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INLEIDING

verenigingen kunnen groepsactiviteiten organiseren tot
50 personen. Religieuze bijeenkomsten mogen dan weer
tot 100 gasten ontvangen. Telewerk blijft tenslotte
verplicht, maar er komen ‘terugkeermomenten’. Met al
deze
versoepelingen
wordt
nu
een
stuk
verantwoordelijkheid terug aan de mensen gegeven. Laat
ons hopen dat men hier zorgvuldig mee omspringt!

Vaarwel ‘knuffelcontact’, welkom ‘regel
van vier’. Want jawel, we mogen weer 4
personen tegelijk in huis ontvangen. Zin
in een BBQ? Je mag tot 50 gasten buiten
uitnodigen, maar die moeten wel in
groepjes van 4 zitten. Op openbaar
domein mag je dan weer met max. 10
personen tegelijk samen zijn, en tussen PRAKTISCH:
jong en oud, in groepen tot 9 personen. Er
00.00 u en 05.00 u wordt dit aantal Voor:
kunnen max. 2 groepen gelijktijdig spelen.
teruggeschroefd tot 4. En ook de indoorhoreca is weer open. Het culturele leven Wanneer: na afspraak in juli (vanaf 8 juli) , augustus en
september
kan voorzichtig weer opstarten en
Duur:
ongeveer anderhalf uur
150 JAAR PAROCHIE ACHTERBROEK
Prijs:
€ 50 / ploeg (met gids die je mee op pad neemt
Op 1 juli 1871, dit jaar precies 150 jaar
en onderweg historische weetjes vertelt) of
geleden,
werd
Achterbroek
tot
€ 35 / ploeg (zonder gids. Je wordt op weg
zelfstandige parochie verheven.
De
geholpen en speelt het spel zelfstandig.)
grote festiviteiten worden nog even
Inbegrepen: bolderkar met materialen die je
uitgesteld en kunnen hopelijk dit najaar
nodig hebt voor het spel, scoreblad en een
doorgaan. Maar … mijn zus Hilde en ik
exclusief boekje met oude foto’s / postkaarten
hebben voor de Kerkraad een dorpsspel
van de spellocaties
uitgewerkt dat deze zomer wél al Reserveren: bij voorkeur via mail
(coronaproof) kan gespeeld worden.
slagomachterbroek@gmail.com of
Met ‘De slag om Achterbroek’ nemen
telefonisch via 03 666 24 02
we je spelenderwijs mee doorheen de
geschiedenis van 150 jaar parochie
Achterbroek. Tijdens onze wandeling
(ongeveer 3 km) houden we halt op 7
verschillende locaties waar je meer info
krijgt over de rol van die locatie
doorheen de voorbije 150 jaar én waar je
vervolgens punten probeert te scoren
door je bal met een croquethamer in het
doel te spelen. Je speelt daarbij voor
’team Kalmthout’, ’team Wuustwezel’ of
’team Achterbroek’. Het spel is geschikt
voor jong en oud, voor gezinnen,
verenigingen,
vriendengroepen,
buurtcomités, … en zowel voor échte
Achterbroekenaren als voor toevallige
bezoekers.

HET DORPSHUIS GAAT (BIJNA) VAN START!
DOE JIJ MEE?

Zoals bekend, krijgt ook Achterbroek straks,
in navolging van Nieuwmoer, een eigen
dorpshuis. Het oude kloostergebouw
tegenover het parochiecentrum aan de
Achterbroeksteenweg wordt omgevormd
naar een gezellige ontmoetingsplek met bar
waar ruimte is voor workshops en
activiteiten voor kinderen, jongeren en
senioren.
Een aantal werkzaamheden
worden hiervoor gepland: vervanging van de
elektriciteit en verwarmingsketel, breder
maken van de voor– en achterdeuren zodat
deze rolstoeltoegankelijk zijn, het plaatsen
van een kitchenette en een toog, een
terrasje in de tuin en een talud naar de
ingang. Bedoeling is dat het gebouw eind
september in gebruik kan genomen worden.
Dorpshuis Achterbroek zal gerund worden
door vrijwilligers. Een 20-tal mensen gaf zich
al op als trekker voor het project, een 40-tal
gaf aan af en toe te willen bijspringen waar
nodig. Iedereen die interesse heeft om van
de werking van het dorpshuis een succes te
maken, is welkom op donderdag 1 juli om 20u
in de parochiezaal voor het startoverleg.
Daar worden, met de reeds eerder
afgenomen enquête als basis, noden
besproken, ideeën uitgewisseld en waar
mogelijk al enige taken verdeeld. Omwille
van de geldende coronamaatregelen moet je
wel vooraf inschrijven. Dit kan via mail naar
dorpshuisachterbroek@kalmthout.be
of
telefonisch via 0472 37 58 23 (Sandra
Hoppenbrouwers).

NIEUW IN ACHTERBROEK: DEPOT 155
Sinds gisteren, zaterdag 12 juni, heeft Depot 155 by
Los Trading haar deuren geopend voor het grote
publiek. Depot 155 is een outletstore, wat betekent
dat ze producten van bekende merken tegen lagere
prijzen kan verkopen. Op dit moment hebben zij een
grote partij luxe baby- en kinderkleding, met prijzen
tot €20. Daarnaast staat er ook een partij speelgoed
en haar- en beautyproducten in de verkoop.
Particulieren zijn welkom op donderdag, vrijdag en
zaterdag van 10.00 u tot 18.00 u, maar via sociale
media kan je ook een afspraak maken om langs te
komen op een ander moment.
Place to be?
Roosendaalsebaan 155!

