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INLEIDING

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Weet je het nog? Een jaar
geleden? Dagelijks kwam corona al
in het nieuws. Als in: ‘ook in
Duitsland is nu iemand besmet met
het
coronavirus’.
Eén
iemand! Vonden we het niet wat
overroepen? Dat was ‘toch maar een
griepeke’, en daarbij: ‘hoeveel
mensen sterven er dagelijks aan
ondervoeding’? Wat hadden we het
mis. Het goede weer van de voorbije
week nodigt blijkbaar uit tot het
vieren van de teugels. Want we zijn
het collectief beu. In alle eerlijkheid,
ook ik. Ik wil zo graag terug dagelijks
naar
mijn
collega’s
op
de
werkvloer. Gaan fietsen met de
buren (onbeperkt aantal).
Met
Katrin afspreken in ’t Dorp. Met ons
Hilde naar de Sligro (onze jaarlijkse
‘vakantieuitstap’ – wij zijn rap
content ☺). Met de Patrick gaan
kaarten (vrijdag in Kalmthout,
zaterdag in Wuustwezel, zondag
met ons moeke en Wiske). Op de
wekelijkse
koffie
bij
mijn
schoonbroer (die vecht tegen kanker
en alle steun kan gebruiken maar bij
wie we niet met 2-en op bezoek
mogen gaan). Eindelijk pizza gaan
eten bij Inge en Jurgen (hebben we
al bijna een jaar te goed en wie ‘m al
gegeten heeft weet waarover ik het
heb!). Niet meer wakker liggen om
te kijken of onze jeugd wel voor de
avondklok thuis is. Onbeperkt en
onbezonnen
op
onze
buurtBURTbank zitten. En zoveel
meer … We houden het nu al bijna
een jaar vol. Laat ons nu nog even
doorzetten. En als ‘even’ nog wat
langer wordt, dan is het maar zo. In
naam van onze herwonnen vrijheid
(én de pizza van Inge en Jurgen).

Van 27 februari tot 7 maart is het Week van de Vrijwilliger. Volgens een
rapport van de Koning Boudewijnstichting zou 1 op 8 Vlamingen iets van
vrijwilligerswerk doen en dit aantal zou tijdens de Coronacrisis fors
gestegen zijn. 1 op 8, dat zijn in ons dorp alleen al een paar honderd
vrijwilligers. We stelden Jeanne Van Looveren enkele vragen. En het
moet gezegd: eigenlijk stond ze liever niet in de belangstelling. Net
zoals zovele andere vrijwilligers die, gewoon, in alle stilte en achter de
schermen hun ding willen doen. Als eerbetoon voor al deze vrijwilligers
dit interview!
Blij dat ik iets voor hen kan doen
Jeanne woonde vroeger in de Hilloweg en verhuisde 5 jaar geleden naar
een appartement op de Achterbroeksteenweg. ‘Omdat ik meer tijd
kreeg (want een appartement is vlug gekuist en gazon afrijden moet
ook niet meer)
ben ik vrijwilliger geworden in het rust- en
verzorgingstehuis St-Vincentius te Kalmthout. Mijn moeder heeft daar
vijf jaar verbleven’, zegt Jeanne. ‘De laatste vijf jaar ga ik er regelmatig
helpen. Mijn taak bestaat erin om de mensen, die het verlangen, op
zondagvoormiddag naar de Eucharistieviering te brengen en ook op
dinsdag- en vrijdagvoormiddag. We doen dit met 6 vrijwilligers en een
pianiste. Om 10 uur beginnen we de mensen op te halen, zodat iedereen
op tijd aanwezig is. Het kan wel druk zijn aan de liften met de rolstoelen.
Na de viering wordt iedereen terug naar zijn kamer gebracht. Achteraf
worden bij een koffietje de laatste nieuwsjes verteld. Het doet deugd
om de dankbaarheid van de mensen te ervaren! Het gevoel is dubbel: de
mensen zijn blij en ik ben blij dat ik iets voor hen kan doen. Met het
coronavirus is alles stilgevallen. Als vrijwilliger konden we niet meer
komen. We zijn ondertussen vrienden geworden en hopen spoedig
terug te mogen starten. Zeker nu de meesten gevaccineerd zijn, zowel
de bewoners als de
vrijwilligers.
Ik ben
vrijwilliger
bij
de
eucharistieviering, maar
er zijn ook nog veel
vrijwilligers die voor de
ontspanning zorgen of
de cafetaria doen, …
Het laatste jaar kreeg ik
veel vrije tijd dus…wat
te doen? Wandelen!
Gezond en elk plekje
van
Achterbroek
ontdekken. Misschien
win
ik
wel
de
GVAchterbroekfotowedstrijd!!! (haha)’

