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INLEIDING
En zo zijn we nu écht aan het laatste nummer van de GVAchterbroek toe. Corona, het virus dat de
hele wereld plots deed stilstaan, is op z’n retour. De aangekondigde versoepelingen zorgen ervoor
dat we terug ‘onder de mensen’ mogen en kunnen komen. Met ‘de Gazet’ probeerden we verbinding
te houden, met elkaar en met het dorp. En dat in tijden waar we met z’n allen in ons kot moesten
blijven. Ik denk, ik weet zeker, dat we daarin zijn geslaagd.

Het was pittig. Ik heb vele afleveringen van ‘Thuis’ maar halvelings meegekregen omdat ik
ondertussen nog naarstig zat te schrijven voor de Gazet. Maar het was met heel veel plezier gedaan.
Omdat ik wist dat zoveel mensen er deugd, misschien zelfs nood aan hadden.
Het was leerrijk. Ook voor mij. Gelukkig heb ik ons Hilde die zich graag verdiept in de geschiedenis van
ons dorp en die telkens weer nieuwe, en boeiende, onderwerpen vond om over te schrijven.
Het was leuk. De foto’s die mensen spontaan aanbrachten. De anekdotes en verhalen, de
betrokkenheid, de complimentjes, een screenshot van een familie-facebookpagina waarop een foto
uit de gazet gedeeld en druk becommentarieerd werd met de melding ‘Ann, dit zet jij in gang op een
zondag ochtend ☺’. De vele gesprekken die voortvloeiden uit geschreven artikels.
Het was interessant. Te lezen hoe het de uitgeweken Achterbroekenaren vergaan is na vertrek uit
ons dorp. Na de publicatie nog een extra foto te krijgen van een Achterbroekenaar, 54 jaar geleden
vertrokken naar Australië, waarop hij samen met ons vokke stond. Ik wist niet eens dat ze samen in de
klas hadden gezeten, maar hij wist duidelijk wie ik was en had de moeite genomen om voor mij die
foto op te zoeken. Interessant ook om te zien hoe verenigingen creatief aan de slag gingen. Hun hele
werking moesten omgooien om toch nog een ledenaanbod te kunnen voorzien.
Het was frustrerend soms. Als de volgende gazet klaar was en er in allerijl nog iets gewijzigd moest
worden wegens actuelere informatie. Of omdat ons Hilde vond dat een foto te klein (of te groot was)
waardoor de hele layout opnieuw moest gebeuren (néé Hilde, dat kan niet ‘rap efkes’! ☺)
Het was tijdelijk. De Gazet van Achterbroek was een ‘quarantainekrant’
n.a.v. de coronacrisis. Niet meer, niet minder. Maar wel met een
logisch gevolg dat de Gazet zou ophouden te bestaan als de
quarantaine achter de rug was.
Het was een genoegen.
Ann Francken

UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

Waar het uniform van KLJ of Chiro nu netjes besteld kan
worden, was dat vroeger wel anders.
Alle BJB'ers waren steeds keurig in uniform, maar dat
uniform moest wel zelf gemaakt worden. De stof was
speciaal voor dat uniform ontworpen, en moest (voor
de eenvormigheid) bij BJB besteld worden. Samen met
de stof werd het patroon voor het uniform opgestuurd.
Men moest zich immers strikt aan het model houden.
In 1959 ontwierp men een modernere versie van het
uniform, maar het was wel toegelaten om het vorige
model gewoon te blijven dragen.
UIT DE OUDE DOOS
Vanuit het verre Thailand bezorgde Harry Balemans nog een foto van het winkelpand van Sooike
Balemans. ‘Ik heb heel wat boodschappen in van die grote tapijttassen weggebracht’, zegt Harry.
‘Naar ‘t Handelaar, ‘t Witgoor, de Stoffezandstraat, in Kalmthout ne kiekenklant, op de Nieuwmoer 2
koteletjes. En weer of geen weer: ne fiets marcheert altijd …’. Aanpalend was het café De Leergasten,
met een biljartclub en schuttersvereniging.
In een overdekte lange loods werd er op 3
doelen geschoten. Met de koningsschieting
namen alle streekverenigingen deel en
kwamen er nog 3 buitendoelen bij. ‘Ik heb
daar heel wat meterkes gelopen als
pijlendrager, had een gezwollen broekzak
van al het centiemen geld’, zegt Harry. ‘Hoe
zatter de schutters, hoe meer draaggeld.
En de meeste van die brave papa’s
moesten op de fiets terug naar huis’.

