
 

INLEIDING 

Terwijl de Britse variant zijn plekje in België 

opeist, was het ziekenhuispersoneel slachtoffer 

van de leveringsproblemen van het vaccin.  

Nederland neemt bijkomende maatregelen  en in 

onze provincie hield het virus deze week de 

inwoners van Kontich en Edegem in een flinke 

houtgreep. Of hoe enorm en intens de gevolgen 

kunnen zijn als je je niet houdt aan de gestelde 

maatregelen... 
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HELDEN VAN HIER 

Sam Geerts (27 jaar) is opvoeder en staat in een 

leefgroep van puberende jongens met gedrags- 

en leerproblemen.  Ook daar laat Corona diepe 

sporen na. 

Nooit een pauze voor de jongeren 

‘In zo'n leefgroepwerking moet je natuurlijk extra 

voorzichtig zijn aangezien fysiek contact niet 

altijd kan worden vermeden’, zegt Sam. ‘Tijdens 

de eerste lockdown zijn we toch geschrokken van 

de impact dat dit heeft op zo'n leefgroep. Een 

deel van de jongeren kon niet naar huis en zat 

letterlijk 24/7 in de groep. De rest bleef thuis 

tenzij de situatie thuis onhoudbaar zou worden. 

Het enige wat je op dat moment kan doen is 

binnen zitten en de jongeren wat entertainen. Als 

opvoeder kan je gelukkig nog regelmatig naar 

huis maar die jongeren hebben nooit een pauze. 

De eerste paar weken vonden ze dit niet zo erg 

want dan moesten zij niet naar school, maar dat 

gevoel maakte snel plaats voor verveling en 

sociale isolatie. Ze konden niet meer afspreken of 

hun hobby uitoefenen. Het enige wat ze konden 

doen is binnen de groep blijven. Dit zorgde voor 

de nodige conflicten tussen de jongeren. Er was 

er eentje die voortdurend wegliep waardoor hij 

regelmatig in quarantaine moest. Hierdoor 

konden we zelfs niet meer  met de gasten gaan 

wandelen omdat we zeker moesten zijn dat de 

jongere in quarantaine bleef. We konden hem 

niet alleen  thuis laten. Dit zorgt als opvoeder 

voor veel frustratie. Niet alleen de extra 

conflicten, maar ook de nog onregelmatigere 

uren maken het zwaar. En dan mogen we nog 

van geluk spreken dat wij nooit te maken 

hebben gehad met een besmetting in onze 

groep. Wel moesten sommigen 1 à 2 weken in 

quarantaine omdat ze symptomen vertoonden. 

Ik vond dit echt zielig voor die jongeren en had 

er medelijden mee. 10 dagen alleen maar op je 

kamer zitten is voor zo'n jongere een hele 

opgave, zeker als je weet welke problematieken 

zij meedragen. Maar je mag geen risico’s nemen. 

Je gaat na je dienst ook naar huis en wie weet 

breng je het virus dan mee naar huis’.  

Stop met de lockdownfeestjes! 

‘Het is hatelijk te zien hoe sommige mensen het 

verpesten voor anderen. Stop met die 

lockdownfeestjes! Ik wil ook nog even zeggen 

dat ik enorm veel respect heb voor al de mensen 

in de ziekenhuizen, woonzorgcentra, etc... . Zij 

hebben het nog veel moeilijker dan wij. En 

natuurlijk ook respect aan alle andere sectoren 

die het moeilijk hebben door covid’. 



HOE GAAT HET NOG MET? 

Patrick Daulie (44 jaar jong), is de zoon van Michel 

en Jozefa Peeters en groeide samen met zijn broer 

Christophe op op de Brasschaatsteenweg, schuin 

over de Hilloweg. 

 Achterbroekse muziekgeschiedenis 

‘Ik woon nu in Antwerpen, op het 'Noord', in de Wijk 

Sint-Willibrordus. In onze buurt is Willy Vandersteen 

geboren, en Vincent Van Gogh heeft nog achter 

onze hoek gewoond! In Antwerpen heb ik mijn 

vrouw Chloë leren kennen en we hebben in 

tussentijd nog twee 'matrozen' mee aan boord 

genomen : Arend (12 j.) en Thor (10 j.)’, steekt 

Patrick van wal.  ‘Als ik terugblik op mijn kindertijd 

en jeugd in Achterboek, heb ik het geluk gehad dat 

er naast ons steeds kinderen woonden van 

ongeveer dezelfde leeftijd. We liepen elkanders 

vloer plat. Eerst waren dat Filip en Dimitri Wouters. 

Achter het huis was een groot magazijn waar twee 

pingpongtafels stonden en waar we met de andere 

buurtkinderen wedstrijden tafeltennis 

organiseerden. Daarna kwam de familie Verhaegen 

er wonen met Anke, Bert en Joke, en voetbalden we 

veel in de tuin. Soms staken we ook eens de wei 

over naar Johan Lauryssen in de Pater 

Antonissenstraat of naar 'den Tats' (Renaat Van 

Looke) in de Karel Vanthillostraat om te gaan 

baseballen. Bij Bart Herrijgers van de Dr. J. 

