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INLEIDING

PASEN VIEREN

Om de cijfers onder controle te Ook dit jaar zal Pasen ‘anders’ zijn. Omdat er maar met een zeer
krijgen, werd gekozen voor een beperkt aantal mensen in de kerk gevierd mag worden, willen
nieuwe afkoelingsperiode. Een enkele parochievrijwilligers voor de gezinnen met kinderen iets
‘Paaspauze’. De buitenbubbel speciaals doen. Kom op 4 april 2021 om 11.15 u of 11.45 u naar het
wordt opnieuw gereduceerd van grasveldje (bij slecht weer onder het afdak) op de begraafplaats
10 naar 4 personen.
Op de van Achterbroek luisteren naar een verhaal en ontdek hoe het
kleuterscholen na, wordt het paasfeest nog mooier kan worden … het blijft een beetje een
onderwijs een week voor de verrassing! Zo vieren we samen toch een beetje Pasen. Van
Paasvakantie al opgeschort, niet- harte WELKOM en we wensen jullie alvast een zalig Pasen!
medische
contactberoepen Bernadette Van Looveren
moeten hun deuren opnieuw
OP STAP
sluiten en winkelen in nietessentiële winkels kan enkel nog Van zodra het zonnetje kwam piepen ging Wout Cools op
op afspraak. Daarnaast blijft de fotozoektochtpad. Af en toe efkes uitrusten hoorde er bij!
avondklok van kracht, telewerk
verplicht en zijn niet-essentiële
reizen nog steeds verboden.
Opnieuw
worden
grote
inspanningen verwacht, van ons
allemaal. En opnieuw is het zoeken
naar de motivatie om vol te
houden. We moéten dat virus
immers klein krijgen!
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

HIP HIP EN VEEL HOERA

22 april 1964:

Gert Muller mocht op 21 maart 50 kaarsjes uitblazen. Corona of
niet, zijn oud-geburen van de Zandstraat lieten dit niet
ongemerkt passeren. Proficiat, Gert!

‘Toen Maria Dictus (De Ruysscher)
met de auto bij haar moeder op de
werf wilde draaien stak ze haar
pinklicht uit aan de verkeerde kant.
Een auto die er achter kwam was
natuurlijk verrast dat Maria de
tegenovergestelde kant afdraaide
dan ze aangeduid had, en ‘t was
gelijk we dat in ‘t schoon Vlaams
zeggen ‘koekenbak’. Alles bleef
echter bij stoffelijke schade.
Bij Petrus Jacobs wordt er een
varken geslacht. Het was wel een
klein maar een goei, zei de Charel.’

HELDEN VAN HIER
Ann Loos (48 jaar en dochter van ‘den Dré’) werkt al
ruim 24 jaar bij de politie. Drie jaar geleden kwam zij
vanuit de Antwerpse politie naar de lokale politiezone
en werd zij wijkagent in Achterbroek en Nieuwmoer.
Inmiddels is de traditionele wijkwerking in een nieuw
kleedje gestoken en behoort ze samen met haar
collega’s tot het team ‘project- en sectorwerking
Kalmthout’. ‘Dat houdt in dat wij nog steeds dichtbij
de mensen werken’, zegt Ann. ’We proberen zo veel
mogelijk aanwezig en aanspreekbaar te zijn in
de verschillende wijken, doen woonstcontroles als
mensen verhuizen, bemiddelen bij geschillen, geven
advies
naar
diefstalpreventie,
houden
toezicht en begeleiden evenementen, stoeten, enz.
Die nieuwe werking geeft ons bovendien de
mogelijkheid om meer projectmatig te werken bv. als
er systematisch overlast veroorzaakt wordt in
een bepaalde buurt’.
Begrip voor het belang voor de maatregelen
‘Sinds de coronacrisis worden wij, naast onze
reguliere taken, nu ook ingezet voor de
coronamaatregelen. We informeren de mensen over
de maatregelen maar doen ook aan handhaving. Dit
gebeurt door de inzet van extra 'corona'ploegen die
aangestuurd worden na een melding van een
eventuele overtreding. Die controle gebeurt ook bij
handelszaken en verenigingen, hetzij ambtshalve,
hetzij na klachten. Gelukkig begrijpen de
meeste betrokkenen het belang van de maatregelen
en staan zij open voor advies en/of controle. Ook als
wij
particulieren
aanspreken
leidt
dit
slechts bij uitzondering tot discussie. Deze uitbraak
en de bijhorende maatregelen waren ongekend en
nieuw voor iedereen. Tijdens de eerste weken werd
er dus vooral gesensibiliseerd en enkel geverbaliseerd
bij moedwil. Inmiddels zouden de regels voor
iedereen
duidelijk
moeten
zijn.
Vooral
samenscholingen en overtredingen op de avondklok
worden niet getolereerd en dus onmiddellijk beboet.
We moeten jammer genoeg bijna dagelijks nog PV’s
opmaken in onze politiezone. Dat zouden we

