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INLEIDING

KOMT ER NU EEN DORPSHUIS: JA OF NEE?

Stijgende besmettingen, ziekenhuisopnames en wantrouwen tegenover de
vaccins. Helaas, geen berichten om
vrolijk van te worden.
Terwijl we
snakken naar ongedwongen vrijheid
worden we nogmaals geconfronteerd
met de realiteit. En die is dat het virus
nog niet van plan is zich gewonnen te
geven. Houd moed, mensen!

In het kader van ‘denk mee voor Kalmthout’ lanceerde ik,
i.s.m. het gemeentebestuur, een bevraging over de nood
naar een dorpshuis in ons dorp. Eind januari maakte ik de
resultaten van deze bevraging over aan het
gemeentebestuur. In een notendop kan ik deze nu ook
aan jullie bekend maken:
- 162 mensen vulden de enquête in, 92,6% van deze
respondenten vond dat er nood was aan een dorpshuis
- Er is vooral nood aan een ontmoetingsruimte met bar,
een ruimte voor vergaderingen, senioren-, jeugd– en
kinderactiviteiten, workshops, gezamenlijke maaltijden en
een biljart
- 52,3% vindt dat een dorpshuis een buitenterras moet
hebben, voor ongeveer de helft is het belangrijk dat een
dorpshuis knus, familiaal, verbindend, huiselijk, … is
- Maar liefst 19 mensen hebben zich kandidaat gesteld om
de werking van een dorpshuis mee te trekken, daarnaast
zijn er nog 44 mensen die aangegeven hebben dat ze een
handje willen toesteken
De bal ligt nu in het kamp van het gemeentebestuur dat
deze bal vol goesting opgevangen heeft. De piste om het
testdorpshuis onder te brengen in het oude klooster (dat
onlangs leeg kwam te staan) wordt verder onderzocht.
De vrijwilligers die zich opgegeven hebben om het project
mee te trekken kregen alvast een uitnodiging om het
gebouw te bezoeken en zullen in dit verhaal zeker een
adviserende stem krijgen.
Eerlijk? Ik kreeg best wel wat kritiek op het feit dat ik deze
bevraging organiseerde. Tien jaar geleden bleek al de
nood aan een dorpshuis uit de bevraging van dorpINzicht.
Deze nood is nu bevestigd. Je kan natuurlijk blijven
wachten tot er ooit eens iets gebeurt. Of je kan het heft in
eigen handen nemen. Stoppen met klagen (‘er is niks in
Achterbroek’), en gewoon zelf aan het werk gaan. Kansen
grijpen als ze zich voordoen en op die manier dingen in
beweging brengen. Dàt is wat ik doe en (tot spijt van wie
‘t benijdt) ook altijd zal blijven doen. Voor ons dorp. Ik ben
en blijf tenslotte ’ne Francken’ ☺
En écht waar: ik zal oprecht blij (en zelfs een beetje trots)
zijn als straks de deuren van ons (test)dorpshuis openen.

OP STAP

De mama van Lianne en Roselien
profiteerde van de fotozoektocht om
haar vriendinnen mee te pakken. ’De
kindjes (groot en klein ☺) hebben ervan
genoten’, aldus Marijke. En ook kleine
Tess genoot met volle teugen van de
fotozoektocht.

