
 

INLEIDING 

En zo leren we weer tevreden zijn met 

kleine dingen, want met 10 man buiten 

afspreken is plots een ongelooflijke 

luxe.  Neem vooral elke kleine 

versoepeling met de nodige 

voorzorgsmaatregelen. Alleen op die 

manier kunnen we  vooruitgang 

maken! 
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UIT DE OUDE DOOS  

met dank aan Lea Van Overvelt  

Doorheen de jaren werd er  

heel wat toneel gespeeld in 

Achterbroek. Zo speelde in 

1986 de Sint Jozefskring de 

revue ‘allee allee, mokt da na 

mee’. Het waren uit het leven 

gegrepen sketches, gekruid 

met volkse typetjes en vlotte 

woordspelingen wat een 

succesformule bleek voor een 

avond vol plezier. Geen 

traditionele toneelavond dus, want na elke sketch brachten de 

acteurs een lied waarin de inhoud van de sketch nog eens muzikaal 

verwoord 

werd.  Een jaar 

later stonden 

zij opnieuw 

garant voor een 

avond vol 

amusement 

met ‘een baby 

van duizend 

weken’.  

Dré Loos, Jef Nuytemans, Marcel Van den Eynden, Fons 

Beyers, Maria Van der Jonckheyd, Lieve Kempenaars, Mieke 

Kerstens, Guy Van Overvelt en Lea Van Overvelt 

Dré Loos, Maria Van der Jonckheyd en 

Marcel Van den Eynden. 

WIE ZOEKT DIE VINDT 

Omdat jullie zoveel deugd hebben van 

onze fotozoektochten, sturen we jullie 

nog een keertje op pad. In de vorige 

GVAchterbroek maakte je al kennis 

met de Happy Stones.  Vanaf deze 

week liggen deze 5 ‘opkikkertjes’ 

verstopt in Achterbroek. Vind je er 

eentje, mag je deze, na afspraak, 

komen omruilen voor iets lekkers van 

de paashaas.   En om jullie niet in het 

wilde weg te laten zoeken, geef ik jullie 

voor elke steen 1 tip. 

Steen 1: ’ik zit verstopt onder een 

groen blaadje, eentje voor jong en oud’ 

Steen 2: ‘zoals het klokje thuis tikt, tikt 

het nergens’ 

Steen 3: ‘godzijdank is de werf van de 

eeuw voorbij’ 

Steen 4: ‘op de valreep loopt de 

zoektocht naar Lisa door ons dorp’ 

Steen 5: ‘zoek mij aan het kloppend 

hart van ons dorp’ 

Met dank aan Michel Van Thillo, onze 

huispaashaas! 

‘T VERVOLG 

Koen Van Gestel laat weten dat de scrabbelaars niet Jef Van Gestel en 

Hilda Anthonissen zijn.  

Op de klasfoto zou naast Xavier Van Wezel Bennie Van Mol staan, 

aldus Rudi Roels. Peter Francken herkende naast Erik Peeters nog ene 

De Bondt en naast Leo Kenis ene Van Bracht. 

Harry Balemans haalde dan weer graag herinneringen op aan Louis 

Elst. ‘Lowieke Elst, toen ik bij de kadetten speelde woonde hij in het 

achterhuis van de toenmalige garage Ribbens op de Roosendaalsebaan. 

Dé Lowie Elst had daar het beheer over jongensdromen: de 

voetbalschoenen van AVV! Ook ik mocht daar mijn eerste shoes gaan 

ophalen, enkel voor gebruik. De reeds jaren gedragen shoes bleven 

eigendom en in beheer van dé Lowie, de man met de blauwe stofjas. Zo 

fier als ne pauw, gedragen en kromme shoes, stalen zool en stalen neus 

waaronder 6 levensgevaarlijke harde hoornen toppen. Moesten indien 

te ver afgesleten bij Charel Geysen (naast Plien, het clublokaal) hersteld 

worden. Lowie was dé verantwoordelijke. Later verhuisde hij met zijn 

shoes naar de Brasschaatsteenweg’.  



PAASPUZZEL 

Na het succes van de Kerstpuzzel, gingen mijn zus Hilde en haar man Gert Van Dijck opnieuw aan de slag en 

ziehier: onze enigste echte Paaspuzzel!  De puzzel is opnieuw een combinatie van antwoorden die je kan 

terugvinden in eerdere krantjes (vanaf het nummer waar de Kerstpuzzel in stond—mocht je deze niet meer 

hebben: je vindt ze terug op https://binkalmthout.be/gazet-van-achterbroek/) en Achterbroekse 

dialectwoorden.  Met de letters in de gekleurde vakjes kan je een woord maken.  Oplossingen kan je tot en met 

28 maart mailen naar gvachterbroek@gmail.com of binnenbrengen bij Elza (Brasschaatsteenweg 36) of Ann 

(Zandstraat 9C).  De winnaars verschijnen in de GVAchterbroek van 4 april. Heel veel succes iedereen! 

