
 

INLEIDING 

Mogen we voorzichtig positief zijn? De 

besmettingscijfers gaan eindelijk in dalende 

lijn, en dat geeft moed.  Het vaccinatie-

centrum in Brasschaat zou nog in februari 

kunnen starten, afhankelijk van de levering 

van de vaccins.  Daarnaast heeft de taskforce 

zorg het licht op groen gezet voor de eerste 

voorzichtige versoepelingen in de woon-

zorgcentra. Opgelet: dit is afhankelijk van het 

aantal vaccinaties in het WZC. Ga er dus niet 

zomaar van uit maar informeer je zeker!  
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HEB JIJ ZE OOK GEMIST ... 

… die goeie, échte, Brusselse maar Achterbroekse 

wafels?  Voor het eerst sinds het ontstaan (zeker 63 

jaar geleden!) van de wafelenbak moest Ferm 

noodgedwongen verstek geven.  Wij gingen (in 

extremis, met excuses aan alle oud BJB-ers, KVLV-ers 

en Ferm-ers die we in allerijl nog lastig moesten 

vallen) op zoek naar een beetje wafelnostalgie.  Het 

eerste nieuws over de wafelenbak is terug te vinden 

in een verslag van 1958. Maria Ribbens schreef 

hierover ‘zondag 16 februari hebben we wafelenbak 

gedaan met de medehulp van de B.J.B. De volledige 

opbrengst is ten goede gekomen aan het parochiehuis’.  

De Boerinnenbond bakte zelf de wafels in de hangar 

van Jef Van Oevelen, de BJB-ers brachten ze rond. De 

wafels moesten er piekfijn uitzien, dus werden de 

kantjes eraf gestoken en in een emmer gegooid. Dat 

was feest voor de  klein mannen.  Later verhuisden ze 

met de wafelenbak naar de parochiezaal. Ook hier 

bakte het bestuur nog zelf. Nadat de parochiezaal 

vernieuwd was, moesten ze een andere locatie 

zoeken (de geur bleef te lang hangen) en verhuisden 

ze naar de boerderij van Frans Vissers op de 

Roosendaalsebaan, vervolgens naar de stal van 

Adriaan Van Hooydonk en tenslotte naar de sporthal, 

waar nu nog steeds –in normale omstandigheden– de 

wafelenbak doorgaat. Zo’n 2.500 wafels gaan dan 

vlotjes over de toonbank.  Ondertussen wordt wel de 

hulp van een wafelenbakker ingeroepen.   Geen 

wafels dus dit jaar, maar wel enkele foto’s van de 

wafelenbak door de jaren heen. 

Met dank aan Maria Vissers, Ria Verbraak, 

Annie Matthijssen en alle anderen die mee 

informatie/foto’s verzameld hebben. 



De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal 

BEROEP IN DE KIJKER 

Lotte Van Gestel woont al haar hele leven in de Kapelstraat. Als 

maatschappelijk medewerker bij het OCMW van Kalmthout wordt ook zij 

op de werkvloer geconfronteerd met de gevolgen van de huidige 

pandemie. 
 

Samen zoeken naar een geschikte oplossing 
 

‘Als maatschappelijk werker help je mensen met maatschappelijke of 

sociale problemen. Deze problemen hebben te maken met het gezin, het 

werk of een andere maatschappelijke context. We trachten de mensen te 

informeren, advies te geven en we zoeken samen naar een geschikte 

oplossing. De hulpvragen gaan over een gebrek aan financiële middelen, 

huisvestingsproblemen, een moeilijke zoektocht naar werk, budgetterings-

problemen, administratieve ondersteuning bij procedures en formaliteiten, 

… Als we een dossier opmaken stellen we een contract op waarin 

praktische afspraken tussen hulpvrager en OCMW vermeld staan. Als de 

ondersteuning van onze diensten niet voldoende is verwijzen wij mensen 

door naar andere hulpverleners zoals dokters, psychologen, advocaten, 

kind & Gezin, ....’  
 

Extra flexibel tijdens deze pandemie 
 

‘Als maatschappelijk werker moeten we vaak flexibel zijn met onze 

dagindeling. Het is niet te voorspellen welke hulpvragen we krijgen. Deze 

flexibiliteit is tijdens de huidige pandemie extra nodig. De vragen zijn 

uiteenlopender en het verkrijgen en controleren van de informatie 

wordt door de beperkte toegankelijkheid van andere diensten (vakbond, 

mutualiteit,...) moeilijker en duurt langer.  Corona heeft mensen meer doen 

stilstaan bij de tegenslagen waarmee men geconfronteerd kan worden. 