HOE GAAT HET NOG MET?
Bjorn Paelinckx woonde zijn eerste 25 levensjaren op de
Achterbroeksesteenweg met zijn ouders Jozef (Jef of Jos)
en Maria Costermans en zijn zus Inge. ‘Na 10 jaar Brasschaat
woon ik nu, samen met Caroline en onze 2 kinderen
Laurens (13) en Florine (8), in Den Haag ’, zegt Bjorn.
Leuke tijd met buurjongens en –meisjes
‘Ik werk bij de firma Nicoverken te Schiedam. Daar ben ik
verantwoordelijk voor de afdeling Industry. Wij zijn een
toeleverancier die gespecialiseerd is in het automatiseren
van productieprocessen en leveren voornamelijk aan de
grote bier- en frisdrankproducenten zoals Heineken, Inbev
en CocaCola. Van Achterbroek herinner ik me vooral de
leuke tijd met de buurjongens en -meisjes. Aangezien mijn
mama ons liever niet ergens anders zag gaan spelen was
heel de buurt meestal bij ons present. Enkele van deze
jongens: Marc Roels, Jeroen van Dijk en Guy van Overvelt.
Een bijzondere vriendschap had ik vooral met Jerry Ruys. Als
we op zondag de rolluiken optrokken zat hij soms al op de
dorpel van de vensterbank te wachten. Wij woonden naast
de zus van mijn pa. Daar voetbalde ik in de tuin met mijn
neef Hans. Een groot deel van mijn jeugd bracht ik door op
het voetbalveld van Achterbroek en ik was ook lid van de
KLJ. Ik kom nog regelmatig in Achterbroek voor een
bezoek aan mijn ouders en breng de kinderen mee. Zij
houden ervan om bij oma en opa te logeren. Ik ben nog
steeds een fervent supporter van ‘den Antwerp’ en ga in
gewone tijden naar elke thuiswedstrijd kijken. Daar kom ik
veel van de jeugdvrienden weer tegen. Terugkijkend op mijn
tijd in Achterbroek had ik me geen betere plaats kunnen
wensen om op te groeien’.
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
4 februari 1985:
‘Wanneer iedereen ‘s avonds terugkeert van ‘t werk staat er
een politiekarreke op het kruispunt om al die brave mensen te
controleren of ze geen bandieten zijn ofzo. Zouden ze niet
beter gaan zoeken in de stad?’
26 september 1986:
‘Jef Matheeusen geeft een vatje bij de Fonny ter ere van zijnen
trouw en Jef Voorbogt komt hem trakteren op een extra,
extra, extra groooote friet (de maat van een crème
glacedoos) en de Jef kon die toch niet op zeker!’.

DIKKE KUSSEN
DOOR DE BRIEVENBUSSEN
VAN DE ZUSSEN!
Ann en Hilde,
Na
zoveel
maanden
trouw
redactiewerk past het dat we jullie een
DIKKE dank-je-wel sturen.
Hoeveel mensen in en buiten
Achterbroek hebben telkens weer
opnieuw uitgekeken naar jullie gazet?
Hoeveel mensen hebben er genoten
van de artikels, de gevarieerde
rubrieken,
de
foto’s
en
de
woordraadsels?
Hoeveel mensen zullen het spijtig
vinden dat ze de laatste editie in hun
handen hebben?
Hoeveel mensen willen jullie bedanken
met een applaus en dikke duim?
Slechts één antwoord op al die vragen:
ONTELBAAR VEEL MENSEN!
Mag ik nog één suggestie doen?
Na de ‘Gazet van Achterbroek’ kan er
misschien een opvolger komen onder
de titel: ‘Gazet van bevrijd-van-het-virus
Achterbroek’.
Alleen hebben jullie nu een ander virus
te pakken: het schrijf-, redactie– en
uitgeversvirus!
Groetjes vanwege een trouwe lezeres

