
 

BOERDERIJBEZOEK 

Voor het tweede jaar op rij stak corona een stokje voor dé 

Hoevefeesten. De organisatie pakte uit met een 

coronaproof alternatief: ‘Kinderboerderij Kalmthout’. Men 

wou immers echt wel iets doen voor de kinderen.  De 

kinderboerderij werd ingericht op de gekende 

Hoevefeestenlocatie. Er waren verschillende dieren te 

bewonderen en ook Mie Trakteur was van de partij. 

Tijdens het weekend konden gezinnen inschrijven voor 

een tijdslot op de kinderboerderij, en aansluitend was er 

een terras en een speelzone voorzien.  Bij Wim en Sandra 

Francken-Hoppenbrouwers in het Kruisbos was het  de 

voorbije week dan ook  gezellig druk. Scholen die hadden 

ingeschreven kwamen vanaf de kinderboerderij met de 

huifkar afgezakt naar de boerderij voor een bezoekje. De 

kinderen genoten van deze uitstap. Het was één van de 

weinige dingen die dit schooljaar kon doorgaan, dus heel 

wat scholen namen dit aanbod met beide handen aan. En 

gelijk hadden ze!  
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HIP HIP EN VEEL HOERA    

Op 26 juni 1971 stapten Anita Deckers en René 

Beyers in het huwelijksbootje.  Ze leerden elkaar 

kennen via de BJB waar ze allebei in de leiding 

zaten, Anita in Wildert, René in Achterbroek. 

Samen hadden ze ongeveer 40 jaar een 

elektrowinkel en terwijl René elektriciteit in de 

woningen aanlegde, gaf Anita de mensen raad in 

de winkel.  Het gezin breidde al snel uit met 2 

kinderen: Inge en Gert en werd ondertussen nog 

vergroot met schoonkinderen Aguinaldo en 

Petra en kleinkinderen Michel en Rafaël.  Beiden 

engageren zich al vele jaren in verschillende 

Achterbroekse verenigingen: de zwakke 

boerkes, de vrienden van Lourdes, de Landelijke 

Gilde, KBG, … Na jaren van hard werk  genieten 

ze nu al eventjes van hun pensioen en kan je hen 

nu vooral vinden in hun tuin, in en om de kerk, 

tussen hun bijen, als vrijwilliger hier of daar, of ze 

trekken eens naar zee.  In deze coronatijden 

kunnen ze hun 50-jarig huwelijksjubileum nog 

niet uitgebreid vieren, maar wil je hen feliciteren 

steek dan gerust een kaartje in de brievenbus 

(Kapelstraat 44). Ze zullen er blij mee zijn!                             

Inge Beyers 

Namens ’de gazet’ alvast: dikke proficiat Anita en 

René! 

 

INLEIDING 

Beroepshalve was ik vorige week zondag op een locatie 

waar wat volk rondliep. Het protocol schreef voor dat 

mondmaskers verplicht waren. En toch mocht ik 

meermaals als gendarme (ok, laat de grappekes maar 

komen, ‘t is een open doel natuurlijk) mensen aanmanen 

om hun masker (terug) op te zetten. Excuses als ‘maar ik 

ben gevaccineerd’ (goed voor jou, maar ik (toen) ☺ nog 

niet) of ‘in open lucht kan je niemand besmetten’ genoeg. 

Bizar hoe we het ene moment bijna anderhalf jaar binnen 

moeten blijven en hoe snel mensen dan toch de goede 

tendens terug op de helling willen zetten. Dus: laat ons 

alstublieft nog efkes doen wat moet zodat we dat 

coronahoofdstuk straks voor eens en altijd achter ons 

kunnen laten. 

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

19 januari 1965: 

‘Een kamion met varkens rijdt in de sloot aan Fons 

Van Oevelen. De Hollandse varkens lopen over ‘t 

straat en in den hof van de geburen. Stan Van Gool 

en zijn werkvolk helpen hun overladen in een 

andere kamion.’ 



De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal 

UIT DE OUDE DOOS                           Hilde Francken 

Na alle voorbije ‘oude dozen’ wil ik het toch ook eens 

hebben over 1 van onze voorvaderen. Felix Francken 

heeft nl. heel wat betekend voor de Achterbroekse 

gemeenschap. Hij was niet de gemakkelijkste (waar 

kennen we dat van?), maar hij was heel sociaal 

geëngageerd (waar kennen we ook dat van?). Zo was 

hij o.a. voorzitter van de Bond van de kroostrijke 

gezinnen. Het was een jaarlijkse traditie in de jaren ’50: 

een koffietafel met koffiekoeken en tombola waarbij 

iedereen prijs had. De moeders die 10 kinderen hadden 

gebaard werden gedecoreerd. Zelf deed Felix het ook 

niet slecht: zijn 12 kinderen zorgden ondertussen voor 

meer dan 650 nazaten. In 2019 kwamen een aantal van 

hen nog eens samen in de parochiezaal van 

Achterbroek, en ook de bekendste (of: beruchtste ☺) 