uiteraard liever anders anders zien’.
Beveilig ook je tuinhuis!
‘Tijdens de eerste golf werden er minder inbraken
gepleegd.
Het
verbod
op
niet-essentiële
verplaatsingen, en later de avondklok, zorgden
ervoor dat personen die 's avonds nog op de baan
waren meer in het oog liepen en dat had een

preventief effect. Helaas merkten we ook dat na de
versoepelingen
meer
dan
gemiddeld
werd
ingebroken. In het merendeel van de gevallen ging het
om inbraken in tuinhuizen, loodsen, garages,.... en
werden er vooral tuingereedschap en (elektrische)
fietsen ontvreemd. Vaak wordt bij tuinhuizen ed.
minder aandacht besteed aan de beveiliging en
hiervan maken inbrekers dankbaar gebruik’.
Nieuwe uitdagingen door corona
‘De maatregelen worden vaak herzien of aangepast.
Het zijn drukke tijden voor onze juridische- en
communicatiediensten, want het is belangrijk dat we
goed op de hoogte blijven van de geldende
regelgeving. Ook de planning binnen de organisatie
kent zijn uitdagingen. Er wordt voortdurend een
evenwicht gezocht tussen het voldoende bemannen
van de verschillende diensten zonder dat we daardoor
zelf een verhoogd risico lopen op besmetting.
Ook puur praktisch is het soms net iets lastiger. We
beschikken over persoonlijk beschermingsmateriaal,
want bv. iemand fouilleren kan nu eenmaal niet vanop
afstand. Deze pandemie en de uitrol van de
maatregelen vraagt veel van alle mensen. We worden
geraakt op vlak van gezondheid, werk, familiaal,
financieel en in ons sociaal netwerk. Vaak draaien
mensen op hun reserves. We merken dan ook dat we
meer dan ooit geduld moeten hebben met elkaar. Dat
iemand net iets feller reageert bij een geschil of
ongemak is begrijpelijk’.
Maar Ann is hoopvol. ‘Het zal beteren. Daar moeten
we op vertrouwen en elkaar aan herinneren. Zorg
goed voor elkaar en blijf gezond!’

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan Maria en Marcel Van den Eynden

Sooi Van den Eynden alias het petrolboerke (Sooi Petrol of
bij de Nederlanders ‘Frans de olieman’) werd geboren in
1910 in een gezin van 10 kinderen. In zo’n groot gezin was
het de bedoeling om zo snel mogelijk mee de kost te
verdienen en dus kwam hij reeds als 14-jarige op de
arbeidsmarkt terecht. In 1932 nam hij de petrolhandel over
van Van Thillo uit Essen en maakte hij er een depot van
Texaco van. Met paard en kar werd de petroleum thuis
gebracht. Op de kar stond een vat waaraan de mensen hun
petrolkannetje konden laten vullen en met een bel liet Sooi
weten dat hij op komst was. De petroleum werd gebruikt
voor de petrolvuurkes en de petroleumlampen. Ook de
lampen van de broeikassen bij de kippenkwekers brandden
met petroleum. In 1937 schafte ‘de compagnie’ (Texaco) de
depots af en besloot Sooi zelfstandige te worden. Hij ruilde
paard en kar om voor een fiets met een karretje. In
september 1937 stapte hij in het huwelijksbootje met Kee
Hofkens. Precies 2 jaar later wordt Sooi, door de
toenemende oorlogsdreiging, opgeroepen. In WestVlaanderen werd hij krijgsgevangen genomen en
overgebracht naar Duitsland waar hij 9 maanden
krijgsgevangene was. In februari 1941 werd hij vrijgelaten.
Door de rantsoenering tijdens de oorlog kon hij bij zijn
thuiskomst slechts 35% van de normale verkoop aan
petroleum bekomen. Hij kluste daarom bij op het vliegveld
van Polygoon, bij landbouwers als loonwerker en als
smokkelaar. Overleven was voldoende in de oorlog … Na de
oorlog startte hij opnieuw met zijn fiets en karretje. Er
waren nauwelijks kolen en weinig butagas, en Sooi kon de
bestellingen niet bijhouden. Daarom kocht hij een
tweedehands motor-triporteur. Later kwam er een
bestelwagen. Langzaamaan verdwenen de petrolvuurkes
en
kwamen
er
mazoutstoven.
Er
kwamen
petroleumbranders in de plaats en Sooi begon ook met de
verkoop van flessen gas. In 1975 stopte Sooi met zijn handel.