UIT DE OUDE DOOS Hilde Francken met dank aan Elza Simons
Ouderen onder ons herinneren zich ongetwijfeld nog
de Heilige Missie, of Heilige Zending, die vroeger zowat
om de tien jaar werd ingericht. Het ganse dorp werd
dan uitgenodigd om meer dan een week lang een
aantal godsdienstige oefeningen en preken te
ondergaan en aan het einde te biecht en te communie
te gaan. Het doel was zo het godsdienstig leven in de
parochie te verdiepen.
Er werden afzonderlijke
sermoenen gehouden voor kinderen, volwassenen,
voor mannen en vrouwen. Daartoe kwam een tweetot drietal paters, op vraag van de pastoor en de
onderpastoor, een tiental dagen naar de parochie
afgezakt.
Bij de predikende paters was er een oudere, deze met
de meeste ervaring of de zogezegde overste en één of
twee jongere paters. De jonge paters hadden de
opdracht de eerder saaie of theoretische onderwerpen
te behandelen en de overste de meer beklijvende
onderwerpen. Deze laatste mondden meestal uit in
een donderpreek. Die donderpreken kwamen
doorgaans voor in de avondsessies waarop het
mansvolk aanwezig was. Geliefde onderwerpen waren:
de dood, de hel en het laatste oordeel, gevolgd door
onderrichtingen over specifieke onderwerpen zoals
het huwelijk, de dronkenschap en de onkuisheid. Dat
alles werd dan gevolgd door het horen van de biecht
en het aansporen tot een godvruchtig leven. En de
missie werd besloten met een processie waarbij het
missiekruis werd meegedragen, en de gezamenlijke
plechtige belofte tot een beter leven.

Dit gedachtenisprentje van 1920 komt
letterlijk uit de oude doos. De pastoor deed
een oproep aan de ‘christenen van
Achterbroek’ om een ziel te redden, een
hemel te winnen en een hel te vermijden.
Daarbij gaf hij tips hoe ze dit konden doen.

NOG GEEN RUST ☺
Zoals ik eerder al aankondigde zal ik, voor
mezelf (en wie het wil) alles wat in de
GVAchterbroek verscheen bundelen in een
boek. Om er geen kakafonie van te maken,
probeer ik alles netjes gelay-out te ordenen.
Een jobbeke waar nogal wat tijd in kruipt en
waar ik me deze zomer verder mee zal bezig
houden. Hierbij alvast een idee van hoe het
boek er uit zal gaan zien. Naast de artikels
probeer ik nog wat extra duiding te geven
bv. over de steunmaatregelen van de
economie, de coronacijfers van de landen
waar onze uitgeweken Achterbroekenaren
verblijven (of verbleven), … Zo laat ik ons
nageslacht hopelijk een gedetailleerd beeld
na van ‘Achterbroek in coronatijden’☺. Een
aantal mensen heeft reeds aangegeven
graag een exemplaar te ontvangen. Van
zodra ‘het boek’ klaar is kan ik een juiste
offerte opvragen bij de drukker. Ik hou jullie
dus op de hoogte! Wie ook een exemplaar wil
mag
me
een
mailtje
sturen
via
gvachterbroek@gmail.com .
DE KLAS VAN GEBOORTEJAAR 1945-1946

met dank aan Anna Van Campen

Van links naar rechts, bovenaan te beginnen: x, De Backer, Hoppenbrouwers, Pauwels, Smeulders,
Geysen, x, Meesters, x, Mertens, Sanders, Dam / Govers, Van Looveren, Loos, Konings, Van Gestel,
Donkers, x, Loos, Peeters, ?, Pauwels, Balemans, Vissers / x, Van Looveren, Konings,x, Nelen, x, Van Ginkel,
Neys, Van Campen, Coenegrachts, Peeters, Van de Keybus, Ribbens / De Moor, Sanders, Uitdewilligen, Van
den Bergh, x , Francken, Meesters, x,x, Geysen, Geysen

UIT DE OUDE DOOS

5.