Goossenaertsstraat ging ik ook wel eens op bezoek 

en mocht ik op zijn mobilette een toertje rond het 

huis maken. Toen ik wat ouder werd kwam ik 

dikwijls bij Michel Eyskens. We hadden een 

muziekbandje: Michel zat achter de drums, Pieter 

Smout van aan de watertoren in Kalmthout speelde 

de bas en ik speelde gitaar. We mochten bij Michel 

in de kelder repeteren. We speelden o.a. covers van 

U2 en Nirvana en we improviseerden ook onze 

eigen muziek. We durfden de versterkers al wel 

eens luid zetten. We spreken hier dan ook over de 

grungy jaren 90 hé …Er werd nog meer 

Achterbroekse muziekgeschiedenis geschreven op 

de slaapkamer van Yves Seyns in de Pastoor 

Celenstraat, waar we samen met Stof Janssens een 

eerste demo van hun band Flexible Frank opnamen. 

Jolly good times !’ 

5 frank voor jappen 

‘Ik heb ook nog enkele jaren op AVV voetbal 

gespeeld. Ik was 'laatste man'. Joeri 

Thienpondt en Sven Greefs zaten mee in de 

verdediging en kunnen dat bevestigen. Na de 

match gingen we dan voor twintig frank een 

soepke met beschuit of een cola drinken bij 

Plien Geysen, en dan schoot er nog wel ne 

frank of vijf over om wat 'jappen' (snoep) te 

gaan halen in de gazettenwinkel. Ik was ook 

Chiro Mejoca-lid van het eerste uur en heb 

enkele jaren leiding gegeven aan de Speelclub 

en Rakwi's. Lachen, gieren, brullen was ons 

credo op de Chiro. De Chirokampen waren 

legendarisch en iets waar we het hele jaar naar 

uitkeken. Nu kom ik nog in Achterbroek om op 

bezoek te gaan bij mijn ouders, meestal doen 

we met de kinderen een wandeling in de buurt 

en gaan we naar de Kalmthoutse Hei, de 

Maatjes of naar het Strijboshof. Er is veel 

veranderd, maar er is één constante: de tijd 

vliegt’. Waarop Patrick besluit met ‘tot in den 

draai, of beter nog: terug op een terraske!’ 



UIT DE OUDE DOOS                   met dank aan Jos Brocatus en Wim Van Looveren 

In de jaren ‘50 en ‘60 was roken heel normaal en vele van de 70-en 80-plussers kregen met hun 

plechtige communie hun eerste pakje sigaretten. Dan waren ze immers groot.  Het was gebruikelijk 

dat voetbalploegen sigaren verkochten met de beeltenis van hun spelers. Zo ook de voetbal van 

Achterbroek.  Jos Brocatus gunde ons een blik op zijn verzameling sigarenbanden, met foto’s van de 

voetbalspelers rond het jaar 1966, 1967. 



DE KLAS VAN …1992                         met dank aan juffrouw Jozefa en  Marijke Francken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts, vooraan te beginnen: Stef Luijxkx, Nathalie Sas, Bieke Hillen, juffrouw Jozefa, 

Femke Van Regemorter, Elke De Bie, Nathalie Aernouts, Robin Van Thillo, Nona Hacha / Mitchell de Kort, 

Bianca Roothooft, Sanne Van den Bergh, Matthias Van Oevelen, Charlotte Van der Jonckheyd, Stefanie 

Ribbens, Nathalie Van Hees, Lars Wierckx, Lynn Vandekeybus, Merten Claessens / Karlien Van den Eynden, 

Marijke Francken, Michel Lourenço, Thierry Van Aert, Koen Nuytemans   

UIT DE OUDE DOOS               met dank aan Jean-Pierre Decoster 

Heel veel volk op het teerfeest van de Sint-Jozefskring in de jaren ‘80. Zo’n 250 personen of een volle 

zaal maakten er een gezellig feestje van (meer foto’s krijg je de volgende weken ☺). 

‘T VERVOLG 

Clara Gommers liet weten dat de jongens op bedevaart in Lourdes 

(GVA nr. 10)  (vlnr): Jozef Gommers, Louis Boden, Jef Konings, Frans 

Van Looveren en René Van Looveren zijn.  Rudi Roels wist te 

vertellen dat op de klasfoto van 1937-1938  (GVA 11) ook Lissette De 

Ruysscher stond.  Dank je wel voor deze aanvullingen! 

De Gazet van Achterbroek is een 

tijdelijke uitgave n.a.v. de Coronacrisis .  

Redactie: Ann Francken.  Contact: 

GVAchterbroek@gmail.com 

Alle eerder verschenen krantjes kan je 

terugvinden op   

https://binkalmthout.be/gazet-van-

achterbroek/ 

 


