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INLEIDING
Vanaf deze week draait het vaccinatiecentrum
echt op volle toeren. Half april was ongeveer
een kwart van de mensen een eerste keer
gevaccineerd. Deze week wordt er voor het
eerst 7 dagen op 7 gevaccineerd.
Heb je
trouwens
problemen
om
in
het
vaccinatiecentrum te geraken? Neem dan
contact op met het callcenter van het centrum
via 0800 59 056. Zij helpen je graag mee
zoeken naar een oplossing of schakelen de
Minder Mobiele Centrale in.

HIER IS: SPAR ACHTERBROEK
Het is nu officieel: sinds 1 maart werd ‘Spar
Costermans’ ‘Spar Achterbroek’. Herman en
Lydia zetten een klein stapje terug en Ilona
Costermans en Dennis Dockx (sinds 2015
gelukkig getrouwd met Ellen, de zus van Ilona)
zijn de nieuwe medebestuurders van de
Sparsupermarkt.
Carrièreswitch
De afgelopen 10 jaar was Dennis actief in de
Haven van Antwerpen en Rotterdam, als
operationeel manager voor zijn broer die een
bedrijf runt in verhuur van rollend materiaal,
specifiek voor de haven.
Toch een hele
carrièreswitch dus. ‘Sinds 1 maart ben ik
fulltime mee actief in de winkel, zowel voor als
achter de schermen’, zegt Dennis. ‘Zo ben ik
veel administratief in de weer, tracht ik alle
systemen te leren kennen, help ik met het
bijvullen van de producten en heel af en toe zie
je me ook verschijnen achter de kassa. Verder
volg ik nog verschillende opleidingen om de
materie goed onder de knie te krijgen’. Een
grote uitdaging die op hen ligt te wachten: de
geplande nieuwbouw. ‘We zijn redelijk ver
gevorderd in onze planning. Binnen enkele
maanden start de aannemer met de werken.
Eerst wordt het ouderlijke huis van Lydia
afgebroken en het perceel bouwrijp gemaakt.
Aansluitend vatten de bouwwerkzaamheden
aan. We hopen onze winkel begin volgend jaar

te kunnen openen. Tijdens de bouwwerken blijft de huidige
winkel geopend. We bouwen namelijk een nieuwe winkel
rondom de oude winkel, om dan in de laatst fase te
verhuizen naar de nieuwe winkel. Deze verhuis zal
ongeveer 2,5 week in beslag nemen, en dan gaan we wel
even de deuren moeten sluiten’.
Gezellige buurtwinkel
‘Ons doel? Een gezellige buurtwinkel voor de
Achterbroekenaren. We dragen klantentevredenheid hoog
in het vaandel. Zo willen we het winkelbezoek van onze
klanten zo aangenaam mogelijk maken. Verder gaan wij nog
meer inzetten op verse producten.
Zo zorgt onze
beenhouwerij elke dag voor topproducten en deze gaan we
nog meer in de kijker plaatsen. De nieuwe winkel volgens
het vernieuwde concept van 'Spar Colruyt Groep' is ook veel
logischer en overzichtelijker ingericht zodat je makkelijker
alles terugvindt. En nog zoveel meer!’ Gelukkige moeten we
Herman en Lydia nog niet meteen missen in onze
vertrouwde Spar. ’Zij verdwijnen zeker nog niet van de
werkvloer, we doen het project met z'n allen samen’, besluit
Dennis. ’Na verloop van tijd zullen ze wel eens een extra dag
verlof nemen, maar echt van het toneel verdwijnen: dat zal
niet gauw gebeuren. Daarvoor doen ze het te graag’.

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
1 februari 1986:
‘In de parochiezaal wordt er ‘gebald’. Dit ten voordele van de
zaal. Tijdens die festijn wordt er naar jaarlijks gewoonte aan
de uieren gehangen. Luc Van Thillo wint grandioos en met
veel applaus deze wedstrijd. Hij slaagt erin om twee minuten
te blijven hangen! De muziek werd verzorgd door Ludo Elst en
maat. De Ludo speelde met 39 graden koorts! En slaagde er
toch in om de avond gezellig te maken’.

UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

HOE ZIT DAT NU MET DAT DORPSHUIS?