FIETS AAN DE HAAK

met dank aan Marc Elst

Normaal had de Landelijke Gilde vorige zondag hun
25ste Veldtoertocht. ‘De vergunningen waren al
aangevraagd, het parcours was in orde. We hebben
zelfs overwogen om de toer coronaproof te laten
doorgaan. Met vertrek per 4 en zonder stopplaats,
maar ook dat hebben we moeten schrappen’, zegt
Marc Elst. De fietsen moesten dus noodgedwongen
aan de haak blijven hangen.
Jaarlijkse groei van deelnemers
‘Bij het ontstaan van onze veldtoertocht was Luc Van
Oevelen nog bestuurslid’, vertelt Marc over het begin
van deze traditie. ‘Al jaren reed hij elke zondag een
toertocht samen met Luc Matthijssen en enkele
mannen van Kalmthout die hij op één van de
toertochten tegen was gekomen. Een veldtoertocht
is een fietstocht met een mountainbike of crossfiets
door bossen en velden, de afstanden zijn meestal 18,
25, 35 of 40 km.
En dus stelde Luc op de
bestuursvergadering voor om ook eens een
veldtoertocht in te richten. Luc zei: ‘Marc regel jij de
nodige vergunningen? Wij, fietsers, zullen de tocht
regelen’. Onze eerste veldtoertocht was op zaterdag
11 januari 1997 samen met een kerstboomverbranding
aan de sporthal. We telden toen om en bij de 250
inschrijvingen. Datzelfde jaar kregen we op de
kalender een datum op een zondag in september en
verdubbelde het aantal inschrijvingen. Dankzij de
gemeente Kalmthout konden we gebruik maken van
de sporthal en de douches, voor de opkuis zorgden
Fons Elst en Maria Vissers. Een paar jaar later
verhuisden we naar de 3de zondag van februari.
Sindsdien groeide het aantal deelnemers bijna
jaarlijks met een paar jaar geleden een maximum van
1.100 deelnemers. Landelijke Gilde zorgde altijd voor
de aanvragen van vergunningen en alle formaliteiten
voor vertrek en aankomst in de sporthal. En niet
onbelangrijk: ook de nodige trappisten bij aankomst
van de deelnemers. Hiervoor kunnen wij steeds
rekenen op de bereidwillige medewerking van onze
leden. De fietsclub waar Luc Van Oevelen in de
beginjaren mee fietste, kreeg een naam ‘Fietsclub
Achter d’Hei’. Met als koptrekker Fons Willemen
zorgden zij elk jaar voor een uitgestippelde route. In
het begin ging onze toertocht richting Gooreind,

Wuustwezel en aankomst via Wolfsheuvel (of
zoals wij altijd zeggen: Het bos van den
Boerenbond). Het moeilijkste is om van
iedereen een toelating te krijgen om over hun
grondgebied te rijden. Elke gemeente waar je
passeert moet toelating geven, net als alle
eigenaars van de bossen en natuurlijk ook
Natuur en Bos. Voor parking en het afspuiten
van de fietsen konden we altijd rekenen op
de medewerking van Noordvlees Van Gool.
Na een aantal jaren vertrek en aankomst in de
sporthal zijn we naar Van Gool verhuisd en
maakte we nog een extra lusje rond het
bedrijf. Omdat de laatste jaren onze tocht
richting militair domein in Brasschaat gaat,
verhuisden we naar Briton in de Molenbaan,
een vertrekplaats dichter bij het militair
domein. Normaal zijn er in de buurt elke
zondag mountainbiketochten vanaf begin
september tot begin maart, maar dit jaar is er
geen enkele doorgegaan. Hopelijk mogen we
in 2022 op zondag 20 februari weer veel
fietsers ontvangen!’, besluit Marc.

HOE GAAT HET NOG MET ...
… onze rusthuisbewoners? Wekelijks bezorgen we hen
een papieren krantje, maar eigenlijk willen we ook
gewoon graag weten hoe het met hen gaat!

Met dank aan het
ergoanimatieteam
van Beukenhof

Goede buren
Lisa Vandekeybus woonde in de Bloemstraat, naast de
gordijnenwinkel. Nu woont haar zoon Ludo daar. Ze was
getrouwd met Gaston Jacobs. Sinds 7 december 2016
verblijft zij in Residentie Beukenhof. ‘Alles gaat goed
met mij’, zegt Lisa. ‘Ik heb leuk gezelschap aan de tafel
met mijn medebewoners. Van dat contact met mijn tafelgenoten kan ik genieten. Ik rust ook graag in mijn zetel
aan het raam. Het dragen van een mondmasker vind ik
niet leuk. Ik woonde heel graag in Achterbroek en kon er
leuke wandelingen maken. Ik had zeer goede buren,
Werner en Vera, die mij af en toe hielpen’.
In juni 2013 was Lisa nog eregast op de laatste
steenlegging van de buurtburtbank van de Bloemstraat.
Als oudste inwoner van de Bloemstraat kreeg zij toen de
eer om het allerlaatste mozaïeksteentje van de bank erin
te leggen.