En dankzij onze paashaas Michel Van Thillo en het gemeentebestuur van Kalmthout kunnen we ruim 25 prijzen 

verloten. 
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Oplossing Naam: …………………………………………….. 

Adres: …………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………... 



 HORIZONTAAL 
 
1 land van waaruit Gert Herrijgers zijn ouders verraste  
             met een brief in de GVA 
 
3 dialectwoord voor: soms 
 
4 dialectwoord voor: ventiel van een band 
 
8 dialectwoord voor: verkoudheid 
 
10 activiteit van de Sint-Jozefskring in de jaren ’80 waar-      
             van er gedurende enkele weken foto’s gepubliceerd     
             werden 
 
11 65-jarig huwelijk 
 
12 vereniging die in de beginjaren de toenmalige  
            ‘Boerinnenbond’ hielp bij hun wafelenbak door de  
             wafels rond te brengen 
 
13 locatie tentoonstelling ‘Kalmthout in Beelekes’ in  
             najaar 2021 
 
16 achternaam zaakvoerder van hoevewinkel ’t Voske 
 
18 dialectwoord voor: fiets 
 
20 dialectwoord voor: heimwee 
 
22 kampplaats van de Chiromeisjes in 1960 
 
25 dialectwoord voor: iets verbergen, vals spelen maar 

ook voor flikflooien, stoeien 
 
27 dialectwoord voor: brandnetel 
 
28 bedevaartsoord waar 5 BJB’ers van Achterbroek in   
            1957 naartoe trokken en daarmee een plaatsje   
            veroverden in het ledenblad ‘Ploeg en Kruis’ 
 
32 dialectwoord voor: schort 
 
34 dialectwoord voor: vervelende (persoon) 
 
37 voornaam van de melkboer die vroeger door de  
             Achterbroekse straten trok met paard en kar 
 
38 dialectwoord voor: bijna 
 
40 dialectwoord voor: babbelen 
 
41         achternaam van de huisarts die sinds 1987 haar  
             praktijk in Achterbroek heeft 
 
42 foodtruck van Luc Van Loon en Lydia Neefs 
 
43 dialectwoord voor: stekelbessen 
 
44 dialectwoord voor: nochtans 
 
45       naam van de palliatieve eenheid in AZ Klina Campus de  
            Mick 
  

 VERTICAAL 
 
2 naam van de dierenartsenpraktijk aan de  
             Achterbroeksesteenweg opgericht in 2019 
 
3 dialectwoord voor: café 
 
5 dialectwoord voor: gootsteen 
 
6          afkorting voor ‘Vlaamse Gebarentaal’ 
 
7 lekkernij waarvoor de dames van FERM al meer dan  
             63 jaar zorgen rond de carnavalsperiode 
 
9 dag waarop je in 2021 vrij kon langsgaan in de Kerk      
             van Achterbroek voor een askruisje 
 
14 hier kan je zelf een fles, kitje of emmer vullen met     
             rauwe melk. Ideaal voor rijstpap!  
 
15 Italiaanse stad waar 20 mensen omkwamen bij een  
             kabelliftrampop 3 februari 1998 
 
17 gemeente waar WZC Sint Michaël gevestigd is 
 
19 de yoghurt van deze hoeve, die minder lactose bevat  
             en goed verdraagbaar is voor de darmen, wordt sinds    
             kort verkocht via lokale supermarkten 
 
20 beroep van Maria Amelia Andriessen ‘Amelieke’  
             tussen 1930 en 1945 
 
21 naam van het maandblad van de    
             ‘Boerinnenjeugdbond’ in de jaren ‘50 
 
23 startplaats eerste Veldtoertocht van Landelijk Gilde 
 
24 deze ploeg zorgt reeds 40 jaar voor een levensgrote  
             en telkens unieke kerststal in Achterbroek 
 
26 hobbypagina van handige Sanne Geleyn op Facebook 
 
29 dialectwoord voor: kapot maken 
 
30       dialectwoord voor: hooizolder 
 
31 in deze Achterbroekse straat stonden in de jaren ’90    
             kersttaferelen te pronken die door de buren  
             eigenhandig gezaagd, geschilderd en vernist werden 
 