Nu het (test)dorpshuis naar alle waarschijnlijkheid
wordt opgestart in het kloostergebouw, brengen we
graag de geschiedenis van dit gebouw terug tot leven.
De pastoor had in 1879 van op zijn preekstoel de komst
van de Zusters van St. Vincentius a Paulo-Opwijk
aangekondigd en had aan de parochianen gevraagd om
deze ‘naar best vermogen te helpen bij het schone
werk dat ze bij hen kwamen verrichten’. De zusters
woonden eerst in een oud burgerhuis op de
Brasschaatsteenweg, waar ze ook les gaven. Later
vestigden ze zich in een huis recht tegenover de kerk,
naast de woning van de koster. In 1919 namen de
zusters hun intrek in het ‘schoolhuis’, dat door de
pastoor voor hen gebouwd was, maar tijdelijk door ‘den
onderwijzer’ bewoond werd. In 1921-1922 werden er
naast ‘t klooster 4 nieuwe klaslokalen gebouwd,
volledig bekostigd door de milde bijdragen van de
parochianen. De nieuwe school werd plechtig
ingezegend door de hulpbisschop van Mechelen. In
1926 hadden de zusters er de zorg voor meer dan 170
kinderen. Tijdens de oorlog werd het klooster
wonderlijk gespaard. Terwijl de huizen in de omgeving
afbrandden, vernield of zwaar beschadigd werden,
werd er bij de zusters geen ruit gebroken. Tijdens de
lange oorlogsjaren heeft het de zusters trouwens nooit
aan iets ontbroken, dankzij de mensen van het dorp.
Maar tijdens de bevrijding, tussen 6 en 21 oktober 1944,
moesten ze een 30-tal obussen op en rond hun klooster
en school incasseren. Meer dan eens ontsnapten de
zusters aan de dood. Zo werd een Duits kanon vlak voor
hun deur opgesteld. De zusters aanriepen hun
beschermer Sint Michaël en de eerste Engelse obus
trof dit kanon en schoot het aan flarden. Het zwaar
geteisterde gebouw werd in 1946 hersteld. Bijna 120
jaar lang zijn de zusters, buiten hun onderwijsopdracht,
stille helpende krachten geweest van pastoor en
parochie. Op 14 juni 1998 was er een afscheidsviering
toen de laatste 3 overgebleven zusters naar Kalmthout
verhuisden. Sindsdien werd het klooster verhuurd aan
gezinnen. Het laatste gezin vertrok begin dit jaar uit het
gebouw waardoor er nieuwe mogelijkheden werden
geschept.

Het gemeentebestuur is in onderhandeling met de
dekenij voor de huur en renovatie van het voormalige
klooster, waar men de opstart van een dorpshuis zou
willen organiseren.
De 'trekkersploeg' (die de
organisatie van een dorpshuis wil trekken) heeft
ondertussen het gebouw bezocht en was alvast
enthousiast. Van zodra de overeenkomst tussen
gemeente en dekenij rond is, worden deze mensen
met elkaar in contact gebracht en kunnen de eerste
plannen gemaakt worden. Spannend! Voor de aanleg
van het generatieplein en het overdekt terras (de
andere gekozen projecten van ‘denk mee voor
Kalmthout’) had ik aan het gemeentebestuur
geopperd om een subsidiedossier bij Leader in te
dienen. Op die manier zouden én het terras én het
generatieplein (voor beide projecten wordt gekeken
naar het stuk grond naast de parochiezaal) terdege
kunnen worden ingericht. Het bestuur stapte mee in
dat verhaal, maar besliste wel om dit een jaar uit te
stellen. Het tijdelijk dossier moest immers eind april al
ingediend worden en het definitieve plan moet voor
eind juni de kwaliteitskamer van de provincie
gepasseerd zijn. En we willen dat het goed is
natuurlijk! Het generatiepleintje en het terras komen
er dus nog niet meteen, mààr … mogelijk starten in
het najaar wel al voorbereidende werken. De
achterste zone wordt immers een stuk speelterrein
met natuurelementen en daar kan wél al een start
mee gemaakt worden. De inrichting van het terrein
wordt mee opgenomen in het Veerkrachtig Dorpverhaal dat de gemeente, de provincie, Rurant en de
dorpsraad opgezet hebben. ’n Beetje een
onverwachte wending omdat ’Denk mee voor
Kalmthout’ volledig los staat van Veerkrachtige
dorpen. Dat verenigingen en burgers mee de
inrichting kunnen bepalen, was van bij het begin de
insteek. Maar ik had die keuze liever zien gemaakt
worden
door
de
doelgroepen
(senioren,
kinderopvang, school, jeugdverenigingen, buren, ...)
dan door een select groepje dat nu meedenkt in
functie van 'Veerkrachtige dorpen'. Waar ik dan ook
voor zal blijven ijveren. En het moet gezegd: het is
super hoe enthousiast de verantwoordelijke
gemeentelijke diensten en schepen
mee denken en
werken aan dit
verhaal.

