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Avondmis voor de overledenen 

donderdag 26 mei 
 

 De wijk nodigt u allen uit op deze liturgische dienst voor 
de overledenen van je familie of je buren in de avond-
mis van de donderdag na de kermis, op 26 mei, om 
19 uur in de parochiekerk Sint-Pieter- en Pauwelkerk. 

 
Marie Nijs, echtg. Jef Van Roey, 82 jaar, Oude Molenstraat 
Joris Hermans, wed. Hermine Gevers, 90 jaar, Martelarenstraat 
Jef Mensch, echtg. Maria Mertens, 78 jaar, Oude Molenstraat 
Maria Wilms, wed. Constant Vos, 94 jaar, Rijpad 
Anna Jaspers, wed. Aloïs Stijns, 84 jaar, Ginderbroek 
Theo Lenaerts, echtg. Linda Otten, 59 jaar, Oude Molenstraat 
Paul Blockx, 54 jaar, Peerdskerkhof 
Bertha Hannes, wed. Frans Verborgt, 91 jaar, Polderstraat 
Frans Nuyts, wed. Maria Molenberghs, 100 jaar, Oude Molenstraat 
Bertha Hannes, wed. Frans Verborgt, 91 jaar, Polderstraat 
Marcel Smet, echtg. Mariette Magnus, 89 jaar, Molenveld 
Leon Lombart, echtg. Josephine Bogaerts, 81 jaar, Molenveld 
Rudi Besenthal, echtg. Rosa Stuyck, 80 jaar, Beemdenstraat  
Jeanne Vandenweyer, wed. Charel Claes, 93 jaar, Ginderbroek 
Rik Van Gerven, echtg. Netty Vlassak, 78 jaar, Oude Molenstraat 
Fien Verwimp, wed. Gust Boeckx, 92 jaar, Nieuwstraat 
Marie Hannes, wed. Michel Caers, 92 jaar, Oude Molenstraat 
Jules Smets, echtg. Elodie Verellen, 81 jaar, Oude Molenstraat 
Jos Van Geel, echtg. Louisa Berghmans, 84 jaar, Ginderbroek 
Jozef  Heylen, echtg. Jeanne Jennen, 85 jaar, Peerdskerkhof 
Anna Berghmans, wed. Antoon Gielens, 91 jaar, Oude Molenstraat 
Netty Vlassak, wed. Rik Van Gerven, 76 jaar, Oude Molenstraat 
Jan Van Herck, echtg. Mimi De Rop, 63 jaar, Peerdskerkhof  
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Het ga je goed ‘moemoe’ 
 

Iedereen kende Fien Boeckx uit de Nieuwstraat. Ze heette Fien Verwimp, 
maar werd steeds genoemd naar haar man Gust Boeckx, of Fien van de 
melkboer. 
Haar kleindochter Greet baat sinds 
2008 een Chambres d’Hôtes uit in 
Frankrijk, le Moulin du Gué in 
Saone-et-Loire, Bourgogne. 
 
Ze heeft een blogspot 
  moulindugue.blogspot.com waarin 
ze een soort dagboek bijhoudt, over 
haar zaak en de  familie. Ook toen 
haar moemoe was overleden.           Kleindochter Greet en moemoe Fien 
 
Pas nog hebben we samen haar 92e verjaardag gevierd, en nu heeft he-
laas het noodlot toegeslagen. Na een ongelukkige val met heupbreuk als 
gevolg, is mijn grootmoederke helaas rustig ingeslapen.  
Maar, ze is nooit ziek geweest, heeft altijd een mooi leven gehad, en 
daardoor kan ik er wel vrede mee nemen dat ze nu zo stilletjes van ons 
weggegaan is. We hebben tot op het laatste moment van haar aanwezig-
heid mogen genieten. Ze zal zeker gemist worden. De jaarlijkse familie-
momenten op 27 december.  
Altijd weer die glimlach als je het rusthuis binnenstapte en ze je herkende! 
Al die vele mooie herinneringen uit onze jonge kinderjaren als moemoe 
mee kwam helpen met groenten invriezen of vlees van de koe verwerken, 
pensen draaien, confituur maken ... We hebben ook onze meningsver-
schillen gehad, natuurlijk! Laat ons maar zeggen dat wij het woord ‘gene-
ratiekloof’ in den tijd alle eer hebben aangedaan. Tijdens mijn ‘apenjaren’ 
waren we het niet altijd eens, want moemoe dat was ‘geen gemakkelijke’.  
Maar nadien groeiden we weer naar elkaar toe en dat was een mooie, 
warme tijd die ik voor altijd zal koesteren. 
Lieve moemoe, je bent nu weer bij vava die je al zo lang moest missen. 
De rust is je gegund. Het ga je goed daarboven. Tot ‘ooit’. Liefs xxx 
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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 neefje en nichtje Dirk, Ilse en 
Benny, dag achternichtje Flore en Glen, dag Marleentje met de lampioen, 
dag medebewoners en begeleiders van het P.V.T., dag buurman Peter, 
dag collega’s en begeleiders van het Kunsthuis, dag bezielster Ria, dag 
mijnheer Pastoor, dag beste vriend Marc, dag familie Blockx, dag familie 
Huysmans, dag vrienden, dag kennissen. Dag Tot later. 