Francken van de 

familie was toen van 

de partij.   Felix lag 

ook aan de basis van 

de oprichting van 

‘de ouderlingen-

bond’. Na een 

oproep in het 

parochieblad  ging 

pastoor Henneuse in september 1957 bij hem op de 

koffie wat resulteerde in de oprichting van deze 

vereniging waar hij voorzitter van werd. Bij hun eerste 

bijeenkomst wisten de leden zich goed te vermaken 

met het kaartspel en meteen was de traditie geboren 

om wekelijks (toen op donderdag, ondertussen op 

woensdag) samen in de parochiezaal een kaartje te 

leggen. De vereniging groeide al snel aan en ook de 

vrouwen kwamen mee kaarten. Sommigen onder hen 

namen het initiatief om halverwege de middag te 

zorgen voor een warme kop koffie. Een traditie die tot 

op de dag van vandaag is blijven bestaan. Alhoewel... 

ook hier stak corona in maart 2020 een stokje voor.   

Van links naar 

rechts: pater Van 

Looveren, pastoor 

Henneuse, Felix 

Francken, Deken 

Verbist 

  

 Deze foto werd genomen n.a.v. het 

50ste kleinkind van  

Felix Francken 

EN DIE TRADITIE  ...  

Is sinds vorige week ook terug opgestart. De 

versoepelingen van 9 juni zetten vele kaarters op 

hete kolen. En dus werd, nadat eerst advies werd 

ingewonnen bij de dienst evenementen van de 

gemeente, op woensdag 16 juni voor het eerst in 

meer dan 15 maanden tijd het zaaltje coronaproof 

klaargezet om de eerste kaarters terug te 

verwelkomen.  



ACHTERBROEK KERMIS  

Voor het tweede jaar op rij moest KLJ 

Achterbroek creatief aan de slag om het 

feestweekend van Achterbroek kermis 

coronaproof vorm te geven.  Maar kijk, ze 

zijn er weer maar mooi in geslaagd. ‘Na 

lange tijd van onzekerheid over hoe dat 

weekend eruit zou zien, gaf de heropening 

van de horeca ons weer wat hoop’, zo laat 

de leiding weten. ‘De typische kermisfuiven 

zijn nog niet voor dit jaar, maar we hebben 

niet stil gezeten. Tijdens ons 

kermisweekend organiseren we een 

zomerbar die we combineren met allerlei 

activiteiten’. 
 

Activiteiten én voetbal op groot scherm 
 

‘Op vrijdagavond 2 juli vliegen we erin met 

onze jaarlijkse spaghettiavond. Vanaf 17.00 

u openen onze tent en terras. Voor slechts 

€14 eet je spaghetti à volonté en krijg je van 

ons een ijsje en een drankje, voor kinderen 

onder de 12 jaar is dit €8 en kinderen jonger 

dan 4 eten gratis. Nieuw dit jaar is dat je 

porties spaghettisaus kan bestellen om mee 

naar huis te nemen. De saus wordt vers 

gemaakt dus je kan ze thuis gerust 

invriezen. Een pot van 1/2l kost €6 euro en 

voor 1l saus betaal je €10. Voor zowel het ter 

plaatse eten als het afhalen van de saus 

moet je voor 26 juni inschrijven via onze 

website (kljachterbroek.be). Ook om 

gewoon iets te drinken, ben je die avond 

meer dan welkom. Ons terras is open van 

17.00 u tot 23.30 u.  

Op zaterdag 3 juli organiseren 

we samen met de Landelijke 

Gilde onze fietszoektocht 

(ongeveer 30 kilometer). Er is 

onderweg een stopplaats 

voorzien waar je een drankje 

krijgt. Vertrekken kan tussen 13u 

en 14u. Volwassenen betalen €4 

en kinderen fietsen gratis mee. 

Als iedereen terug is, vindt de 

prijsuitreiking plaats (rond 17.30 

u). Ook de prijsuitreiking van de 

mondmaskerquiz van de 

Landelijke Gilde mag je dan verwachten. Begin je tussendoor al 

wat honger te krijgen, dan kan je altijd lekkere frietjes bestellen 

op ons terras. Ook vandaag is dit terras weer open om iets te 

komen drinken, en dit tussen 13.00 u en 23.30u.  

Zowel vrijdag als zaterdag voorzien wij voetbal op groot 

scherm!’ 
 

Schijt je rijk on tour 
 
 

‘Zondag 4 juli staat er 'Schijt je rijk on tour' op de planning. We 

trotseren de Achterbroekse straten met 2 boerenpaarden. De 

straten verdelen we in vakjes. Iedereen kan lotjes kopen met de 

verwijzing naar een vakje op het stratenplan. Laat 1 van de 

paarden haar behoefte op jouw vakje vallen? Dan win je de 

hoofdprijs! Een vakje kost €3 en je krijgt een willekeurig lotje van 

ons. Ook vandaag kan je bij ons terecht voor een gezellige avond 

op ons terras, geopend van 17.00 u tot 23.30 u. 