Hilde Francken

De
jaarlijkse
sacramentsprocessie ging altijd uit op de
zondag na 2 juli. De huizen
waren dan bevlagd en op het
vensterraam of op een tafeltje
in de deur stonden bloemen en
brandende kaarsen. Tot 1976
was de volgorde van de
processie als volgt:
1.
ruiters
op
zware
trekpaarden

11.

6.

7.

8.
2.

3.

jongens met opschrift
‘eerbied voor het H.
Sacrament’
een volwassen kruisdrager tussen 2
misdienaars met
kandelaar

9.

10.
4.

twee rijen schooljongens
met in hun midden ‘Jezus
en St. Anneke’. Het beeld
van het Kind Jezus
afwisselend
gedragen
door 8
schooljongens
in wit hemd, en korte
lichtblauwe broek.

een
engelbewaarder,
omringd door
‘vleugelengeltjes’

grote meisjes in lang
kleed, met grote mantel.
In de handen een
voorwerp om een heilige
uit te beelden en rondom
hen ‘meidekens’.
een man die het oud
vaandel van O.L.V. van
de Rozenkrans droeg
het oude Mariabeeld,
gedragen
door
8
congreganisten in lange
klederen, witte sluier en
blauwe gordel, gevolgd
door een groep meisjes
met bloemen
de
BJB-jongens
in
uniform, met in het
midden het beeld van de
H. Isidoor, patroonheilige
van
de
landbouwers

de ‘hasannahgroep van
1921’ of 25 grote meisjes
in lange witte, rode,
blauwe, gele en groene
klederen met hoofdsluier
met
grote
palmtak
waarmee ze wuifden
onder het engelenlied
dat
de
fanfare
begeleidde

de fanfare met
bestuursleden

haar

12. de oude vlag van het
Broederschap van het H.
Sacrament,
door
2
mannen
afwisselend
gedragen
13. 12 jongens als visserkes
gekleed en voorzien van
een schepnet

14.

15.

kinderen die een vaandel
met
een
afbeelding
droegen

de verenigingen met hun
vlaggen
16. de zangers
17. 12 ridderkes met in het
midden het ‘Lammeke
Gods’

STEM MEE VOOR ACHTERBROEK

18.

de plechtige communicanten van het jaar die 2
aan 2 ‘strooisel’ dichtbij
het H. Sacrament kwamen
werpen en daarbij luidop
zeiden ‘geloofd zij Jezus
Christus’

19.

een 10-tal misdiennaars
met 3 wierrookvaten
20. 4 grote mannen op de
hoeken van het baldakijn
met een grote lantaarn
21. deze
werden
soms
voorafgegaan door een
30-tal flambeeuwdragers
18. het H. Sacrament, onder
het baldakijn
19. achteraan volgden heel
wat parochianen. Eén
iemand bad de rozenkrans
voor en de anderen
antwoordden luidop.
De kermisdagen waren een hele
gebeurtenis in de parochie. Wat
de pastoor betreurde: dat vanaf
1952 er ‘een danstent in ons
rustig dorp wel een weinig de
ware geest van landelijke kermis
geleidelijk aan hinderde’.