Een zuster aan het werk

(postkaart uit 1923)

HOE GAAT HET NOG MET?
Dries Van Loon is de jongste zoon van Wies en
José en is geboren en getogen op
de Roosendaalsebaan, waar hij zijn ganse jeugd
heeft doorgebracht.
Van Philadelphia naar Californië tot San Diego
‘Tijdens mijn studies en eerste werk heb ik met
enkele vrienden (Glenn, Kristof, Lode, Jurgen en
iedereen die zich voor thuis kwam verstoppen)
samen een huis gehuurd. Eerst op de
Roosendaalsebaan (recht over moeke) en later
op de Brasschaatsteenweg onder het
goedkeurend oog van onze huisbaas. Na mijn
studies als ingenieur heb ik me verdiept in de
wereld van het predicatieve onderhoud, waar we
aan de hand van verschillende metingen
(trillingen, ultrasoon, temperatuur,...) problemen
met machines proberen te voorspellen, om zo
het nodige onderhoud te kunnen inplannen.
Begin 2014 ben ik naar Philadelphia verhuisd, aan
de Oostkust van Amerika, onder contract voor
mijn werkgever. Na 3 jaar heb ik de sprong naar
het zonnige Californië gemaakt om daar een
kantoor te openen. Momenteel woon ik met
mijn kersverse gezin, mijn vrouw Alex en dochter
Stella (1 jaar), in San Diego California, waar we
eind 2019 een huis gekocht hebben. Na 10 jaar
voor een Duitse multinational aan projecten over
de hele wereld gewerkt te hebben, ben ik begin
2021 mijn eigen bedrijf gestart. Hierin begeleid ik
verschillende klanten in hun ‘reliability journey’
met een focus op nieuwe technologie. Daarnaast
ben ik ook mede- eigenaar van een start-up met
een unieke draadloze sensor voor het bewaken
van roterende machines. Als VP of Customer
Success ben ik verantwoordelijk voor het succes
van onze klanten en bepaal ik mee de toekomst
van het product’.
Kattenkwaad tussen ‘t Vervolg en de Paul
‘Achterbroek is een uniek klein dorpje met vele
prachtige dingen, waarin ik waanzinnig veel
geleerd heb. Ik heb prachtige herinneringen aan
de Chiro waar we van jongs af aan elke zondag
onze energie kwijt konden en in de zomer
zomaar 10 dagen aan een stuk ergens zot

konden gaan doen onder de begeleiding van
soms nog zo(a)ttere leiding. En natuurlijk onze
Koninklijke Achterbroekse Voetbal Vereniging,
waar de matchen net altijd iets te serieus
genomen worden door de trouwe supporters aan
de zijlijn. Het is goed van jongs af aan te leren dat
winnen toch net iets beter is dan verliezen. De
tijden van het bruisende uitgaansleven, toen we
van kroeg naar kroeg konden wandelen in
Achterbroek. Gelukkig was het niet zo ver van De
Paul naar ‘t Vervolg, al konden we volgens de
typische
zondagse
roddels
heel
wat
kattenkwaad uithalen op dat korte stukje. De vele
uren biljartles van de klasbakken in De Paul, de
jaarlijkse kermisfeestjes in ‘t Vervolg met de zatte
nonkels: het is iets wat ik niet snel zal vergeten.
De onzichtbare vete tussen beide groepen
stamineegasten was niet te ontkennen en
eveneens een goede levensles dat met een beetje
gezonde concurrentie iedereen beter wordt. De
‘mannen van Achterbroek’, het is een
vriendengroep die ik altijd en overal zal mee
dragen. Elk onze eigen unieke karakters maar
samen onklopbaar. Behalve in het jaarlijkse
beachvolleybal toernooi misschien (go go ). De
Jurgen, Jan, Pieter, Glenn, Maarten, Michiel,
Kristof, Ben, Tim, Lode en de Chiro-generaties
ouder en jonger zullen altijd ergens
samenhangen. Elk jaar probeer ik minstens 1 stop
te maken in Achterbroek. Wat tijd doorbrengen
met de familie en nog eens een blauwe Chimay
drinken met ‘de mannen’: het is iets waar ik
steeds naar uitkijk!’

ENKELE WINNAARS VAN ONZE FOTOZOEKTOCHT
Alle prijzen werden netjes, en volgens de geldende maatregelen,
opgehaald! Dank je wel iedereen!

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan Bernadette Van Looveren

Op 9 november 1986 vond in de parochiezaal een playbackshow
plaats. Presentator van dienst was Leo Ribbens.

KUS DOOR DE BRIEVENBUS
We ontvingen deze puzzel in de
brievenbus met als titel ‘iets voor
de
wiskundeknobbels
van
Achterbroek’.
Getekend
‘een
wiskundeknobbel’.
Aan jullie om de puzzel op te
lossen!
1x8+1
=
12 x 8 + 2

=

123 x 8 + 3

=

1234 x 8 + 4

=

12345 x 8 + 5

=

123456 x 8 + 6

=

1234567 x 8 + 7

=

12345678 x 8 + 8 =
123456789 x 8 + 9 =
Dankjewel
knobbel!

Hans Van Overvelt kende alle
Urbanus-shows van buiten
en waagde zijn kans als Urbanus

Bernadette Van Looveren bracht een
nummer van Mieke

anonieme wiskunde-
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