
Iedereen zal op het einde van het jaar wel eens even terugblikken op
de mooie en minder mooie herinneringen of periodes in zijn persoon-
lijke en familiale leven.

Ook het wijkcomité wil een overzicht geven van wat vorig jaar in onze
wijk gebeurd is: Een blik op het voorbije 2016. Het zal een unieke reis
worden door de activiteiten en de gebeurtenissen in de wijk. 
We gaan dat doen met enkele flashbacks of korte terug flitsen. Het
zal telkens een sprong worden in het volksleven van 2016. 

In de film wordt in zo'n geval geregeld gebruik gemaakt van een an-
dere kleuring van het beeld. 
In een kleurenfilm bijvoorbeeld wordt de flashback in zwart-wit  ge-
draaid. 
Wij doen het omgekeerde.
In  tegenstelling  met  ons
wit-zwart  Wijkkrantje  ge-
ven we nu op onze websi-
te alle beelden in kleur.
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29 februari, de schrikkeldag van 2016
Een schrikkeldag wordt om de vier jaar toege-
voegd, omdat het jaar niet precies 365 dagen
telt, maar 365 en een kwart. 
De maand februari  krijgt  daarom in dat jaar
een extra dag bij, namelijk 29 februari.
Er zijn nu eenmaal dingen in het leven die je maar om de vier jaar
kunt meemaken en dat is tijdens een schrikkeldag. Doen!

De vrouw van de maand … Alida
Wie werd verkozen tot meter van de
Rod e Loper naar een aantal belangrij-
ke plaatsen in het Centrum van Mol? 
Alida Vandeweyer. 
Een op en top Ginderbroekse.
Haar ouders waren Frans Vandewey-
er (°1898) en Marie Hermans (°1902)
en  ze  woonden  op  ‘den  Berg’
(Hoogstraat) waar Alida is geboren. 
Later baatten haar ouders de herberg
De  ‘Sirene’ uit  (Ginderbroek  nr.  11),
van 1948 tot ongeveer 1960.
In 1978 werd Alida samen met haar

man Staf Bienstman gedurende een vijftal jaren de uitbaters van de
cafetaria van de sporthal Den Uyt. 
Na het overlijden van Staf is Alida nog een tijdje in Ginderbroek (nr.
91) blijven wonen. Ze was toen jaren kernlid van Ziekenzorg Ginder-
broek. Sinds een vijftal jaren is ze verhuisd naar het Megensplein.
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De Trofee van sportverdienste

De Trofee van Sportverdienste 2016 ging naar Ria Nietvelt, de doch-
ter van Sooi zaliger en Jeanne Van Hove uit Ginderbroek.

Ria helpt al 31 jaar heel actief in de zwem-
club Mozka.
In de loop der jaren werd zij ingeschakeld
als kookmoeder, tijdopnemer, jurylid, star-
ter, begeleider bij  stages en buitenlandse
wedstrijden,  verantwoordelijke  van  de
sportkledij,  voorzitter van het jongerenbe-
stuur en zo meer. 
Bij Mozka hoopt men dat Ria nog heel wat
jaren actief blijft in de club, niet enkel om
te helpen, maar ook voor de gezelligheid.

De tentoonstelling JAN DRIES BE-LICHT

Elk weekend in de maand janu-
ari  kon  men  de  tentoonstelling
‘Be-licht’ van Jan Dries bewon-
deren  in  het  nieuwe  Cultureel
Centrum De Bijl, in Zoersel. 
Jan (1925-2015) is geboren en
getogen op de Rijpad.

                                 Lichtbalans
                                 in het Bethaniënhuis, het nieuwe administratieve 
                                 centrum in Zoersel, waar Jan Dries woonde. 
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Carnaval
De kleutertjes van de Rijpad hebben met
carnaval hun maskers alweer opgezet. 
Zij  gingen  de  straat  op  en  maakten  de
buurt blij met hun grappige, stoere en ele-
gante pakjes. 
De juffen straalden als K3-meisjes.