Het kan iedereen overkomen, zonder dat hierbij de schuld bij de persoon 

zelf gelegd wordt.  Sinds het begin van de lockdown (maart 2020) werken 

wij zoveel mogelijk telefonisch of via mail. Als dit niet mogelijk is wordt er 

op afspraak gewerkt. Hierdoor blijft het aantal aanwezige personen op het 

OCMW beperkt. Mijn collega's en ik werken ieder één dag in de week op 

het bureau. De andere dagen werken wij van thuis uit. Dit vraagt de nodige 

flexibiliteit van hulpvragers en medewerkers. De e-mail heeft een veel 

prominentere plaats gekregen binnen onze werking. Aangezien wij een 

publieke voorziening zijn wordt er ook binnen in het OCMW een 

mondmasker gedragen. Dit maakt dat het niet altijd eenvoudig is om de 

gezichtsmimiek van de mensen in te schatten.  Vooral gesprekken met 

mensen die van oorsprong anderstalig of slechthorend zijn verlopen 

moeizamer. Daarom beschikken we over plexiglas in elk gesprekslokaal en 

hebben we venster-mondmaskers voor op verplaatsing’. 
 

Verkleinen van de digitale kloof 
 

‘Op de sociale dienst merken we vooral een stijging bij de aanvragen voor 

voorschotten op werkloosheids– en ziekteuitkeringen. Door de enorme 

toevloed van aanvragen bij deze instanties liep de verwerkingstijd sterk op. 

Mensen die in normale omstandigheden geen steun nodig hebben werden 

plotseling geconfronteerd met het wegvallen van 1 en soms 2 inkomens 

waardoor zij financieel in de moeilijkheden kwamen. Vaak ging dit om 

personen die voor de pandemie geen nood hadden aan ondersteuning van 

onze diensten.  We ontvingen ook meer aanvragen voor een 

doorverwijzing naar de sociale 

kruidenier, Tkruideniertje. Hier 

kunnen mensen na een 

doorverwijzing wekelijks terecht 

voor goedkopere bood-

schappen. Eind oktober is er 

vanuit ons OCMW hard ingezet 

om de digitale kloof bij 

kansarme kinderen/jongeren te 

verkleinen. Tijdens de eerste 

lockdown bleek dat er heel wat 

kinderen/jongeren de lessen 

niet online konden volgen bij 

gebrek aan computer. Via het 

federale covidfonds voorzag het 

OCMW laptops voor hen. Op 

deze manier hebben zij de 

mogelijkheid om tijdens de 

huidige periode de online lessen 

te kunnen volgen zodat een 

leerachterstand vermeden 

wordt. Tevens werd er 

samengewerkt met de 

organisatie Beego die jongeren 

thuis ondersteunde bij de 

installatie en gebruik van de 

laptops’.  Lotte besluit met: 

‘Ook de andere diensten van het 

OCMW hebben te maken met 

extra uitdagingen. De collega’s 

van de thuiszorg, kinderopvang, 

dienstencentrum,… zetten zich 

maximaal in om iedereen zo 

goed mogelijk te ondersteunen’. 



UIT DE OUDE DOOS                        Hilde Francken 

In 1933 werd in onze parochie de vereniging 

‘de Vrienden van Lourdes’ opgericht. 

Stichters waren pastoor Celens, Frans 

Lameir, Jan Voorbogt, Adriaan Koremans en 

Georges Van Der Mast. Voor 1933 hadden er 

zich al enkele Achterbroekenaren  spontaan 

aangemeld als brancardier om in Lourdes 

zieken naar de grot en het bad te vervoeren.  