‘T VERVOLG
Luc Van Loon merkte op dat op de foto van de 60jarigen Frans Van Loon de 3de van links was, en niet
de 4de.
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
2 november 1986:
‘We zien Koen Ribbens met een eigenaardig oog en zijn
neus staat ook scheef. Naar’t schijnt is er nog zo
iemand met een scheve neus. Allee, dat noemen ze dan
voetbal. En de Koen beweert dat het heel zeer doet en
dat geloven we best. Eerst laat men zijn oog genezen
en dan gaat men zijn neus bewerken om die proberen
recht te zetten. Dat doen ze niet direct, want ne sjotter
moet struis genoeg zijn om twee keer af te zien, hé
Koen’.
INSCHRIJVEN
WAFELENBAK?

Foto: Erik Vandewalle
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Het kan nog! Geef je bestelling en
tijdslot door via
gvachterbroek@gmail.com

KALMTHOUT IN BEELEKES II

ASPIBAR EN PITA-AVOND

Een tijd geleden deden we voor het vervolg van
‘Kalmthout in Beelekes’ een oproep naar foto’s van café
Kolenhandel en Flor de melkboer. Jan Francken ging er
mee aan de slag om deze te verwerken in ‘Kalmthout in
Beelekes II’. In dit boek maak je (opnieuw) kennis met een
aantal Kalmthoutse figuren waaronder de trotse uitbaters
van café Kolenhandel en Flor de melkboer. Maar ook een
aantal hedendaagse personen, locaties en firma’s maken
hun opwachting in de verhaaltjes. Zo herkenden wij alvast
Charel Jacobs als vlaggendrager van de fanfare. Het boek
wordt officieel voorgesteld op 19 november en is vanaf 20
november verkrijgbaar, met softcover (20 euro) of
hardcover (65 euro). Wil je het boek alvast reserveren?
Dan betaal je respectievelijk 18 of 60 euro. Reserveren kan
via stripkalmthout@vvvkalmthout.be.
Tijdens de
tentoonstellingdagen (20, 21, 27 en 28 november) in het
Arboretum wordt het boek in 3 versies aangeboden en zijn
er signeersessies, een stripveiling en een stripcafé. Zeker
in het achterhoofd te
houden als je op zoek bent
naar
een
origineel
eindejaarscadeau!
Meer
info: 0494 21 01 34. Speciaal
voor de GVAChterbroek
bezorgde Jan de eerste
afgewerkte stroken van het
Achterbroeks verhaal.

Hoe waren jullie eerste terrasjes,
evenementen en zomerse zonnestralen?
Kijken jullie uit naar meer? De
Chirojongeren in ieder geval wel! Daarom
organiseren de Aspi's op 25 en 27 juni een
‘Aspi Bar’ en de Keti’s op 26 juni hun
befaamde Pita-Avond. Wat je mag
verwachten van de ‘Aspi Bar’? Een
gezellig zomerterras, met lichtslingers,
vuurkorven, lekkere hapjes en drankjes,
... noem maar op! Op de Pita-Avond kan
je op datzelfde gezellige terras terecht
voor de nodige frisse drankjes en
natuurlijk de overheerlijke pitaschotels.
Deze schotels worden opgediend
met goudgele frietjes, een broodje en
verse groentjes
met
keuze uit
verschillende sauzen. Voor de vegetariërs
voorzien zij een minstens even lekkere
vegetarische schotel. Inschrijven voor de
Pita-Avond kan tot 18 juni via de link op
de website chiromejoca.be

Jeanneke moest het weten: zij
siert mee de cover van het
boek

TOF HÉ ...
…
dat stilletjesaan activiteiten en
evenementen terug op gang komen? Plant
jouw vereniging ook nog één en ander de
volgende weken/maanden? Laat het gerust
weten (graag bezorgen voor de dinsdag van
het te verschijnen weekend). Ik hou / maak
met plezier een plekje vrij.

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
19 augustus 1985:
‘Er zal ergens in het dorp wel weer een kat of
een hond gesneuveld zijn, maar er is bij ons
daar geen melding over binnengekomen.
Mensen, als je op reis gaat, gooi AUB geen
huisdieren uit de wagen’.

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan René Beyers

René Beyers bezorgde deze foto van de voetbaljeugd 1989-1990. Met van links naar rechts, bovenaan
te beginnen: Jozef Ribbens, Tim Van den Bergh, Hans Vermeersch, Tom Deckers, Bjorn Paelinckx, Yves
Schouwaerts, Hans Van Overvelt, ?, Peter Livens, Robin Janssens / Jef Paelinckx, x Wouters, Gert
Beyers, Yves Seyns, Kris Van den Weyngaert, Bart Herrygers, Etienne Seyns

UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

‘Ploeg en kruis’ was het ledenblad van de BJB-jongens. Deze foto
werd gepubliceerd in het maandblad van 1955. Het is een foto van
de BJB-ers die gaan helpen bij Jef en René Van de Keybus, nadat
deze gewond werden door een stier. Op de foto: Jos Van
Laerhoven, Hilda Van de Keybus, Sooi Francken, Jos Van Thillo,
Maria Van de Keybus, Bernard van Oevelen, Sooi Sanders, Louis
Van Loenhout, Fons Van Looveren en Leon Peeters.

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
12 mei 1985:
‘Voor Kris van den Weygaert is het
vandaag de grote dag want hij krijgt
de gouden schoen (voetbalschoen)
als trouwe en beste speler van de
préminiemen’.

KUS DOOR DE BRIEVENBUS
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