Frans Hermans op 26 februari 2016 overleden 
Hij was de laatste politieke gevangene van Mol nog in leven.
Hij  was in 1921 in de Nieuwstraat geboren als zoon van schoen-
maker Jef Hermans en bracht er zijn jeugd door tot hij trouwde.
Frans Hermans was in de weerstand lid van het Geheime Leger. 
Hij werd tijdens de razzia van 21 juli 1944 opgepakt en verbleef ach-
tereenvolgens in  de Duitse  concen-
tratiekampen  Buchenwald,  Jena,
Colditz  en Leitmeritz,  waar  hij  op 8
mei 1945 bevrijd werd. 
Op 25 mei  1945 vierden de familie
en kennissen zijn terugkeer

Een twintigtal meter van zijn ouderlij-
ke woning werd op de hoek van de
Nieuwstraat en de Martela-renstraat
op 4 september 2011 het Martelaren-
plein  ingehuldigd  met  de  fotowand
van alle politieke gevan-genen.  
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Anouschka

Bij  mooi  weer  stapt
Anouschka  uit  de
Nieuwstraat  met  haar
twee  Shih  Tzu  Pup-
pies:  Naura  en  Sa-
scha,  onder  een
fleece  dekentje  het
blokje om: de De Bist-
straat,  de  Rode  Krui-
slaan en zo weer naar
de Nieuwstraat. 

Lief hoe de Puppies met hun platte snoet en diep donkere ogen naar je kij-
ken. Bijna als een liefdesverklaring. Maar als je wat dichter komt, dan toch op-
eens een afkerende blik en een nijdig gekef om zich dan meteen in hun hon-
denwagentje om te draaien. 
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Ten voordele van Vzw HelpbrandwondenKids

Op zondagnamiddag 13 maart had in ’t Getouw het muzikaal spekta-
kel  Strings on Fire plaats ten voordele van het Brandwonden-cen-
trum Voor Kinderen. 

Zangeres Barbara Dex, de kleindoch-
ter  van  Remie  Staes  en  Maria  Van
Beylen uit de Borgerhout-sendijk, trad
op  met  songs  uit  haar  Dolllymentary
Project. Zij  is meter van een centrum
waar kinderen met brandwonden wor-
den opgevangen. 

Ook  onze  lokale  artiest,  Marc  Basti-
aens uit Ginderbroek, verraste op die
namiddag  iedereen  met  zijn  pracht-
stem.
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Anouschka uit de Nieuwstraat kondigde de lente aan met een prach-
tig beeldend knutselwerk op het terrasje aan de straatkant.

Het vernieuwde skatepark     
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Op zondag 3 april  werd
het  volledig  vernieuwde
skatepark  geopend,
achter het sportcom-plex
Den Uyt.
Aanstekers 

Het  verzamelen  ervan  is  voor
Elvira  uit  de  Polderstraat  een
interessante  hobby  geworden,
omdat er zo veel leuke varian-
ten zijn. 
Ze verzamelt benzine- en gas-
aanstekers, zowel weggooi- als
navulbare, en van verschillende
merken. 

Voetpad parking aan Den Uyt  Rode Kruislaan 

Dat voetpad verkeerde in een heel slechte staat. Boomwortels had-
den het  asfalt  omhoog geduwd,  waardoor  er  echte  oneffenheden
ontstaan waren. Die zorgden bij  voetgangers voor onveilige situa-
ties. Na het opbreken van het asfalt zaaiden de gemeentearbeiders
de berm in met gras.
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Ginderbroek gesnoeid
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De laagst overhangende takken aan het Muneskapelletje in de Martela-
renstraat en die op het Pleintje van Ginderbroek werden ingekort. 
Botst het niet, dan vist het wel
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Peter Michielsen en Rita Van Decraen zijn monumenten in de wereld
van de kermissen. ‘Peter-met-zijn-botsautootjes’ en vrouwlief Rita met
haar viskraam zijn al eeuwenlang een begrip in de hele Kempen.
Rita is de dochter van Louis en Elza Blockx, die heel hun leven aan
het Pleintje van Ginderbroek hebben gewoond. 
‘Nadat ik getrouwd was met Peter, vertelt Rita, ben ik al snel begon-
nen met een paardenmolen en een schietkraam. Ook de viskraam
van de moeder van Peter heb ik nog gedaan. Die viskraam hebben
we trouwens nog altijd. Het is leuk werken, al stellen we ons nog altijd
de vraag waarom er eendjes gevist worden. Je vist toch … vissen? 
Het is steeds mooi om te zien hoe de - vaak langdurige - keuze van
de kinderen niet altijd door de ouders op prijs wordt gesteld. 
En het blijft bij ons in de familie, want ook dochter Gitte heeft haar ei-
gen viskraam. ’t Zit in onze genen en in ons bloed.’     
Jan Van Herck 
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Door  een  ongelukkig  verkeersongeval  aan  het
Pleintje  van  Gind erbroek verloor  d e wijk  een
trouwe vrijwilliger bij het ophalen van het papier. 
Jan Van Herck uit  het  Peerdskerkhof  bezweek
enkele dagen erna aan zijn verwondingen. 
Hij was een nauwgezette en goedlachse helper,
die  zich  niet  alleen inzette  bij  d e maand elijkse
papierslagen, maar ook bij allerlei knutselwerkjes
bij and ere wijkactiviteiten. 
De wijk leeft mee met zijn vrouw Mimi, d e kind e-
ren Tim en Gert, d e familie, d e buren en d e vrij-
willigers van het papier bij het plotse heengaan
van Jan

