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INLEIDING

SPOORLOOS

Helaas, het gaat niet echt goed. Naast het gewone
virus tieren ook de mutanten welig. De beloofde
leveringen van het vaccin kunnen niet ingelost
worden en de buitenschoolse activiteiten voor –12jarigen worden beperkt. De +12-jarigen mogen dan
(eindelijk) weer terug in open lucht en onder
voorwaarden hun hobby beoefenen. Naar het
buitenland mag je alleen nog voor essentiële
verplaatsingen. Wat wij kunnen doen? Vooral heel
voorzichtig blijven ...

In de GVAchterbroek van 17 januari verscheen
een foto van het Chirokamp in Kasterlee (1960)
met leidster Maria Van den Keybus. Ik heb in die
periode een Maria Van den Keybus uit
Achterbroek gekend, die wij Maaike noemden.
We waren met 6 kinderen thuis en mijn beide
ouders werkten (toen al!). Maaike kwam als
kinderoppas bij ons in Kapellenbos inwonen van
1954 (ik was toen 6 jaar) tot 1964. Ik stuurde een
mail naar GVA (Ann Francken) met de vraag of
die
Chiroleidster
destijds
op
de
Brasschaatsteenweg woonde naast de familie
Peeters, ter hoogte van het huidige nummer 200.
Dat bleek een andere Maria Van den Keybus te
zijn. Een zoektocht werd opgestart en via een
vriendin van de moeder van Ann kon er contact
gelegd worden met de zus van ‘mijn’ Maaike en
geraakte ik aan haar telefoonnummer. En dus
heb ik haar op 20 januari gebeld. Ze is nu 82 jaar,
en ze was aangenaam verrast nog eens iets van
mij te horen. Dat was 50 jaar geleden, want op 23
-jarige leeftijd vertrok ik voor 2 jaar naar het
buitenland om ‘mijn troep’ te gaan doen in een
ontwikkelingsland, maar ik keerde pas 30 jaar
later terug naar België. Sindsdien woon ik
helemaal aan de andere kant van het land, maar
mijn hart ligt nog altijd in Kalmthout en gelukkig
krijg ik alle nummers van ‘GVAchterbroek’en
‘Heide Vertelt’ in mijn mailbox. Maaike en ik
hebben afgesproken dat, wanneer de
coronaperikelen voorbij zijn, wij mekaar zeker
nog eens zullen ontmoeten in Schoten waar ze
nu woont. Om herinneringen boven te halen van
‘mijn’ kinderoppas, en aan de vakanties die ik in
mijn jeugdjaren heel dikwijls op de boerderij in
Achterbroek doorbracht.
Dank aan GVAchterbroek
voor het opsporingswerk,
dat ons na meer dan 50 jaar
terug in contact bracht.

BEELDIG ACHTERBROEK
Het moet gezegd … als Achterbroek vergeten
wordt, dan trappen ze op het hart van de échte
Achterbroekenaar. In 2018 verscheen ‘Kalmthout
in beelekes’ en kwamen er proteststemmen
omdat er niemand uit Achterbroek in werd
opgenomen. In november komt Jan Francken
met een vervolg en nu wil hij zeker ook
Achterbroek nl. ‘Café De Kolenhandel’ aan bod
laten komen. Iets wat wij natuurlijk alleen maar
kunnen toejuichen. Hij wil een verhaal wijden aan
de kolentoer waarbij een aantal zichten van
Achterbroek mee opgenomen worden. Daarom
is Jan nog op zoek naar anekdotes die met het
café of de kolentoer te maken hebben en naar
foto’s van Café kolenhandel
(binnen– en
buitenkant), van biljartclub De Ware Vrienden en
de fanfare (repetities), van Flor de Melkboer met
paard en kar en van de varkenskopverkoop voor
de kerk tijdens de Sint Tunnisfeesten. Kan je
hierbij helpen? Stuur dan een mailtje naar
GVAchterbroek@gmail.com, of bezorg foto’s of
anekdotes aan Hilde (Zandstraat 9a) of Elza
(Brasschaatsteenweg 36). Noteer duidelijk naam
en adres op de foto’s en je krijgt ze gegarandeerd
terug.
Het boek wordt eind november
voorgesteld op één van de locaties of wijken.
Naast het boek zal er ook een tentoonstelling van
de kortverhaaltjes doorgaan in het Arboretum
waar het boek te koop zal worden aangeboden.

Johan T.