Enkele weken geleden deed ik een oproep om zoveel mogelijk ideeën te
lanceren
op het participatieplatform
van
de gemeente
(denkmee.Kalmthout). Ondertussen is de fase om ideeën in te dienen
voorbij. Het gemeentebestuur weerhield er van de 6 ingediende
voorstellen voor Achterbroek 3 voor analyse:
- ‘een SPEELplek voor groot en klein’ (idee van Kirsten Vanhooydonck)
Toelichting: ‘in het najaar start de renovatie van de speeltuin bij Van Gool,
de enige échte speeltuin in Achterbroek. Kinderen die wilden, konden hun
ideeën vorig jaar al doorgeven. Ondertussen zijn er enkele voorstellen
teruggekoppeld en ziet het er alvast veelbelovend uit. Alleen, het budget is
te krap om op verschillende noden in te spelen, terwijl de ruimte er wel is.
Het is kiezen tussen verschillende opties. Het is nu het moment, aangezien
het definitieve ontwerp nog niet vast ligt. Het budget van Denk Mee
Achterbroek kan helpen bij de realisatie van een grote, hippe en duurzame
speeltuin voor groot én klein’.
- ‘Middenstandsactie’ (idee van mezelf)
Toelichting: ‘corona had een flinke impact op onze lokale middenstand. Ik
zou een toffe middenstandsactie willen uitwerken, met op het einde een
pop-up winkel waar alle Achterbroekse zaken een aantal
eindejaarscadeaus kunnen aanbieden. Doel is uiteraard dat we met z'n
allen lokaal kopen!
- ‘Street art’ (idee van mezelf)
Toelichting: ‘In verschillende dorpen en steden is street art al ingeburgerd
o.a. door 'Tour Elentrik', waarbij nutskasten verfraaid worden. Door
samenwerking met bv. kunstenaarscollectief Treepack kan deze
verfraaiing gebeuren in samenwerking met lokale kunstenaars. Street art
gaat uiteraard verder dan nutskasten, ook murals (muurschilderingen die
de ganse muur van een gebouw omvatten), verkeerspaaltjes, putdeksels,
... kunnen op die manier een nieuwe uitstraling krijgen en lelijke plekjes
kunnen weggewerkt worden’.
Na analyse van de ideeën, van 16 juli tot 15 september, kan iedereen
stemmen voor zijn/haar favoriete idee.

TROUWENS
Een andere traditie tijdens Achterbroek kermis was vroeger de ‘kermiskoers’. Een vrolijke bedoening
waarbij volwassenen op kleine fietsjes een parcours aflegden.

DE PASSIE VAN ...
Ik mocht het een aantal jaren geleden al bezoeken en blijf
er bij: het best bewaarde geheim uit Achterbroek is het
motormuseum, mét cafeetje, van Stany Wouters in de
Hilloweg. Reeds op 14-jarige leeftijd was Stany bezig met
het verzamelen van allerlei documentatie. 45 jaar
geleden kocht hij zijn eerste motor; hierna volgden er nog
veel meer aankopen en vondsten. Alle motoren werden
trouwens rijklaar gemaakt.

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
14 juni 1953:
‘De Rosse Proost ligt ‘s morgens om 4.30 u
bedronken op de fietsweg aan Louis Brocatus.
Niettegenstaande het regent, snorkt hij gelijk
een varken’.
22 oktober 1965:
‘Soepboer Van Camp verliest een kan met soep
op het kruispunt. Het was volgens de mening
van sommigen juist hondenstront’.

Meest zeldzame Saroleacollectie ter wereld
‘De collectie bestaat voornamelijk uit motoren gebouwd
in België ‘, zegt Stany. ‘Een groot gedeelte werd gebouwd
voor W.O.I, de rest voor W.O.II. Hierbij is het merk FN van
de wapenfabriek uit Herstal goed vertegenwoordigd. Het
merk Sarolea (een zeer belangrijke speler op de
motormarkt voor beide oorlogen) is het best
vertegenwoordigd. Omdat ik een aantal zeer zeldzame
exemplaren heb, kan dit gezien worden als de meest
zeldzame Saroleacollectie ter wereld.
En dat in
Achterbroek. Daarnaast telt het museum een aantal
attributen zoals emaillen reclamepanelen, onderdelen,
lampen , … Eén keer per jaar, op de tweede zaterdag van
september, is er de ‘Hillorun, een rondrit van 70 kilometer
enkel en alleen voor motoren van voor de eerste
wereldoorlog. Dan starten er ongeveer 40 machines van
minstens 100 jaar oud; er zijn zelfs deelnemers met
machines van voor 1900. We verzamelen om 11.00 u en
vertrekken om 12.00 u. Op die dag is iedereen welkom
om het spektakel te aanschouwen en is het museum
doorlopend open. Wil je op andere dagen komen kijken
kan dit enkel op afspraak via het nummer 0496 26 18 83.
Nakaarten kan trouwens in het mooi antiek ingericht
museumcafé waar je dan ook iets kan drinken’.