Bloesembomen in de Ruiterstraat

Sandra  en  haar  mama  uit  het  Peerdskerkhof
klommen  de  prachtige  bomen  van  de  Ruiter-
straat in om bloesems te plukken. 
Ze maakten er iets moois mee. 

The Best Of
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De hele maand februari mochten vijf lau-
reaten  van  de  Molse  Academie  voor
Beeldende  Kunst  hun  werken  tentoon-
stellen in ‘t Getouw.

Een van hen was Adrienne Meeus uit de
Oude Molenstraat.
Ze  tekent  met  pastelkrijt.  Het  is  een
zacht soort krijtstift waarmee geschilderd
kan worden.

Wilde achtervolging tot in de
Polderstraat

Een wilde achtervolging leidde op zaterdagnacht van 10 april 2016
dwars door de Kempen tot in Ginderbroek.
De chauffeur draaide bij Staes Sport het kasseiwegje in, reed in de
Polderstraat  even  naar  rechts  en  vluchtte  dan  verder  langs  het
‘Schabberdekske’ achter het waterzuiveringsstation. 
Dat paadje naar de Nete is echter met betonpalen afgesloten voor
voertuigen. Op dat doodlopende weggetje kon de vluchtende jonge
man zonder brokken klemgereden worden door zes politieploegen. 

De sporen van de zes
politiecombi’s in het 
‘Schabberdekske’, 
tussen het waterzui-
veringsstation en de 
gebouwen van Groep 
Verbruggen zijn nog 
duidelijk zichtbaar. 
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Motordiefstal aan het Pleintje van Ginderbroek

Johan Bastiaens van Schilderwerken Bastiaens aan het Pleintje van
Ginderbroek wilde zijn oranje-rode motor, een Handa Repsol, verko-
pen. Maar het viel helemaal anders uit. De jonge man, een Pool, test-
te de motor en … reed er opeens mee weg. 

Paul Blockx nam afscheid van de dingen …

Dag  moe  Manske  Huysmans,  dag
broertjes en zusje Peter, Kris en An,
dag  tante  Marie-Louise  en  nonkel
Jos, dag neefjes en nichtje Dirk, Ilse
en Benny, dag achternichtje Flore en
Glen,  dag Marleentje met  de lampi-
oen, dag medebewoners en begelei-
ders van het P.V.T., dag buurman Pe-
ter, dag collega’s en begeleiders van het Kunsthuis, dag bezielster Ria,
dag mijnheer Pastoor, dag beste vriend Marc, dag familie Blockx, dag fa-
milie Huysmans, dag vrienden, dag kennissen. Dag. Tot later.

  Paul Blockx, kunstenaar, schrijver, dichter (22.04.1961 - 07.07.2015)
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Iedereen kende Fien Boeckx uit de Nieuwstraat. 