  Paul Blockx, kunstenaar, schrijver, dichter (22.04.1961 - 07.07.2015) 

 
Kempens gedicht 

 

Ik zit buiten te roken, rillend van de kou. 

De mezen en merels komen vlakbij. 

Terug in de Kempen zijn stemt me blij, 

Hier, bij de vogels waar ik zo van hou. 

 

Ik zit buiten te roken voor dag en dauw. 

Dit is vaders land, wachtend op de mei. 

Onder mijn voeten zand, niet langer klei. 

De Kempen in de voorjaarskou. 

 

Vader maakte zerken, grootvader was keuterboer. 

Ik ben trots op die nederige komaf. 

Grootvader stookte nog met armemensenmoer. 

 

Hier, onder de dennen, ligt mijn vaders graf. 

Ik wil ook begraven worden zonder rumoer. 

Hier, in de Kempen, wil ik ook mijn graf. 
 

Paul Blockx, Uit gedichtenbundel ‘Vlindergids’ 
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The Best Of 
 

De hele maand februari mochten vijf laureaten van de Molse Acade-
mie voor Beeldende Kunst hun werken tentoonstellen in ‘t Getouw. 
Een van hen was Adrienne Meeuws uit de Oude Molenstraat. 

 
Ze tekent met pastelkrijt. Het is 
een zacht soort krijtstift waarmee 
getekend kan worden.  
 
Het pastelkrijt is een mooi medi-
um om gekleurde tekeningen met 
schilderachtig effect mee te ma-
ken. De kunstenaars die met pas-
telkrijt werken zien hun creaties 
ook eerder als schilderij dan als 
een tekening.  
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Wilde achtervolging  

             tot in de Polderstraat 
 

 
De sporen van de 6 politiecombi’s in het ‘Schabberdekske’, tussen het water-
zuiveringsstation en de gebouwen van Groep Verbruggen zijn nog duidelijk 
zichtbaar.  

 
Een wilde achtervolging leidde op zaterdagnacht van 10 april 2016 
dwars door de Kempen, nadat in Oud-Turnhout een auto met valse 
nummerplaten was gespot.  
De slimme camera's op de Steenweg op Zevendonk in Oud-Turnhout 
signaleerden zaterdag rond 23.30 uur dat een auto met valse num-
merplaten was gepasseerd. De camera's zagen ook hoe de auto via 
Turnhout en Kasterlee naar Geel reed. 
Daar zetten ploegen van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout de 
achtervolging in. Die leidde via de Molse Zuiderring, waar de zone Ba-
len-Dessel-Mol mee ingeschakeld werd, en Ezaart naar Ginderbroek. 
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De man draaide bij Staes Sport het kasseiwegje in, reed in de Polder-
straat even naar rechts en vluchtte dan verder langs het ‘Schabber-
dekske’ achter het waterzuiveringsstation.  
Dat paadje naar de Nete is echter met betonpalen afgesloten voor 
voertuigen. Op dat doodlopende weggetje kon de vluchtende auto 
zonder brokken klemgereden worden door zes politieploegen.  
Uit onderzoek blijkt voorlopig dat de 29-jarige bestuurder enkel kan 
aangewreven worden dat hij valse nummerplaten op zijn auto had ge-
vestigd. Wel mag hij zich aan een resem gepeperde boetes verwach-
ten voor de onderweg begane snelheids- en verkeersovertredingen. 
Voor de bewoners van de Hooi- en de Polderstraat was het een flon-
kerend en flikkerend nachtelijk lichtspektakel met al die zwaailichten 
van die combi’s in de donkere Netevallei.  

 Hans Otten, Gazet van Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de late avond van zondag 10 april vloog een personenwagen uit de 
bocht van de Borgerhoutsendijk aan het Bazarke en Tartino.  

De wagen met een ouderpaar en twee kinderen ramde de nieuwbouw 
van Residentie Hooghuys. En katapulteerde verder tot tegen de win-
kel Profi Service. Gelukkig alleen met stoffelijke schade. 
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Motordiefstal aan het Pleintje van Ginder-

broek 
 

 
Dit is de bewuste foto van de Honda Repsol met de vermoedelijke dader erop.  
(De persoon met de rug gedraaid heeft er voor alle duidelijkheid er niets mee 
te maken.)  
Het gebeurde in het zijstraatje tegenover het Pleintje van Gnderbroek. 
 