DANKJEWEL!
Iedereen die voor of achter de schermen
meehielp met de GVAchterbroek:
- Samana Achterbroek voor het wekelijks
bedelen van de krantjes bij hun leden
- Gemeentebestuur Kalmthout voor het
mogen printen van de krantjes en Feyza
die er voor zorgde
- Alle lezers die foto’s, verhalen,
anekdotes bezorgden
- Patje, voor het ophalen van de krantjes
- Gert en Jana voor het nalezen op foutjes,
en moeke (voor allerlei hand– en
spandiensten)
- Marco die wekelijks de GVAchterbroek
online zette op de website van BIN
Kalmthout (hoewel we daar helemaal
niet mee gerelateerd zijn)
- En natuurlijk mijn rechterhand: ons Hilde.
Leverancier van de ‘oude dozen’,
klankbord, vliegende reporter,
onderzoeker, weetjesmachine,
kortom
manusje van alles.

De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
28 december 1985:
‘Overal zijn de sneeuwmannen in opkomst, ze
rijzen als paddenstoelen uit de grond, 2 bollen,
3 bollen en zelfs 4 of 5 bollen hoog. En op de
eigenaardigste plaatsen: bij Jan van den
Eynden zien we er eentje in de dakgoot staan’.

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan Elga Meeusen voor de foto en Kurt Goossens en René Beyers voor de namen

Groepsfoto van de uitstap van de Zwakke Boerkes Achterbroek naar Bohan (Ardennen) in augustus
1981. Met: Elga Meeusen, José Kerstens, Maria Van Looveren, Ludo Ribbens en May, Irma Van Dijck, Cel Van Staey en
Vica Kockx, Liliane Van Dijck, ? , Julia Anthonissen, Vera Van Riet, Jos Van Oevelen, Michel Balemans en Magda Van
Wesenbeeck, Julia Gabriels, Marie-Louise Claessens, Marie Louise?, Gaston Van Dijck en echtgenote, Hilda Van
Looveren, Hugo Van Ginneken, Stef Sanders, William Jacobs, Guy Desmedt, Herman Van Oevelen, Jozefa Balemans,
Herman Deckers, Anita Deckers, Rene Beyers, Maria Martens, Louis Brocatus / Laurent Goossens , Lu Van Loocke,
Karin Beyers, Louis Beyers, Kristel Beyers, Magda Konings, Nancy Ribbens, Jos Van Looveren, Inge Van Ginneken,
Annemie Deckers, Karin Van Looveren / Tim Goossens, Koen Beyers, x Sanders, x Van Dijck, Manuela Deckers, Kurt
Goossens, Werner Van Loocke, ? Sanders, Greet Van Looveren, Wilfried Van Loocke, Gert Beyers, Patrick De Smedt,
Peter Van Dijck, Inge Beyers, Peter De Smedt

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

20 september 1953:

10 december 1985:

‘Grote dag voor Achterbroek: Fons Van den Bergh
wordt provinciaal kampioen! Te Broechem werd hij als
kampioen van de provincie betiteld in het
hindernisspringen. Deze titel werd voor de tweede
maal door de ruiters van Achterbroek gewonnen. 3de
was Leon Peeters en 5de bij stoelrijden was Achiel
Ansoms’.

‘Als je in het buskotje al eens op de bus hebt
staan wachten, dan zult u dit misschien al wel
eens gelezen hebben ‘dit schuilhuisje is
eigendom van de gemeente, houdt het in goede
staat’. Nu heeft iemand met schijnbaar veel
gevoel voor humor ervan gemaakt: ‘dit
huilhuisje …’.

DE KLAS VAN …1937-1938
Juf Van Zundert, met: Mintje
Hoppenbrouwers, Maria Elst,
Simonne Meulenhof, Julia
Uydewilligen / Maria De Moor,
Ivonne
Boden,
Rosa
Ysenbaerdt,
Lisette
De
Ruysscher / Elisa Van Looveren,
Maria Van Linden, Maria
Vissers, Frieda Van Aert /
Carolina Van den Keybus, Maria
Van de Keybus. Staan niet op
de foto: Lea van Oevelen, Anna
De Ren, Maria Van den Zegel