Ze heette Fien Verwimp, maar ze werd steeds genoemd naar haar man
Gust Boeckx, of Fien van de melk-
boer. Haar kleindochter Greet baat
sinds 2008 een Chambres d’Hôtes
uit, le Moulin du Gué uit in Saone-
et-Loire, Bourgogne (Frankrijk).
Ze heeft een blogspot
  moulindugue.blogspot.com waar-
in ze een soort dagboek bijhoudt,
over haar zaak en de  familie. 
Ook  toen haar  moemoe pas  was
overleden.                                          Kleindochter Greet en moemoe Fien

Ziekenzorg Ginderbroek 

Ziekenzorg  heeft  een
bezoek gebracht aan de
Hooibeekhoeve. 
Die boerderij  in Geel is
het centrum voor melk-
veehouderij,  gewassen
en  plattelandsontwikke-
ling in de provincie Ant-
werpen. 
Het  bedrijf  geeft  voor-
lichting  en  demonstra-
ties, en het ondersteunt
daarbij het landbouwonderwijs.
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Druk verkeer in Ginderbroek! Hoezo druk? 

Bekijk deze foto van de straat Ginderbroek. 
Druk? Geen auto in de verste verte te bekennen! … Dankzij onze kermis!
Toen zaten de Hoogstraat en de Oude Molenstraat wel hopeloos propvol.

Michel Laenen uit de Korenbloemenstraat

Hij werkte 39 jaar als arbei-
der bij Bosal
Toen  dat  bedrijf  in  Oevel
failliet  ging,  sloeg  het
nieuws  voor  Michel,  toen
toch  al  57  jaar,  in  als  een
bom. 
Na niet minder dan 90 solli-
citaties ging hij in december
aan de slag als ploegleider
bij Pasec in Westmalle, een
producent van houten pallets en kisten. 
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De tweejaarlijkse Open Kunstatelierroute 
Die  route  is  in onze  ge-
meente en  omstreken  al
een begrip geworden en
ze had dit  jaar plaats  in
het  weekend  van  11  en
12 en van 18 en 19 juni

Een  van  de  vaste  deel-
nemers  was  André
Blockx uit de Martelaren-
straat.

Nog een deelnemer was Ingrid Vandenbergh die afkomstig is uit de
Ruiterstraat en nu in Ginderbuiten woont.

De meikever

Wat  we  hadden  gehoopt  maar
niet  verwacht:  Er  werd toch een
meikever binnengebracht bij onze
voorzitter. 
Tegen de avond was een ‘mulder’
geland op de betonnen oprit - zoals dat in onze moderne tijd hoort te
ziijn - bij Marlies en Steven Mentens uit het Peerdskerkhof. 
Hun meisjes Lio en Flo keken de ogen uit toen hun papa een grote
kever met sprietjes toonde. De meikever uit het Peerdskerkhof werd
weer losgelaten in het struikgewas op een perceel naast hun woning. 
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Onze wijk lijkt wel
een bouwwerf 

De armen van de hijskra-
nen  zwieren  en  zwenken
als  imponerende  slingers
over  onze  wijk:  Ginder-
broek en Rijpad.
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Bewegende  beel-
den
De  gemeente  heeft  haar
oude  elektronische  infor-
matieborden  vervangen
door nieuwe schermen In
totaal kwamen er vijf nieu-
we  borden  met  LED-
schermen,  o.a.  aan  het
Sportcomplex Den Uyt.

Gouden bruiloft
Samen  met  hun  zoon
Koen en zijn vrouw Fa-
bienne  en  hun  twee
kleinkinderen Nele en Wouter  vier-
den Carlo Joris en Lilane Eyckmans
uit het Molenveld op 15 juli hun gou-
den bruiloft.

Liliane en Carlo met hun kleinkinderen
Wouter en Nele.
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Papieracties

Met de bakfiets naar
het papierhok

Het is een bekend beeld in de straten van Ginderbroek: 
Vrijwilligers die maandelijks op een zaterdagvoormiddag langskomen
om papier op te halen. Weer of geen weer, regen, sneeuw, hagel of
zonneschijn. De vrijwilligers komen hoe dan ook langs. Gelukkig kon
de wijk weer rekenen op een enthousiaste ploeg van vrijwilligers. 
Ginderbroekkermis

Rita  Van  Decraen
staat voor de laat-
ste keer met haar
visserskraam  op
de  kermis  van
Ginderbroek.
Op  het  Pleintje
waar  ze  haar  kin-
der- en jeugdjaren
heeft  doorge-
bracht
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Ginderbroekkermis

Op 26 mei, de donderdag na de kermis, nodigde de wijk allen uit op
een liturgische dienst voor de 23 overledenen uit de wijk in de paro-
chiekerk Sint-Pieter- en Pauwelkerk.
1000 km voor Kom op tegen Kanker 

Op donderdag 5 mei,  Hemelvaartsdag,  was Mol  gaststad voor  de
‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’. 
De Markt en de Rode Kruislaan werden overrompeld door bijna dui-
zend fietsers en die reden onder warm applaus voorbij  de langste
erehaag ooit in Mol. 
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Een  indrukwekkende
korps  ‘Zwaantjes’  be-
geleidt de fietsers voor
Kom op tegen Kanker.