DE PASSIE VAN ...
Kirsten Vanhooydonck, geboren en getogen
Achterbroekenaar, is in het dagelijkse leven
beleidscoördinator internationale samenwerking bij de gemeente Essen. In haar vrije
tijd is ze creatief met bloemen. En meer.
Uit de hand gelopen hobby
‘Ik heb lang getwijfeld om van mijn (uit de
hand gelopen) hobby mijn bijberoep te
maken, maar heb uiteindelijk toch de keuze
gemaakt. Sinds dit najaar ben ik dus in
bijberoep floriste als Mimosa flwr. Ik ben blij
dat alles nu in orde is; vlak voor onze 3de
baby zich aankondigde. Floriste of bloemiste
zijn, houdt in dat je creatief bent met
bloemen, groenmaterialen en natuurlijke
elementen. Na een tweedaagse opleiding bij
het Boerma Instituut in Aalsmeer, had ik de
smaak te pakken en heb ik samen met een
vriendin de uitgebreide avondopleiding (2
jaar) gevolgd bij Syntra Antwerpen. Het was
een intensieve opleiding, maar eens ik bezig
was, heerlijk ontspannend. Ik was er wekelijks
wel een uur of 7 mee bezig. Nadien werd dit
iets minder, maar in de aanloop naar de
feestdagen bv. werd het terug meer. De
stijlen als florist zijn zeer uiteenlopend. Ik
probeer iets vrijere, wildere werken te
maken, maar ook daarvoor is het
noodzakelijk een goede basiskennis te
hebben. Ik werk graag op maat en enkel op
bestelling. Liever een stuk waar ik nog even
over moet nadenken, dan iets standaard. Al
mogen die natuurlijk ook besteld worden.
Vooral rouw- en bruidswerk vind ik fijn om te
maken, omdat je dan echt iets kan
betekenen’.
Afwisseling voor mijn bureauwerk
‘Bij de aanleg van onze tuin, was ik graag
bezig met het ontwerp en het uitzoeken van
welke planten goed gecombineerd kunnen
worden. Die groene vingers heb ik
waarschijnlijk geërfd van mijn ouders. Vooral
van de bloemen werd ik blij en zo ben ik bij
floriste gekomen. Creatief bezig zijn en met je

handen werken, is een - noodzakelijke - afwisseling
voor mijn bureauwerk. Ik probeer zo duurzaam
mogelijk te werken. Bloemen en grassen van het
seizoen, uit de tuin of van plukweide Wild in
Horendonk, aangevuld met gekochte materialen. In
de winter werk ik met eigen droogbloemen, maar
moet ik uiteindelijk ook aanvullen met bloemen uit
de groothandel. Het moeilijke daarbij is dat op
bloemen het land van herkomst niet vermeld staat.
Want hoewel droogbloemen in sé duurzamer zijn
omdat ze langer meegaan, is het niet de bedoeling
om met droogbloemen te werken die met het
vliegtuig moeten komen of helemaal opgekweekt
worden in serres’.

Ondertussen is Kirsten bevallen van een flinke zoon
Olsen, en drukt ze even op de pauzeknop. In de loop
van april hoopt ze rustig terug op te starten.
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
30 september 1982
‘Vandaag gebeurde er iets eigenaardigs. Man en
vrouw gaan samen naar de kerk en zijn gewoon van
altijd op dezelfde rij te gaan zitten, maar nu zat daar al
iemand en de man gaat een rij daarachter zitten,
terwijl de vrouw nog een kaars laat branden. Nu is het
eigenaardige dat die vrouw niet naast haar man gaat
zitten maar naast die andere van de rij daarvoor. Zij
blijft daar heel de mis zitten en bij het te communie
gaan denkt ze ‘waar komt die man nu ineens
vandaan?’ en nog dacht ze dat ze heel de mis naast
haar echtgenoot gezeten heeft. Zo ziet ge: vergissen is
menselijk, maar in het vervolg zal die vrouw toch wel
eens kijken naast wie ze gaat zitten’.

‘N ZWARTE DAG
met dank aan Paul Eyskens

Op 3 februari is het 23 jaar geleden
dat in Cavalese 20 mensen
omkwamen in een kabelliftramp.
Een drama dat ook Achterbroek
trof, want 1 van de slachtoffers was
Rose-Marie Eyskens (24 jaar),
dochter van Paul en Vera de Ridder.
Paul was bereid hierover een
moedig relaas te schrijven voor de
GVAchterbroek.

Dit kan niet! Dit kan wel ...
‘Om 1.20 u, in de nacht van 3 op 4 februari 1998,
rinkelt onze telefoon. Wie zal dat zijn, op dit
abnormaal uur? Zulks voorspelt slecht nieuws, en
… dat was het ook. Héél slecht nieuws, met de
daaropvolgende paniek. Een oproep vanuit Italië.
Iemand die we niet kenden, maar die zich kenbaar
maakte als iemand van de Scouts van Assebroek.
Zij waren op skiverlof in de Dolomieten. De
mededeling: ‘een ongeval met 20 doden,
waaronder 5 vrienden uit onze groep én … uw
dochter Rose-Marie en haar vriend Sebbe’. Onze
wereld verdween onder onze voeten. Dit kan niet!
Dit kan wel … Een Amerikaans legerjet vloog veel
te laag in de vallei en kliefde de kabel van de skilift
door. De cabine stortte neer. Alle 20 personen aan
boord… dood. Afgrijselijk!! Rose-Marie hoorde tot
een groep van 15 vrienden. Blijkbaar mochten de 5
beste skiërs uit de groep die dinsdag op dagtocht
naar de mooie Olympische skipiste in Cavalese,
iets verderop. Omstreeks 16 u waren zij op
terugweg naar hun hotel waar de andere 10 op
hen zaten te wachten. Maar, zij verschenen niet.
Drama alom! Die bewuste nacht stond onze
telefoon roodgloeiend. Vooral de Belgische
slachtoffers moesten onmiddellijk geïdentificeerd
worden op uitdrukkelijke vraag van Buitenlandse
Zaken. Men wou vermijden dat de families van de
slachtoffers het slechte nieuws zouden vernemen
via de pers. Die nacht stond ook de politie bij ons
aan de deur om officieel het droeve nieuws te
melden. De politieofficier bleek opgelucht toen hij
al licht zag branden. We waren reeds verwittigd.
Ons Rose-Marie is niet meer!!!’