met dank aan Maria Vissers

HOE GAAT HET NOG MET?
Stefan Geldmeyer is de zoon van Etienne en
Simonne Maes. ‘Wij woonden in de Karel
Vanthillostraat. In het begin was dat nog een
klein asfaltstraatje met 2 beken en de grote wei
van Fons Francken aan de overkant’, zegt
Stefan.
Super trots op mijn familie
‘Na mijn studies Handelsingenieur in Leuven
begon ik in Antwerpen te werken als ‘financial
auditor’ bij KPMG, waar ik dan ook ging wonen.
Sindsdien verhuisde ik regelmatig, met het
werk mee. Ik ben reeds 25 jaar aan de slag bij
een Amerikaans Pharmabedrijf (Abbott/
AbbVie) en werkte hier reeds voor in
Wiesbaden / Frankfurt (Duitsland), Beerse
(België), en dan via een nieuw verblijf in
Duitsland in 2015 in Silicon Valley in California.
Het grappige was dat ik daar heel veel met
mensen van Johnson & Johnson uit Beerse heb
samengewerkt. Je moet de halve wereld
rondtrekken om met Belgen samen te werken.
Sinds vorig jaar werk ik in Los Angeles. Ik ben
super trots op mijn familie, die toch steeds
opnieuw mee moeten verhuizen. Mijn 2
kinderen, Alexander en Anne-Sophie, studeren
ondertussen allebei aan de universiteit van
California’.
Geweldige buren!
‘Achterbroek was een super gezellig dorp waar
iedereen goeiedag tegen elkaar zei. We hadden
geweldige buren: Jos & Maria Van Looveren en
natuurlijk ook de familie Francken aan de
overkant. Net zoals de familie van Loocke
achterin in de straat met 3 jongens waar er 2
dezelfde leeftijd waren als ons. Zij mochten
altijd veel meer dan wij ☺, dus gingen wij daar
soms snoep eten en met de schietgeweren
spelen. Of de tennislessen met Kurt & Tim
Goosens achter de drukkerij. En Maria Vissers
die voor ons altijd lekkere koffiekoeken
meebracht van de bakker.... En natuurlijk de
gevaarlijke Brasschaatsteenweg. Een paar keer
ben ik daar bijna met mijn fiets in de

gracht gewaaid door een vrachtwagen. Nadat mijn
ouders naar Antwerpen verhuisden, kom ik spijtig
genoeg niet meer in Achterbroek. Mijn moeder
houdt ons nog wel regelmatig op de hoogte.
Corona is in Amerika ondertussen zo goed als
verdwenen. Tenminste, sinds een paar weken
hebben we weer de vrijheid om op restaurant te
gaan, inkopen te doen en niemand draagt nog een
mondmasker. Het normale is terug normaal en laat
ons hopen dat het zo blijft! Ik hoop dat jullie in
België ook snel allemaal gevaccineerd worden, want
wat een verschil als je terug iedereen kan
omhelzen!’
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
25 maart 1985:
‘’s Avonds rond 5 uur staat het te regenen en iemand
komt met de fiets aan het kruispunt met een
dichtgevouwen paraplu over haar kop getrokken! En
ze had geen gat in haar paraplu geknipt om iets te
kunnen zien!’
26 december 1985:
‘Een radiowagen rijdt door het dorp om aan te
kondigen dat er een veldrit fietsen doorgaat te
Loenhout op 27 december. Wat hebben wij daarmee
te maken?’
30 juli 1986:
‘Anna van Jos Nelen had waarschijnlijk de wekker niet
gehoord, want we kwamen haar nog knabbelend
tegen
in
de
vroege
morgen
op
de
Brasschaatsteenweg’.

HIP HIP EN VEEL HOERA!
Op 17 juli 2021 vieren Josefa
Peeters en Michel Daulie hun 50ste
huwelijksverjaardag.
Met
felicitaties
vanuit
het
gemeentebestuur vernam Josefa
dat er dit jaar 120 jubilarissen zijn in
Kalmthout: 72 koppels zijn 50 jaar
getrouwd (goed voor ’goud’) 30
koppels zijn 60 jaar gehuwd
(diamanten bruiloft) 17 koppels
vieren hun 65-jarig (of briljanten)
huwelijk en 1 koppel is 70 jaar
getrouwd (platina bruiloft). Van
harte gefeliciteerd Josefa en
Michel en maak er een mooie dag
van!

UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

In de Kerst– en Paaspuzzel verwerkten we ook dialectwoorden. De mosterd haalden we mogelijk wel
bij de Milac. Daarin vertelde Herman Van Oevelen aka ‘Dirkske’ maandelijks in sappig dialect over het
reilen en zeilen in ons dorp. Hierbij een stukje uit 1983.

HET LAATSTE WOORD
Er zijn het laatste jaar veel herinneringen opgehaald
en bestudeerd door het Achterbroekse volk. Vooral
de foto’s werden bekeken tot de ogen er bijna
uitvielen. Het waren vaak anekdotes van de jaren
1940 tot 1980. Maar hoe ging het er een paar
eeuwen vroeger in Achterbroek aan toe? Als ik de
vele stambomen van de Achterbroekenaren bekijk,
valt me het meeste op: ‘Het zijn bijna allemaal
mensen die hun kost verdienden in de boerenstiel’.
‘Boeren’, grote en kleine, iedereen bezat een
boerderij. De boer was heer en meester over zijn
woning, zijn gezin, zijn schuur, zijn stallen en zijn
gronden! De grond was meestal heidegrond, die hij
zelf met de spade moest bewerken. Weinig
vruchtbaar en de mest kwam van zijn schamele
bezit aan vee. Kunstmest bestond nog niet. Zij
werkten dag in dag uit. Van de vroege morgen tot
de late avond. Er ging niets verloren. Planten
dienden als voedsel of strooisel voor de dieren. De
onderlaag (turf) als brandstof. In de winter bestond
het voedsel voor zijn vee vooral uit kaf, graan,
patatten en rapen. De kinderen werden vlug
volwassen. Na hun eerste communie hadden ze
genoeg gespeeld en moesten ze een nuttig leven
beginnen. Als koewachters met de koeien naar de
heide of langs de straatbermen. Prikkeldraad was
nog niet uitgevonden. De meisjes werden
ingeschakeld in het huishouden. De koeien in een
potstal en op het veld begon men koren (rogge) en
patatten te kweken. Een paar zwijnen in de
varkensstal en een troep scharrelkippen op het erf.

De boer zaaide, oogstte, dorste (met vlegel), maalde en
bakte zelf. Hij kweekte zijn dieren, slachtte en pekelde
alles zelf. Stilaan kwamen er grotere boeren dankzij
enkele stoere zonen. Zo begon men met trekossen te
ploegen. De rijke boeren kende men aan zijn paarden.
Voor al dat zware werk was de boerenkost toch niet zo
denderend: bonen, spruiten, groene kool met spek en
heel veel pap (brokkenpap). Door de uitbreiding van de
landbouwbedrijven en de komst van de paarden, ging
men op zoek naar meer vruchtbare grond. Zo startte
het ‘Hoofdwateringsproject’ in de jaren ‘30 van vorige
eeuw. Een project van 1100 ha braakliggende grond
gelegen in Wuustwezel tegen de Nederlandse grens,
palend aan natuurgebied ‘de Maatjes’. De grond
bestond uit vennen, moerassen, begroeiing en
turfkuilen. Dit project werd in minder dan 10 jaar tijd
met subsidies van de overheid door veel Achterbroekse
boeren (toen was 1/3 van Achterbroek nog Wuustwezel)
herschapen met schop en paard tot vruchtbare grond.
Zo zie je maar wat Achterbroek nu geworden is. Geen
werkpaarden of ossen meer te bespeuren. Wel nog
enkele megabedrijven met een machtig technisch
machinepark. En de koeien verblijven nu in een super 5sterrenhotel. Ze slapen in waterbedden en kunnen zelf
kiezen wanneer ze hun melk willen afstaan.
En de boer… hij ploegde voort.
Karel Van Looveren
Op de foto: de eerste oogst ontginning ’t Moer in 1936.
Van links naar rechts: Louis Van Looveren, Jeanne Pauwels,
Maria Van Gestel, Suske Van Gestel, Matil Donkers, Fien Van
Gestel, Louis Van Gestel, Fons Van Gestel, Sooi Van Looveren. Op
machine: Louis Van Looveren met zoon Stan.
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