KLJ ZEGT NOOIT ‘NEE’

Rosemarie Van Laerhoven

Al gaat corona (spijtig genoeg) nog altijd mee, KLJ zegt nooit
‘nee’ … Jammer genoeg kan onze jeugdbeweging niet op volle
toeren draaien, toch proberen wij er elke keer het beste van te
maken. We werden verplicht om ons in groepjes van max. 10
personen te verdelen, dus schrijven de leden op voorhand in. Dat
gaat vlot, en de leiding weet vooraf hoeveel kinderen er komen.
We mochten al leuke buitenactiviteiten houden en toevallig
hadden we altijd geluk met het weer. Tegen de kou kleden we
ons natuurlijk warm aan. Wijzelf, en de leden, genieten ervan
zodat we corona even kunnen vergeten… alhoewel … ons
mondkapje moeten we blijven dragen. Onze groep van +12 mocht
op 14 februari terug bijeenkomen. Wat hebben we sneeuwpret
gehad! We speelden honkbal naar eigen fantasie, met de slee! De
gure wind en de negatieve temperaturen konden het amusement
niet bederven en de lekkere
De fanfare
warme
tijdenschocomelk
een concert inmaakte
de parochiezaal
alles
goed. Met een knalrode winterblos op de wangen en verkleumde
tenen gingen we tevreden naar huis. ‘t Was een winterse KLJactiviteit om nooit te vergeten. Wij willen onze leden regelmatig
blijven boeien en amuseren met leuke spelletjes. En … we kijken
hoopvol uit naar een zomer zonder coronabeperkingen. Laten we
daar met z’n allen voor duimen!

DE KLAS VAN … 1991

met dank aan juf. Jozefa en Lieve Stevens

Van links naar rechts, achteraan te beginnen: Michiel Meeusen, Evy Kenis, Sharyn Konings, Evelien Elst,
Nele Kenis, Kim Van Overvelt, Sanne Francken, juf. Marie-José, juf. Jozefa / Hans Bogaerts, Hans
Vandekeybus, Michiel Janssens, Senn Van Eyndt, Quinten Hacha / Ibe den den Buijs, Ward de Bie, Dwayne
de Kort, Jonas Van Minnebruggen, Natalie Elst, Zoë Michielsens, Marie-Rose Arnouts, Stijn Aernouts /
Mayckel Lambregts, Joline Bastiaenssen, Ipsita Mertens, Carolien Vermeulen, Anne Michielsen

‘T VERVOLG

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

Paula Ansoms laat weten dat op de klasfoto van 19281929 het eerste meisjes rechts vooraan Maria Van Dijck
zou zijn. Op de 3de rij is het eerste meisje rechts Irma
Bernaerts. Ludo Sanders vindt dan weer dat het 2de
meisje rechts vooraan sprekend lijkt op Lander en Jelle
Van Gestel en vermoedt dat dit hun grootmoeder
Jeanne Pauwels of groottante Julia Van Gestel zou
kunnen zijn. Hij herkende op de Lourdesfoto (met witte
trui naast Michel Balemans) trouwens ook nog Michel
Herrijgers.

1 december 1985:

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
16 januari 1965:
‘’s nachts om 2 uur komt Jos Ribbens met zijn vrouw thuis
en heeft een uur nodig om in zijn eigen huis binnen te
breken. Hij had namelijk zijn sleutel vergeten. Tenslotte
kon hij de sleutel, die op de schouw lag, toch
bemachtigen met een plakijzer aan een koord en stok.
Slechte inbreker!!!’

‘Op de Achterbroeksesteenweg kon men een
breed melkspoor bemerken dat van de
melkerij naar het kruispunt liep. Het zal
waarschijnlijk van een melkwagen geweest
zijn of anders van een koe met een kapotte
uier …!
‘s Avonds zat de parochiezaal barstensvol
volk want de Landelijke Gilde had hun
jaarlijkse B.B-kwis georganiseerd. Na een
aantal vragen en praktische proeven was op
het eind van de avond de winnaar bekend.
Het echtpaar Greefs-Van Thillo won de eerste
prijs en namen zo een fiets en een
bakvormenset mee naar huis. ‘s Namiddags
dachten enkele mensen die in de buurt van
het mollenstraatje (nu: Kruisbos) wonen dat
ze UFO’s zagen, maar nadien bleek het een
luchtballon te zijn die daar landde’.

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/