De vrolijkheid
‘Rose-Marie
had
rechten
gestudeerd in Namen en
Leuven,
met
een
specialisatiejaar in het notariaat.
Hierna moest ze minstens 3 jaar
stage
lopen
in
een
notariskantoor. Zo belandde zij
in het notariaat van notaris
Vanden Bussche in Koksijde.
Ook daar stond het hele
kantoor in rep en roer. Onlangs
hoorde ik haar patron nog
zeggen: ‘als Rose-Marie ‘s morgens binnenkwam,
dan kwam de vrolijkheid binnen. Ze was er heel
graag gezien. Het ongeval bracht serieuze
politieke spanningen mee tussen Amerika en
Italië, en dit met veel mediavertoon. Wij werden
ontboden om het proces lastens de
vliegtuigbemanning te volgen in Camp Lejeune in
North Carolina (Amerika). Meerdere keren op en
neer naar Amerika, ontboden op het Capitool,
enz. Maar wij waren wel onze lieve dochter kwijt.
We werden ontvangen door een Amerikaanse
gouverneur. Bij het zien van de foto van RoseMarie kreeg de man tranen in de ogen. Hij had
ook een dochter van die leeftijd. Mijn lieve vrouw
Vera heeft het verlies nooit kunnen verwerken.
Onze flinke en lieve dochter Rose-Marie … Maar
Vera was dapper. Zij wilde absoluut getuigen in de
rechtbank in Amerika. De voorzitter van de
rechtbank vroeg info over haar gezin, waarop zij
kordaat maar scherp antwoordde ‘ik heb een man
en HAD 3 kinderen. Nu nog 2’. De piloot kreeg
slechts 6 maanden hechtenis omdat zijn
hoogtemeter niet functioneerde (????). Elk jaar
herdenkt de stad Cavalese het ongeval en worden
de familieleden uitgenodigd. Tot in 2012 zijn wij er
jaarlijks geweest. In 2018, 20 jaar na de ramp, ben
ik terug geweest. Op de begraafplaats in Cavalese
staat een grote gedenksteen met alle namen van
de 20 slachtoffers. In een toespraak op de
begraafplaats heb ik toen, vooral in naam van de
Belgische families, de gemeente Cavalese en alle
hulpverleners bedankt voor hun moeilijke taak op
de dag van het ongeval’.

UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

‘Wie herinnert zich de kolenhandel en het
café van René en Jeanneke nog’? Naar
aanleiding van de vraag van Jan Francken,
ging ik alvast te rade bij de eigen familie, op
zoek naar anekdotes.
De fanfare
repeteerde er rond den biljart, en de jeugd
zat tijdens de pauze in het kotteke naast
het café. Daar stond een grote brandkast
en aan de andere kant een lange kast, waar
ze dan op gingen zitten. Jeanneke bewaarde er haar geld en als ze wisselgeld moest hebben, werd de
jeugd even verbannen. De koffie werd er binnen op de stoof opgewarmd, en het toilet was nog een
plank met een gat in mét gazettenpapier. Op een koude winterdag was de jeugd sneeuwballen aan
het gooien. Eén van hen (Lu Elst?) wilde zich gaan verschuilen achter het muurtje van de pissijnen, en
trapte zo door het verrotte deksel van den
beerput. Die arme jongen hing daar te
bengelen aan het muurtje boven de beerput,
terwijl iedereen krom lag van het lachen. Hij
mocht achteraf ook nog opdraaien voor de
kosten van het kapotte deksel ☺.
Heb jij ook nog anekdotes, herinneringen,
foto’s? Laat het ons weten!
UIT DE OUDE DOOS (VERVOLG TEERFEEST)

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

Teerfeest van de Sint Jozefskring in de jaren ‘80 .

4 augustus 1984:
‘Gerard Francken komt ‘s nachts thuis van
een feest, maar was nog niet gewoon aan
zijn eigen verbouwing en plaatste een tas
met vers gestreken kleding onder de
regenpijp. En dat terwijl het heel de nacht
regende…’.
KUS DOOR DE BRIEVENBUS
Dankjewel, Zoë Van Looveren (4 jaar),
voor deze mooie tekening!

met dank aan Jean-Pierre Decoster
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