DE PASSIE VAN ...
Pieter Hontelé woont sinds 2011 in Achterbroek met
zijn vrouw Kirsten. Hij is hobbybrouwer.
Complex chemisch proces
‘In het dagelijkse leven werk ik als team manager
binnen de internationale afdeling van SD Worx, waar
we
lonen
berekenen
en
adviseren
over
arbeidsrechtelijke kwesties voor buitenlandse
bedrijven in België. Eén van mijn hobby's is
bierbrouwen. Ik ben daar een jaar of zes, zeven
geleden mee gestart samen met mijn neef Niels en
onze vaders Frank & Stefan. We leerden de stiel bij
René Arnouts, een zeer ervaren en deskundige
hobbybrouwer uit Essen-Horendonk. Er kwam
uiteraard heel wat studeerwerk bij kijken, want
bierbrouwen is best een complex chemisch
proces. Daarna bouwden we ons pa zijn garage om
tot mini-brouwerijtje en gingen we zelf aan de slag.
We waren grondig voorbereid, maar toch positief
verrast door de eerste resultaten. Ook vrienden en
familie die meeproefden vonden onze brouwsels erg
lekker en stimuleerden ons om het bier op de markt
te brengen. In 2018 hebben we dat dan effectief
gedaan onder de naam ‘Hibou’, het Franse woord
voor ‘uil’ omdat wij afkomstig zijn van EssenHorendonk, in de volksmond beter bekend als ‘Den
Uil’’.
Het hele jaar door cadeauverpakkingen
‘Inmiddels hebben we twee bieren op de markt: de
Hibou Sauvage, ons eerste bier (een hoppige en
moutige tripel die je het hele jaar door kan drinken)
en de Hibou Civil, een fruitige, hoppige, lichtjes bittere
saison die het beste tot zijn recht komt in de zomer
op een terrasje. Deze twee bieren worden
tegenwoordig in grote oplage gebrouwen in een
brouwerij in Zandhoven, en verdelen we voornamelijk
via de lokale drankenhandels zoals Cassimon, De
Caigny, Van Oevelen, Vandermolen, Prik & Tik enz.
Ook de Spar in Achterbroek verkoopt onze biertjes.
Het bier wordt zowel afgenomen door horeca als
particulieren. In coronatijden zijn we zelf ook aan huis
beginnen te leveren omdat mensen toch niet veel
meer buitenkwamen. Daarnaast maken we ook het
hele jaar door cadeauverpakkingen (six packs, two
packs met glas) en biermanden, die uiteraard vooral
met de feestdagen goed verkopen. Aangezien we zo
goed als alles zelf doen voor de verkoop van onze
bieren (administratie, marketing, levering, logistiek)
kruipen hier wekelijks toch wel wat uren in. Jammer

genoeg stond het eigenlijke hobbybrouwen, waar het
allemaal mee begon, het afgelopen jaar, omwille van
de coronacrisis, op een veel lager pitje. Iedereen is
braaf in zijn kot gebleven en dan komt er van
brouwen niet veel in huis. Hopelijk kunnen we in 2021
de draad weer oppikken, want we willen graag aan
ons derde biertje verder werken.
Achterbroekenaren die het biertje nog niet kennen en
graag eens willen proeven, kunnen ofwel terecht in
de Spar of mogen gerust ook aanbellen bij Heiken 19’,
besluit Pieter.

SOLIDARITEITSACTIE SAMANA
De jaarlijkse solidariteitsactie van Samana is gestart. Zij
verkopen tombolaboekjes waarmee je kans maakt om
een Audi A3 of andere prachtprijzen te winnen. Een
boekje met 6 loten kost 5 euro.
Avondzon Achterbroek steunt deze actie. 50% van de
verkoop van deze loten gaat naar het ‘Hulpfonds aan
zieken’. De andere 50% gaat naar de Achterbroekse
afdeling en is hierdoor een belangrijke bron van
inkomsten. Met dit geld kunnen zij hun leden nl.
verwennen met een Paascadeautje.
Je kan de lotjes kopen via een overschrijving of via
contante betaling bij volgende kernleden: Ingrid
Weygers, Paula Hens, Lea Van Overvelt, Julia Francken,
Jeanne Van Looveren en Liliane Geudens.
De fanfare
tijdensiedereen
een concert
parochiezaal
Avondzon bedankt
alvast
diein de
hen
hiermee
steunt!

UIT DE OUDE DOOS (VERVOLG TONEEL)

BEROEP IN DE KIJKER

met dank aan Lea Van Overvelt

Wanda van Oeffelen is al bijna
28 jaar schoonheidsspecialiste
en baat op de Kalmthoutsesteenweg
haar
eigen
schoonheidssalon
‘Allure
Skincare’ uit. In 2018 werd ze
verkozen
tot
‘schoonheidsspecialiste van
het jaar’.

Nadat de toneelkring van de Sint Jozefskring
met opvoeringen stopte, werd er onder de
vleugels van ‘t VAT een nieuwe toneelkring
opgericht. Een groot aantal van de
toenmalige spelers van de Sint Jozefskring
stapten hier mee in.
Hun eerste
toneelopvoering was ‘In de ban van Satan’ in
1998.

Werk dat je graag doet

v.l.n.r. Fons Beyers, Guy Van Overvelt, Marit Brosens, Lea
Van Overvelt, Dré Loos en Maria Van der Jonckheyd.