Kip-
penvel! 720 renners draaien de Rode Kruislaan in.

Kermis Handelaarsspel 
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Er waren niet minder dan 96 kinde-
ren  die  aan  het  11de handelaren-
spel  hebben  deelgenomen,  het
grootst aantal sinds het begin. 
De  eerste  drie  winnaars  waren:
Fleur De Groof, Jasper Vandyck en
Yenthe Begard .

Tot volgend jaar en op … naar de kaap van de honderd deelnemers. 

Een straatbarbecue 

De bewoners van de Rijpad, het Molenveld en het Peerds-
kerkhof, van wie de tuin uitgeeft op de Rijpad, konden voor
de tweede keer naar hun straatbarbecue. 
Dit jaar was dat op zondag 3 juli.

De dag des Papierheren
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De barbecue  voor
de vrijwilligers van
de papieracties tij-
dens de ‘Dag des
Papierheren’  had
plaats op 30 juli.

De wijkreis

De jaarlijkse wijkreis had plaats op 3 september, de eerste zaterdag
van september. We bezochten de Hortensiakwekerij Inrana in Strij-
beek en in de namiddag de wereldstad Rotterdam.
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Frans en Marie Velo, 
één van de koppels van fietsclub Metalen Van

Hees



Marie en Frans vertellen in een achttal episodes het wel en wee van
de wielertoeristenclub Metalen Van Hees.
Wie durft het aan om met hen mee te fietsen in de A- of de B-ploeg?

MONA of het Mols Overleg Nu-
cleair  Afval  is  een vzw dat  in
2000  werd  opgericht  om  de

berging van radioactief afval in onze streek op te volgen. 
MONA fungeert als een lokaal overlegplatform en geeft aan de Molse
bevolking een stem over de berging van nucleair afval. 
Onze wijk droeg eraan bij door een viertal personen uit Ginderbroek
te  interviewen die  in  SCK,  Belgoprocess  of  ander  nucleair  bedrijf
werken of gewerkt hebben, namelijk André Van Rooy uit de Hooi-
straat, Jan Vermunt uit de Ruiterstraat, Jan Swinnen voorheen Ko-
renbloemenstraat en Marc Bastiaens uit Ginderbroek.
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Een droevige herfstverjaardag …
10  jaar  geleden  …  op  21  september  2006
overleed Tony Motmans na een ongeval bij het
ophalen van oud-papier in de wijk.
Rond half elf viel Tony uit de wagen. Hij kwam
heel ongelukkig met zijn hoofd op de weg te-
recht.  Hoewel  er  geen  schrammetje  te  zien
was, lag hij bewusteloos op de grond. 
Na vijf dagen intensieve overleed hij …

Faceboek Ginderbroek

Gevonden!
Eigenaar  gezocht  van  deze  kleine  zwarte
kat,  gevonden  in  de  buurt  van  de
Hoogstraat.
Iemand enig idee van wie deze is?

Souplit Jana
1 oktober om 15:36

De ‘Dag van de Chronische Zieken’

Op zondag 9 oktober schonken Samana (Ziekenzorg) Ginderbroek
en het wijkcomité opnieuw een gratis ontbijt of een fruitkorf aan al de
ingeschreven chronische zieken. 
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Ginderbroekskes en -rokjes

Het is herfst ...  De wind kan soms
behoorlijk tekeer gaan! 
Ideaal weer dus om te vliegeren. 
Je kunt een vliegtuigje vouwen van
papier. Pret verzekerd ... 
Maar je kunt (al  dan niet met een
beetje hulp) ook een echte vlieger
maken van een vuilniszak ... 
Wat heb je nodig? Een vuilniszak, 2
stokjes van 50 cm lang,  brede rol
plakband, schaar en touw.