Met de oprichting van ‘de Vrienden van 

Lourdes’ wilden ze vooral zieke 

Achterbroekenaren mee naar Lourdes 

nemen. Door de oorlog kwam in 1939 

tijdelijk een einde aan de Vrienden van 

Lourdes, maar naar aanleiding van het 

Mariale jaar in 1954 maakte de verenging 

een doorstart onder de naam ‘de Vrienden 

van Lourdes en het Frans Lameirfonds’. Het 

 

doel van de vereniging was toen om zoveel mogelijk 

mensen van Achterbroek mee te nemen naar Maria’s 

genadeoord. Niet alleen zieke, maar ook gezonde 

mensen.  ‘Het Frans Lameirfonds’ stelde een zieke in 

staat om (bijna) kosteloos de bedevaart naar Lourdes 

te kunnen meemaken.  De jaarlijkse bijdrage bedroeg 

in 1954 25 Bfr, waarvan 1 vijfde rechtstreeks naar het 

Frans Lameirfonds ging.  Elk jaar werden er 

Lourdesreizen verloot onder de leden. De winnaars 

van ’het lot’  mochten datzelfde jaar de reis naar 

Lourdes maken in naam en voor alle leden van de 

Vrienden van Lourdes. De reis mocht doorgegeven, 

maar  niet doorverkocht worden.  

Jaarlijks werd er een mis opgedragen voor overleden 

leden, was er een vlaaienslag en hielden ze een 

teerfeest, waar de Lourdesreizen verloot werden. In 

de gloriejaren organiseerden ze ook kaartavonden. 

De vrienden van Lourdes bleven bestaan tot in 2018.  

Op deze foto van de 

Lourdesbedevaart in 1977 herkennen 

we o.a.  Sooi Reynaerts, Fons Elst, Jos 

Herrygers, Magda en Michel Balemans, 

Louisa en Frans Van Tichelen, Fons en 

Liza Nuytemans, Buden, Nel Van 

Hooydonck, Emma de Bakker, Dintje 

Van Zundert, Julia Warmoeskerken, 

Maria en Rene Van De Keybus, De 

Backer, Louis en Jeanne Lenaerts, 

Louis Boeren, Jos Nelen, Maria 

Aernouts, Rita en Ria Van Thillo 

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

10 februari 1965: 

‘Jan Van den Eynden moest weer eens rap zijn om de trein te halen 

… In zijn haast neemt hij een verkeerde boekentas mee. In de trein 

gekomen merkt hij zijn vergissing en stapt in Heide terug uit om op 

de volgende trein te wachten die een paar minuten later is. Op deze 

trein zat de eigenaar van de boekentas, die dan maar, om iets bij te 

hebben, Jans boekentas meegenomen had. Tussen Heide en 

Kapellenbos werd dan maar weer van boekentas gewisseld. Vijf 

minuten vroeger opstaan, Jan!’ 



KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

Dankjewel, Nele Konings (11 jaar)  voor 

dit lieve hertje! 

DE KLAS VAN … 1928-1929 (vermoedelijk)          met dank aan Bernadette Van Looveren 

Met o.a. Louisa Van Looveren, Wieza Bernaerts en Maria Van Looveren. Wie kan Bernadette helpen bij 

het aanvullen van de ontbrekende namen?  Reageren kan via 03 666 56 36 of via 

gvachterbroek@gmail.com. Dit klaslokaal bestaat trouwens nog steeds, weet Bernadette, want hier 

kunnen de 2,5-jarige kleuters nu hun middagdutje doen. 

‘T VERVOLG 

Harry Balemans herkende op de carnavalsfoto ook nog ‘de 

Willy van Milleke Bol’ (Jacobs). Hij zat toen in de raad van 11 

voor de Wildert.   Ludo Sanders meende dan weer dat de 

moeder van Louis Hoppenbrouwers van het Heiken te 

herkennen  (4de van rechts, zittend). Hij twijfelt of het wel 

om Louis Van den Keybus gaat maar ziet er eerder Cees ‘Frik’ 

Smeulders in. Iemand die het met zekerheid kan zeggen?   Hij 

laat ook nog weten dat Thomas Hectors, de dierenarts die 

onlangs werd voorgesteld, ook een beetje Achterbroekenaar 

is. Hij is nl. de zoon van Edgaar Hectors die dan weer de zoon 

is van wijlen Jeanne Van Thillo.  Mariette Van Thillo 

bevestigde dat An Van Gastel uiterst rechts op de 

carnavalsfoto van de KLJ staat. En voor Fons Sanders 

tenslotte zijn we nog op zoek naar de namen van de andere 

80-plussers uit de GVAchterbroek nr. 14.   
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UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

11 januari 1985: 

‘Marcel Ribbens was lootjes aan het verkopen en hij had 

precies veel te vertellen want hij bleef op vele plaatsen staan 

uitleggen’. 


