebreid interview, in frisse buitenlucht 

uiteraard. Het artikel verscheen op dinsdag 5 

januari in de Gazet van Antwerpen. 

 



De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal 

HELDEN VAN HIER          

Didier Van Aert (32 jaar) is de zoon van Dirk en 

Viviane Jacobs. Sinds een 4-tal jaar werkt hij voor 

Rode Kruis Vlaanderen binnen het internationale 

departement als ‘business controller’. Dit houdt 

in dat hij de financiële kant van de Rode 

Kruisprojecten in het buitenland opvolgt en op 

regelmatige basis hierover rapporteert aan de 

donoren.  Daarnaast staat hij in voor het 

algemene financiële beheer van de VZW Rode 

Kruis Vlaanderen Internationale Samenwerking. 
 

Werking sterk beïnvloed 
 

‘Onze werking wordt, zowel nationaal als 

internationaal, door Corona sterk beïnvloed’, 

zegt Didier. ‘Al het personeel dat daartoe de 

mogelijkheid had, moest van de ene op de 

andere dag beginnen thuiswerken. Daarnaast 

moesten alle fysieke activiteiten die nog konden 

en mochten doorgaan (bloedcollectes, beheer 

van de opvangcentra, …), volledig Coronaproof 

gemaakt worden. Dit was een hele uitdaging 

voor de organisatie. Rode Kruis Vlaanderen is op 

nationaal niveau onmiddellijk gestart met 

Corona-ondersteunende activiteiten zoals het 

vervoer van Covid-patiënten naar ziekenhuizen. 

En we gingen op zoek naar crisisvrijwilligers die 

mee ingezet konden worden op plaatsen waar 

er handen tekort waren (woonzorgcentra, 

ziekenhuizen, …)’. 
 

440.000 euro noodhulp aangesproken 
 

‘Met onze internationale werking zijn we vnl. 

actief in de regio rond de Grote Meren 

(Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Malawi) 

en Zuidelijk Afrika (Mozambique, Zimbabwe en 

Zuid-Afrika).  Ook hier moesten we van de ene 

op de andere dag het roer volledig omgooien. 

De traditionele activiteiten in onze 

partnerlanden (zoals Eerste Hulpopleidingen) 

konden niet langer doorgaan en er moest volop 

ingezet worden op Covidbestrijdende 

activiteiten. Om dit te kunnen bewerkstelligen 

heeft Rode Kruis Vlaanderen onmiddellijk beslist 

om zijn noodhulpfonds aan te spreken en in 

totaal 440.000 euro vrij te maken voor de 

bestrijding van Covid in Afrika. Met deze 

middelen hebben we o.a. preventieve acties 

ondernomen: de aankoop van zeep en 

ontsmettingsmiddelen, de organisatie van 

informatiecampagnes, … Daarnaast hebben we 

ook de secundaire effecten aangepakt door de 

bedeling van voedselpakketten aan mensen die 

door de crisis hun inkomen verloren en aldus het 

risico liepen om in hongersnood terecht te 

komen’. 
  

Beperkte impact in de partnerlanden 
 

‘In tegenstelling tot de eerste doemberichten is de 

impact van Covid in onze partnerlanden redelijk 

beperkt gebleven en werden er, met uitzondering 

van Zuid-Afrika, slechts een beperkt aantal 

gevallen van Covid gemeld. De achterliggende 

redenen hiervoor zijn op dit moment nog 

onderwerp van onderzoek door specialisten, maar 

mogelijks heeft het klimaat (en bijgevolg het 

veelal in openlucht vertoeven) hier een gunstig 

effect op gehad. Dit neemt natuurlijk niet weg dat 

de bestrijding van Covid op dit moment nog 

steeds een belangrijk onderdeel is van onze 

internationale projectwerking en er nog steeds 

sterk wordt ingezet op sensibilisering en het 

voorzien van voldoende hygiënemiddelen voor de 

lokale bevolking. Het hoeft namelijk geen duiding 

dat een late en intense uitbraak van Covid in Afrika 

mogelijks catastrofale gevolgen kan hebben door 

het ontbreken van adequate gezondheidszorg in 

de meeste landen’.  