33 jaarlijks wordt er een ….. gemaakt van de kerststal  
             van Achterbroek 
 
35 naam van het café van Jeanneke en René 
 
36 Patrick Antonissen specialiseerde zich in het kweken  
             van verschillende mutaties van deze vogelsoort 
 
39 dialectwoord voor: erf rond het huis 
 
 
Met dank aan Michel Van Thillo en 
  



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/ 

MUZIKAAL TALENT 

Nadat de finale van The Voice Senior gewonnen werd door Essenaar Roland Van Beeck, verscheen de 

Achterbroekse Lotte De Clerck (21) in het nieuwe, gewone seizoen van  The 

Voice van Vlaanderen.  
 

Ingeschreven in een opwelling 
 

‘Vijf jaar geleden ben ik met mijn ouders naar de Achterstraat in 

Achterbroek verhuisd’, zegt Lotte. ‘Ik ben al van kleins af aan bezig met 

muziek. Zo volgde ik notenleer en zangles en deed ik in de vakanties ook 

musicalstages. Ik heb in 2012 de ongelooflijke ervaring mogen opdoen om 

Annie te spelen in de gelijknamige musical. Een jaar later stond ik in de 

finale van de zangwedstrijd ‘Wie wordt junior 2013?’ op Ketnet. Ik spreek 

ook al jaren stemmetjes in in films en series. Mijn omgeving moedigde me 

al lang aan om me in te schrijven voor The Voice, maar uit schrik om mensen 

teleur te stellen wilde ik niet. Op een dag heb ik me in een opwelling toch 

maar ingeschreven. Omdat ik wist dat mijn ouders heel veel stress zouden 

hebben, heb ik ze pas een half jaar later over mijn deelname verteld. Toen 

was  ik al door een paar preselecties geraakt’. 
 

Rollercoaster van emoties 
 

‘Ik had heel veel stress voor de TV-opnames. De schrik om mensen rondom 

me teleur te stellen was groot. Ik hoopte ook dat het niet te gênant zou zijn 

hoe ik overkwam of dat ik een verkeerd beeld van me naar buiten zou 

brengen. Het is en blijft televisie natuurlijk.  Doorheen de voorbereidingen 

van je blind audition word je bijna constant gevolgd door een camera, wat 

vooral de vijf minuten voor je auditie extra stress met zich  meebrengt. De 

mensen van de productie waren wel heel aardig! Geen van de coaches heeft 

voor me gedraaid, maar gelukkig werd ik opgepikt door Laura Tesoro. Dat 

was echt een rollercoaster van emoties. Je gaat van het ene uiterste naar 

het andere. Ze is heel aardig en lief, maar ze geeft daarnaast ook goede en 

concrete feedback. Dat heb ik graag! Ze heeft me op de verschillende 

workshops vooral geholpen om meer gevoel en betekenis aan een lied te 

geven. De dingen die Laura en haar hulpcoach Wouter me hebben bijgeleerd 

zal ik nooit vergeten. Ook alle lieve berichtjes die ik heb gekregen na de 

uitzending zal ik onthouden. Mijn ultieme muzikale droom is om ooit een 

eigen album uit te brengen en daarmee te toeren’.  

KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

Pasen, 

hoop dat de lente begint, 

want Pasen is in zicht, 

als de zon schijnt, 

zie je meer kleuren, 

zie je nieuw leven beginnen bij planten, 

dieren en mensen... 

veel om te zien, onder meer bij het 

wandelen van de zoektocht hier, 

letters sprokkelen, terwijl genieten, ... 

hou van de kleuren en geuren... 

het doet je een beetje herleven, 

hopen op, ... 

delen met velen.. 

kom je iemand tegen, 

even die groet, dat woordje dat 

wonderen doet... 

Pasen, feest van jong en nieuw leven, 

van kinderen die spelen, 

mensen die elkaar kansen geven... 

écht leven... 

zalig Paasfeest allemaal! 

Liefs            Mai Van Gool  

UITGEPUT 

Inne Francken en dochter Jeanne 

lieten er geen gras over groeien en 

gingen vorige week zondag meteen 

op pad met de kinderzoektocht. 

‘Bonus: ga even spelen op de 

speelweide van Van Gool!  Dat hadden 

we gepland aan het einde van de 

speurtocht, maar de tocht was zo leuk 

en vooral heel vermoeiend ☺’ aldus 

Inne. En dus moest Jeanne toch eerst 

even een dutje  doen ... 