 

Johan Bastiaens van Schilderwerken Bastiaens aan het Pleintje van 
Ginderbroek wilde zijn oranje-rode motor, een Handa Repsol, verko-
pen. De motor was nog maar vier jaar oud en zeker nog 8 000 à 10 
000 euro waard. Zijn zoon Glenn had de motor op internet aangebo-
den.  
‘Twee geïnteresseerden kwamen op donderdag 21 april langs om de 
motor in het echt te bekijken. Ik denk dat het Polen waren. Een van de 
twee sprak alleszins Duits, de andere zei niks’, begint Johan te vertel-
len. ‘Ze bekeken hem helemaal van boven tot beneden. Ze leken ge-
interesseerd en zouden de dag nadien terugkomen.’ 
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Zoon Glenn kwam op dat ogenblik toevallig langs en werd achterdoch-
tig. ‘Ik vertrouwde het zaakje niet helemaal en dacht gewoon om voor 
de zekerheid een foto te maken toen één van de twee op de motor 
zat. Een geluk bij een ongeluk bleek achteraf.’ 
Vrijdag kwamen de twee mannen effectief terug naar Ginderbroek.  
‘We stonden bij de motor toen één van de twee de weg naar een apo-
theker in het dorp vroeg. Hij had insuline nodig voor zijn kameraad, zei 
hij. Ik heb de weg volledig uitgelegd en ben met hem naar de straat-
kant gegaan om nog betere aanwijzingen te geven. Hij vertrok met de 
auto. Toen ik terug de oprit opkwam, zette de andere de klep van zijn 
motorhelm op en vertrok met mijn motor in volle snelheid. Daar stond 
ik dan’, zucht Johan. 
Glenn zette na de diefstal meteen de foto die hij genomen had op 
Facebook. In twee dagen tijd was het bericht meer dan 30.000 keer 
gedeeld en kwamen er massaal veel tips binnen.  
‘Zo'n diefstal gaat direct snel rond in het motorwereldje. Bij de tips zat 
er een bruikbare in de goede richting. Zelfs zo goed dat de politie on-
dertussen al één van de verdachten heeft kunnen oppakken", zegt 
Glenn tevreden. Of het de dief op de foto is, is niet duidelijk.  
‘De twee leken erg op elkaar. De politie is nu bezig met het onderzoek 
en daar vertrouwen we op’, zegt Johan. ‘Van mijn motor heb ik onder-
tussen niks meer gezien. Die is nog altijd spoorloos. We vermoeden 
dat hij ondertussen al ergens in het buitenland zit. Mijn enige hoop is 
dat de dieven veroordeeld worden en dat ik ze zo financieel kan aan-
pakken. Maar dat blijft momenteel uiteraard afwachten. We vermoe-
den dat ze al meerdere slachtoffers gemaakt hebben.’ 
 

JOLIEN BOECKX, HET LAATSTE NIEUWS 

 
 
Glenn vertelt zijn verhaal op RTV en 
vooral over de foto die hij tijdens hun  
eerste bezoek van een van de twee 
kompanen genomen had.  
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Ginderbroekkermis 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Smoutebollen, frieten, appelbollen, suikerspinnen, het zal weer 
smullen worden met de kermisdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Stratenspel - De behaalde punten zullen weer nauwkeurig en 
correct worden bijgehouden. En de prijzen Ad fundum gaan dit jaar 
naar …  
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Het Handelarenspel 
voor kinderen op kermiszaterdag 21 mei 

 

Het Ontspanningscomité Ginderbroek heeft weer een indrukwekkend 
kermisprogramma samengesteld. Zie Kermiskrant.  
Een van de activiteiten is het Handelarenspel voor kinderen.  
Ook dit jaar kunnen de kinderen tijdens kermiszaterdag op 21 mei 
weer deelnemen aan hun Handelarenspel. Ze bezoeken iedere deel-
nemende handelszaak (13 in het totaal) om er een spel te spelen en 
een meerkeuzevraag op te lossen.  
De straat tussen Bazarke en Fietsen Van der Veken zal volledig afge-
sloten zijn, zodat het spel buiten op de verkeersvrije weg kan door-
gaan. Er blijft wel een zeer gevaarlijke oversteekplaats tussen Ba-
zarke en Texaco en daarom moeten de kinderen voor de veiligheid 
vergezeld zijn van een minstens één volwassene. 
Het spel is volledig gratis voor kinderen tot plusminus 12 jaar.  
Ze starten tussen 12 en 14 uur en krijgen een gratis frietje met saus. 
De kinderen die de volledig ingevulde lijst met de meerkeuzevragen 
afgeven vóór 16 uur, krijgen een gratis ijsje. 
Op het parcours zal er constant kinderanimatie zijn, zoals grime …  
Ieder deelnemend kind heeft prijs en er is een prijzentafel van hon-
derden euro’s. Daarbovenop ontvangt ieder deelnemend kind tijdens 
de prijsuitreiking gratis kermisbonnetjes. 
De prijsuitreiking is rond 17.30 uur met vooraf een optreden van 
HISTORY. Ze brengen aangepaste muziek voor en door kinderen. 
 