 



UIT DE OUDE DOOS                   Bernadette Van Looveren 
  

Af en toe ga ik eens snollen in de kasten en dozen van ons 

vader. Vele herinneringen komen terug boven bij het 

bekijken van fotoboeken, bij het lezen van 

gedachtenisprentjes en wenskaarten. In een fotoboekje 

met plastieken flapjes vond ik, verstopt achter een foto, 

een dichtgevouwen blad papier. Tot mijn grote verbazing 

was het een artikel dat ons vader schreef in 1984, naar 

aanleiding van het melkquotum.  Vermoedelijk schreef hij 

zijn mening naar de redactie van ‘De Boer’.  Ik laat jullie 

graag meelezen.        

DE KLAS VAN …1976        met dank aan Sandra Hoppenbrouwers 

Van links naar rechts, bovenaan te beginnen: Juffrouw Lea 

Van Looveren, Gert Danschotter, Cindy Konings, Bart ..., 

Joke Schouwaerts, Anja Van Looveren, Annelies Neys, 

Franky Van Looveren, Linda...., Karin Van Looveren / Ben 

Van De Zegel, Sonja Speek, Annemie Bernaerts, Sandra 

Hoppenbrouwers,  Gretel Francken, Katrijn Peeters, Katrin 

Van Looveren / Danny Van Iersel, Jacques Donckers, Bart 

Wouters, Eric Schepens, Werner Goorden, Wim Verbreuken 

en Patrick Daulie  

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

2 september 1958: 

‘De Achterbroekse boeren rijden naar de 

Expo en betalen 20 Fr. om hun handen te 

wassen (W.C.)’. 

UIT DE OUDE DOOS 

Zicht op het Heiken 

 (jaartal onbekend) 



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

Coronacrisis .  Redactie: Ann Francken.  Contact: 

GVAchterbroek@gmail.com 

HOE GAAT HET NOG MET? 

Erwin Errygers is de zoon van Jos en Wiske Jacobs.  

Memorabele feestjes en tennismatchen bij ‘t VAT 

‘Vader was aannemer van bouwwerken en wij 

woonden schuin over de parochiezaal op de 

Achterbroeksesteenweg naast de nonnekes en de 

meisjesschool’, zegt Erwin. ‘Ik ben een aantal jaren 

in de Chiro geweest maar heb vooral veel jaren 

gevoetbald in Achterbroek. Nooit in het 1ste elftal 

geraakt maar veel plezier gemaakt met de 

reserven B.  Destijds in de lagere school waren Bart 

Van Loenhout, Patrick Van Looveren, Werner 

Peeters, Carl Meeusen, Luc Van Thillo, ... mijn 

vrienden maar eigenlijk heb ik met de meeste van 

hen geen contact meer. Goede herinneringen heb 

ik aan de fuiven in de parochiezaal, café 't Vervolg 

van Els en Wekke, de zondagmorgen gaan 

voetballen. En natuurlijk de feestjes en 

tennismatchen bij ' T VAT, die waren memorabel: 

de avonden met Fonske & Yvonne, Luc & 

Alexandra, Bert & Lydia, Guy & Ria, .... Momenteel 

woon ik in Bazel. Hier ben ik na mijn huwelijk in 

1998 terecht gekomen. Ik werk sinds 1989 bij 

Gondrand in Bornem, een Frans bedrijf dat opslag 

en logistiek verzorgt, waar ik mijn vrouw Kris heb 

leren kennen. Wij hebben 2 dochters, Elke (19 jaar) 

en Eline  (17 jaar). Ik kom niet zo vaak meer in 

Achterbroek. Sinds kort woont moeder in 

Kalmthout en is dat nog minder. Wel ga ik nog 

jaarlijks met Kerst en Nieuwjaar helpen bij 

Versgalerij André (van mijn zus Arlette). Tennissen 

doe ik nog veel,  in de plaatselijke tennisclub Soks 

Rupelmonde’.   

KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

Sien Sanders (9 jaar)  droomt van een mooi 

sneeuwtapijt. 

UIT DE OUDE DOOS 

Wie herkent de BJB-ers die in het ledenblad 

Ploeg en Kruis van 1957 stonden?  