Eigen werkjes Naar Tinne_vansand@telenet.be. 
            Of post ze in Korenbloemenstraat 21.

Kleuterschool Rijpad
Zoek je een kleuterschool met
een  aangepaste,  stimulerende
leeromgeving,  en  een  rustige,
groene  plaats  waar  alle  kleu-
ters zich goed voelen? 

Dan  moet  je  bij
ons  zijn!  Kleuter-
school Rijpad.

Voor meer info kan
je terecht bij directie.ks@basisschoolrozenberg.be
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Perswinkel ’t Pleintje 15 jaar 

Sinds 1 oktober 2001 is ’t  Gazettenwinkeltje van
Jos een vaste waarde in Gin-
derbroek en omstreken.
Dus sinds 15 jaar. 

Hij wordt bijgestaan door Griet Vos. 

Sinterklaasfeest

De Sint en de Zwartepieten kwamen op woensdag 30 november naar
het Chirolokaal aan de Martelarenstraat.  
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De volksdansgroep Klepperman 

Klepperman vierde op 23 oktober haar 70-jarig bestaan. Ze trad gere-
geld op bij activiteiten die het wijkcomité inrichtte, onder andere bij de
viering van de honderdjarige Jefke Geuens (Jefke Duuter) in 1979. 

Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoor-
log

Met deze bonnen kon men de vier  brochures  ‘Ginderbroek in  de
Tweede Wereldoorlog’ gratis afhalen. 
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Seniorenfeest

Enkele helpers in de keuken van het Chiroheem tijdens het Senioren-
feest van Ginderbroek op donderdag 26 oktober.

Halloweenzangers

Rita  Vos  die  op  de
hoek  van  het  Molen-
veld  en  de  Rijpad
woont,  deed  op  RTV
haar  verhaal  over  on-
betrouwbare  Hallo-
weenzangers. 
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Het nieuwe overdekt zwembad 

Dit is het project van het overdekt zwembad dat in de De Biststraat
zal gebouwd worden.

Onze website heeft  de kaap
van  de  12  000  …  al  over-
schreden.
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De ‘Bladman’ 

Telkens de ‘Bladman’ op ’t  Pleintje
van  Ginderbroek  was  langs  ge-
weest en de korf had leeg gemaakt,
hing  hij  een  lintje  van een andere
kleur lintje aan de boom 

Maar Bladmans 
job zit er nu hele-
maal op en de 
bladkorf op het 
Pleintje is uit het 
straatbeeld ver-
dwenen.
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Liefdevolle kaarten

Jules Beyens uit  Ginderbroek was tijdens de Eerste Wereldoorlog
naar Nederland gevlucht. Op 29 december 1917 stuurde hij deze foto
naar zijn schoonbroer. In de hoek van de kaart had hij de portretten
van zijn vader en moeder laten afdrukken.

Opbouw Kersthuis

Op 21 en 22
november
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Gouden bruiloft

Op 26 november vierden Julien
Ruts  en  Julienne  Vanarwegen
uit  de  Oude  Molenstraat  hun
gouden jubilee, samen met Dan-
ny en Ilse.

Ruilbib

Begin  december  bestaat  de
Ruilbib Ginderbroek al 1 jaar! 
Van het begin ligt er een klein
notitieboekje in. 
Erg  verschillende  berichtjes
kwamen erin  voor:  over  een
boek  dat  men  gelezen  had,
een titel die men achterliet in de bib, een bedankje, enz.

Ruilbib Ginderbroek, Hoogstraat 96
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Facebookpagina: Ruilbib Ginderbroek 
Dankzij  de  talrijke  activiteiten  was  2016  voor  de  wijkwerking  een
schitterend jaar en kunnen we hierdoor terugblikken op een stevig,
divers en succesvol wijkjaar. 

We hebben in 2016 twaalf Wijkkrantjes uitgegeven, elke maand een-
tje.
In totaal 275 bladzijden of een hele ‘roman’ vol. Daarbij ook vier bro-
chures van Zo leefde Ginderboek over de Tweede Wereldoorlog.

Al meer dan 12 000 bezoekers hebben tot nu toe onze website aan-
geklikt. 

Dit alles smaakt naar meer ... 
We kijken vol belangstelling uit naar de toekomst en zijn zeer blij om
opnieuw samen met jullie hieraan te sleutelen. 
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