Enkele jaren later speelden ze ‘Als het
kriebelt, moet je sporten’.

Marc Roels, Dré Loos en Lea Van Overvelt.

Uiteraard zijn er in de loop der jaren veel meer
toneelopvoeringen geweest, waarbij telkens
veel Achterbroekenaren naar de parochiezaal
kwamen afgezakt om te genieten van een
heerlijke toneelavond. Zowel het publiek als
de spelers van toen hebben ongetwijfeld
mooie herinneringen aan deze tijden.
TROUWENS

‘Ik vind het geweldig om
mensen te inspireren en te
begeleiden naar een gezonde, stralende huid’, zegt
Wanda. ’De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat mijn
zaak het afgelopen jaar 6 maanden gesloten was.
Gelukkig zijn we sinds 1 maart weer geopend. Net
zoals alle andere sectoren hebben ook wij
maatregelen moeten nemen om onze klanten te
beschermen. Handgel, werken op afspraak,
wachtruimte gesloten, plexiglas, voldoende tijd
nemen tussen de afspraken om alles te reinigen en
verluchten,
co2-meter
en
recycleerbare
wegwerphanddoeken zijn enkele van de maatregelen
die ik heb genomen. Door mijn mondmasker en face
shield voel ik mezelf goed beschermd en niet bang om
besmet te raken. Ik hoop dat alle sectoren de
komende maanden weer kunnen heropstarten, want
het is ontzettend fijn om het werk te kunnen uitvoeren
dat je graag doet’.
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
27 april 1985:
‘Het regende en Jeanne van de Koster had naart schijnt
geen paraplu bij en gebruikte een lege boterdoos om op
haar hoofd te zetten.’

met dank aan Elga Meeusen

Ook de KWB speelde toneel. In 1979 speelden zij
‘Pas op de drempel’. Het stuk ging over een
aantal vrienden dat naar een klein pensionnetje
was afgezakt om van een onbezorgde vakantie te
genieten. Uiteraard liep er het één en ander mis.
Spelers van dienst waren Ludo Smeulders, Rob Ribbens, Rita
De Koning, Maria Antonissen, Emelda Verbist, Erik Laurijssen,
Irène Maas, Elga Meeusen, Jef Voorbogt en Jef Paelinckx 

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan Maria Van de Keybus

Op 20 september 1956 bezocht de Boerinnenbond de bloemmolens in Merksem. Daar werd deze
groepsfoto genomen. Met van links naar rechts, bovenste rij te beginnen: Julie Balemans, Julia Van Gestel, Fien
Van Gestel, Jeanne Baelemans, Anna Damen, ?, Maria Van Staey, Louise Leenaerts (smid), Brugmans (Fons
Ysenbaert), ?, Sevenans, Jozefa Costermans, mevr. Flor Van den Broeck, Maria Francken / Caroline Fraeters, L.
Errygers (Van Ginderen), Liza Francken (Van Gestel), Lisa Mathijsen, Irma Mathijsen, Caroline Claessens, Marie Van
Oevelen (directeur), Julia Belet? / Lis Van Ginneken (Van Thillo), Marie Gommers (Uytdewilligen), Jeanne Van
Looveren, Keeke Van den Keybus (Van Looveren), Liza Dankers (Van Thillo), Liza Van den Broeck / Liza Van Thillo
(Van den Keybus), mevr. Rynaerts, Konings (J.van den Bergh), Yvonne Broos, pastoor Henneuse, Jeanne Van
Eekelen, Jeanne Van Hooydonk, Joke Delcroix, Kee Raats, Kee Mattheeusen.

DE OPKIKKERTJES
Giselle Dotse, Elena Michielsen en Lloyd Piasecki
vonden zondag alle 3 al een opkikkertje en
mochten dit komen omruilen voor iets lekkers
van de paashaas.
De tips:
- ‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’:
deze steen vonden zij aan de kerk
- ‘Godzijdank is de werf van de eeuw voorbij’: deze
steen lag aan het kapelletje op de
Roosendaalsebaan
- ‘Zoek mij aan het kloppend hart van ons dorp’:
en deze lag verstopt aan de parochiezaal
2 stenen werden nog niet gevonden:
- ‘ik zit verstopt onder een groen blaadje, eentje
voor jong en oud’
- ‘op de valreep loopt de zoektocht naar Lisa door ons dorp’
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