Al onze evenementen en ons terras vinden plaats op het terrein 

naast de sporthal van Achterbroek. 

Onze Kermis ziet er dit jaar dus helemaal anders uit, maar wij zijn 

er zeker van dat we er zo toch een plezant weekend van kunnen 

maken!  

Hopelijk tot dan!’  

UIT DE OUDE DOOS  

met dank aan René Beyers 

Kampioenploeg voetbal 

BB 1977 
Van links naar rechts, 

bovenaan te beginnen: Lu 

Van Loocke, William Jacobs, 

Gust Van Loon, Ludo 

Smeulders, Rene Beyers, Guy 

Desmedt, Laurent Goossens / 

Werner Van Loocke, Daan 

Vanhooydonck, Jan Neys, 

Louis Beyers, Ronny Van 

Oevelen, Jos Van Looveren, 

Hugo Van Ginneken en Gaston 

Van Dijck  



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/ 

UIT DE OUDE DOOS                       met dank aan Gaby De Moor 

Uitstap naar Villers-notre-Dame  

Met van links naar rechts bovenaan te beginnen: Stan Van de Keybus, Louis Neys, René van Campen, Keeske Jorissen, 

Alfons Donckers, Jan Dictus, Jan Francken, Keeke van Loon-Raets, Sooi Van Looveren, Jos Deckers, Jaak Balemans, 

Louis Sanders, Marcel Joossen, Louisa Van Thillo / Joanna Delcroix, Caroline Francken-Claessens, Maria Van Eynd, Lisa 

Rubbens / Maria Dictus-Van Dievoort, Jeanne Van Hooydonck, Julia Dictus-Arnouts, Louis De Moor, Leon van Meer, 

Flor Sas, Alfons Wierckx, Flor Ruys, Flor Nouws, Louis Ruys, Charel Geysen / Maria Beyers, Lisa Ribbens-Stevens, Riet 

Van Gils-Neefs,  Joanna Balemans-De Backer, Alfons Smout / Louisa Buysen-Antonissen, Louisa Voorbogt-Jacobs, 

Louis van Steensel, Amelie Geysen-Aernouts, Fien Buysen, Maria Sevenants-Van de Pas, Louisa Kennis-Leenaerts, Julia 

Noppe, Anna Daemen, Louisa Francken-Ribbens, Cornelia Van Looveren-Van de Keybus, Maria Wierckx-Ruys, Maria 

Smout-Ruys, Maria Gotink-Jacobs, Jeanne Jacobs, Anna Schepens, Sooi Van den Eynden / Anna Van den Eynden, Lisa 

Van den Eynden,  Jeanne Van den Eynden, Filomina Goosenaerts-Van Ginneken, Maria De Moor-Elst, Carolien Sas, 

Jeanne Sas, Jeanne Van Meer-Van Brecht, Maria Van Meer-Paenen, Leonie Danckers-Gommers, Julia Kusters, Maria 

Leenaerts-Van Eeckelen, Bertha Ruys-Francken 

PRET OP DE BOERDERIJ 

Na het succes van vorig jaar herneemt 

Veerle Buyens in samenwerking met 

www.eerstehulpbijtechniek.be de 

boerderij-techniekdagen en dit voor 

kinderen van het 1ste tot en met het 6de 

leerjaar. Komt jouw kind mee dieren 

verzorgen, spelen, gocarten, metsen en 

creatief werken met hout en metaal?    
 

Praktisch: 

- 9 en 10 augustus van  10.00 u tot 16.00 u 

- € 30/dag 

- belevingsadres: Kalmthoutsestw. 261a 

- meebrengen: lunchpakket, drank, bij   

   warm weer: zwemkledij 

- op aanvraag: voor-en naopvang 

- inschrijven veerle.buyens@telenet.be 

WEL OF GEEN WAFELS?  

We wachten de laatste inschrijvingsdag (vandaag, 20 

juni) nog even af of de wafelenbak op 27 juni al dan niet 

doorgaat. Op dit moment zijn er nl. nog onvoldoende 

inschrijvingen om deze activiteit 

effectief te organiseren. Bij 

annulatie verwittig ik in ieder 

geval de mensen die wel 

ingeschreven zijn en bezorg ik 

hen de centjes terug. Beloofd! 

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

28 mei 1985: 

‘De kinderen van het vijfde leerjaar onder leiding van Maria 

Van Ham en Rudi Roels mogen vandaag de kazerne van 

Brasschaat van dichterbij gaan bekijken. De kinderen 

werden zelfs met legerkamions afgehaald aan de school’. 