EEN JUWEEL MET EEN VERHAAL
Worden er alleen maar schatten
gevonden
in
stripverhalen
van
Jommeke? Op 17 mei 2009 kreeg
Charlotte
Van
Laerhoven,
ter
gelegenheid van haar eerste communie,
een zilveren armbandje met haar naam
erop. ‘t Was een mooi geschenk van
haar peter! Spijtig genoeg heeft ze dat
juweeltje niet lang kunnen dragen want
ze verloor haar armbandje … Nergens
te vinden, voor altijd kwijt … Dachten
we. Op zaterdag 20 maart 2021, bij het
omspitten van de moestuin, vond Guy
Van Laerhoven een echte schat: het
zilveren armbandje van zijn dochter.
Ongeschonden, in perfecte staat.
Hoeveel jaar het juweeltje precies in de
grond zat weten we niet, maar dat dit
een
leuke,
fijne,
onvergetelijke
ontdekking was kan je wel denken. Dus
… er is nog hoop voor verloren ringen,
kettinkjes of oorbellen!
Bernadette Van Looveren

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
20 oktober 1986:
‘Zware storm raast boven ons dorp.
Bomen vallen om, pannen gaan het dak
af, de wegen zijn afgesloten door de
liggende bomen zodat de politie niet
weet waar ze de auto’s moeten naartoe
sturen. Wanneer de chauffeur dan
vraagt langswaar hij moet, dan zegt de
polis: ‘ik zou het niet weten, maar rij van
het kruis af’. Op de Roosendaalsebaan
zijn er twee golfplaten van een schuurke
en op den Hilloweg zijn er pannen van de
schuur af. En op sommige plaatsen geen
ellentrik in het dorp tot 20.45 u. Velen
zijn een héél eind gereden om een
warme kop koffie te kunnen drinken, hé
Maria? Op vele plaatsen werd heel
romantisch gegeten bij kaarslicht, maar
dan waarschijnlijk koud eten’.

DE KLAS VAN … GEBOORTEJAAR 1921

met dank aan Josefa Peeters

Dit jaar 100 jaar geleden werden deze kinderen geboren. Josefa Peeters kreeg de foto van haar tante
zr. Josepha van de ‘zusters van de H. Vincentius à Paulo’. Zij staat in het midden op de foto (het meisje
met lang haar en 2 strikjes). Josefa vraagt of iemand Maria Uytdewilligen (ook geboren in 1921)
herkent? En wie weet wie er nog meer op deze foto staan?
Geef een seintje via
gvachterbroek@gmail.com (of een telefoontje naar ons moeke ☺)

DE OPKIKKERTJES

KUS DOOR DE BRIEVENBUS

Sus Martens vond als bij toeval een opkikkertje in een Ilke Verdaasdonk (6de leerjaar)
groenperkje aan de sporthal (tip: ’ik zit verstopt onder een groen brengt de lente in huis met deze
kleurrijke tulpen.
blaadje, eentje voor
jong en oud’).
‘De
zoektocht naar Lisa’
verwees natuurlijk naar
het programma GR5,
de wandelroute die
door ons dorp loopt.
‘Op
de
valreep’
verwees naar de grens
met Wuustwezel. Het
laatste
opkikkertje
werd dan ook door
Jeanne
Martens
gevonden
aan
de
Broekloop
(Witgoorsebaan).
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