De handelaars: 
Digivision    Bazarke    Frituur Bij den Beks  
Café De Polder   Staes sport  Logopediepraktijk 
Deco Mol   Elektro Verkem  Perswinkel ’t Pleintje 
Texaco   Profi Service  Tartino 
Fietsen Van der Veken 

KBC en Crispyn sponsoren de prijzenpot, maar doen door omstandigheden 
niet mee met het spel. 
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Ruilbib Ginderbroek 
 
Na de paasvakantie maakte ik weer plaats voor wat meer volwasse-
nenliteratuur in de Ruilbib.  
Er kwamen enkele toffe titels in de bib terecht: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ook dit prachtboek werd achtergela-
ten in de Ruilbib: 
 
Stefan Brijs, ook bekend van het 
boek De engelenmaker, vertelt in 
Post voor Mevrouw Bromley het 
verhaal van een familie tijdens WOI.  
Zoals de omslag het vermeldt, is 
deze titel uit 2011 inderdaad een 
boektopper! 
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Van het schrijversduo 
Marianne Busser & Ron 
Schröder kwam het boek 
Geboortegedichtjes in de 
Ruilbib.  
Inspiratie voor toekom-
stige papa’s en mama’s? 
 
 
Op 23 april vierden we wereldboekendag.  
Voor de Ruilbib mag het natuurlijk elke dag een beetje boekendag zijn 
want: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je op de hoogte gehouden worden van wat er in de Ruilbib zit?  
Like dan de Facebookpagina Ruilbib Ginderbroek.  
Of kom eens langs! 

Adres Ruilbib, Hoogstraat 96, 2400 Mol 
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Dag Ginderbroekjes en - rokjes 
 
Yes, even leken de seizoenen achteruit te tellen in plaats van vooruit 
te gaan... Maar, het zonnetje is er weer!  
 

Dat willen we letterlijk in de bloemetjes zetten.  
Kennen jullie de ongelooflijk prachtige bloesembomen in de Ruiter-
straat? Neen?  
Wel, dan moet je snel een kijkje gaan nemen. Voor die prachtige roze 
bloemen uitgebloeid zijn...  
 

 
Sandra en haar mama uit het Peerdskerkhof klommen de bomen in om bloe-
sems te plukken en ze maakten er iets moois mee.  
Dank je om dat ideetje door te sturen!  

 

Stuur jouw werkjes ook door naar Tinne_vansand@telenet.be.  
Of post ze in Korenbloemenstraat 21. 
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Hop, allemaal de ladder op en wat takjes plukken om jezelf vrolijk te 
versieren!  
  
       Hoe doe je dat, bloemen rijgen?  
Verzamel dikke bloesemtakken. 
Haal voorzichtig de bloesems van de takken. 
Rijg de bloemen met een draad aan elkaar.  
Maak een haarband, bloemenkrans, armband, ring...  
Ga op stap en maak iedereen blij! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Sandra en haar mama  
       met krans en hoofdtooi. 
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Stien uit de Hoogstraat deed dat 
al een keer. Ze houdt van Minions 
en bestelde een T-shirt met een 
meisjesexemplaar!  

 
 
 
 
 
 
 

Ook Vanesza uit de mooie roze Ruiterstraat won vorige keer een T-shirt. 
Ze wou wel een poezen T-shirt. Veel plezier hiermee Vanesza! 
Stuur ons zeker een foto. Dan kan je zelf ook nog eens pronken in dit ru-
briekje.  
 
Senne, bijna 5 jaar, uit de straat 
Ginderbroek maakte een aparte 
tekening van zijn familie.  
Hij bouwde meteen een huis 
rond zijn gezinnetje.  
Senne, proficiat! Jij mag ons la-
ten weten wat je leuk vindt en je 
krijgt dan ook een T-shirt. 
 
Heb jij ook een leuk knutsel-
idee? Een toffe hobby? Wil je ons iets vertellen? We luisteren graag en 
plaatsen je verhaal en foto's op deze pagina!  

 


