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Ophaal-

kalender        

2017 
 

14 januari 
11 februari 
11 maart 
  8 april   
  6 mei  
17 juni  
15 juli 
26 augustus 
23 september 
21 oktober 
18 november 
16 december 
 
 

 

 

 
 

        Wijkkrantje januari 2017 

in kleur www.wijkginderbroek.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast de volledige ophaalkalender van pa-
pier en karton voor 2017! 
 
Het is een bekend beeld in de straten van Gin-
derbroek: Vrijwilligers die op een zaterdag 
langskomen om papier op te halen.  
Weer of geen weer. Regen, sneeuw, hagel of 
zonneschijn … De vrijwilligers komen hoe dan 
ook langs.  
Gelukkig kan de wijk weer rekenen op een en-

thousiaste ploeg van vrijwilligers.  
Het wijkcomité dankt iedereen voor die maandelijkse vrijwilligershulp. 
Natuurlijk is meer volk steeds van harte welkom om het werk te ver-
lichten.  

 

Eerste  

Papieractie 2017  

Zat. 14 januari 

 

 

http://www.wijkginderbroek.be/
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Verloren Maandag 
 

  Afbreken Kersthuis 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verloren Maandag 9 januari en dinsdag 10 januari:  

afbreken van het Kersthuis, telkens vanaf 9 uur. 
 

Wie aan het Kersthuis komt helpen, heeft zeker een worsten-

broodje met een borreltje of een kopje koffie verdiend.  

Kom maar naar ‘t Pleintje van Ginderbroek! 

Want vele handen maken het werk licht.  
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Een oproep   

 

Wegens de wet op de privacy worden 
de namen van de gouden jubilarissen 
en van de tachtigplussers niet meer 
door de gemeente gegeven.  

Het wijkcomité vindt dat doodjammer, want het wil aan alle jubilarissen 
graag een mooi cadeau schenken.  
Als je in 2017 je gouden jubileum viert, laat het dan aan iemand van 
het wijkcomité weten of vul onderstaande formuliertje in en bezorg het 
aan de straatafgevaardigde of aan voorzitter Louis Van Baelen, Gin-
derbroek 38 of 014/31 06 09.  
Hetzelfde vraagt het wijkcomité aan allen die dit jaar (of vorige jaren) 
tachtig jaar zijn geworden en nog geen bezoek van een afgevaardigde 
van de wijk hebben ontvangen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Aan de gouden jubilarissen 
 
Wij zijn op …. ………………………. vijftig jaar getrouwd 
 
Namen: …………………………………………………....... 
               
Adres: ………………………………………………………. 

Aan de 80-plussers 
 
Ik word (of werd) op ….…………………….  tachtig jaar 
 
Naam: …………………………………………………....... 
           
Adres: ………………………………………………………. 
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Het Hooghuis 1617 - 2017 
 
Het Hooghuis is gedateerd door de 
ankers met het jaartal 1617 en het 
trotseerde dus vier eeuwen de tijd 
en het weer.   
 

 
De Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) tussen Noord en Zuid was 
een ongeluksperiode voor onze streken. Plunderende soldaten van de 
Hollandse en Spaanse legers, opeisingen, oorlogslasten, inkwartierin-
gen, epidemieën en de Slag van Mol nabij het Peerdskerkhof in 1579, 
hadden onze streken in armoede en angst gejaagd.  
Alleen tijdens het Twaalfjarig Vredesbestand (1609-1621), afgesloten 
door de aartshertogen Albrecht en Isabella, was een korte periode van 
betrekkelijke rust in de Zuidelijke Nederlanden en hierdoor konden de 
bouwactiviteiten zich hernemen.  
In die periode is het Hooghuis kunnen gebouwd worden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Pentekening door Albert Peten op 4 april 1972 
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Chiro Sprankel 
Martelarenstraat 157 A 

 
Elke zondagnamiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur komen wij samen 
met meisjes en jongens tussen 6 en 18 jaar. 
We leven ons uit in verschillende leeftijdsgroepen. 
Onze leiders en leidsters hebben elke keer een bomvol spetterend 
programma voorbereid. We doen aan sport, spel, we gaan optocht in 
de natuur, zetten het dorp op stelten en knutselen de gekste dingen in 
elkaar. 
Soms trekken we er ook een heel weekend op uit. Maar het echte 
hoogtepunt van ons werkjaar is het bivak. 
Ook jij kunt dit meemaken! 
Op gelijk welke zondag kun je bij ons aansluiten. 
Probeer het ook eens. 
Wanneer? Elke zondagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 
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Deel 5: De eindspurt naar De Polder 
Zondag. We naderen de middag. Het was nog eens een warme, dro-
ge zondag.  
“We moeten er van genieten want de winter komt er aan,” mijmert 
Frans terwijl hij en Marie dapper peddelen met de B-ploeg langs het 
kanaal. Ze zijn net Sas 1 gepasseerd en zijn op weg naar de Polder. 
Marie en Diane praten over Maria die toch al wel een tijdje niet meer 
mee fietst.  
“Gelukkig was ze er bij de wandeling wel bij en binnenkort hebben we 
ons jaarlijks etentje, dan kunnen we  nog eens bijpraten met Maria,” 
ratelen ze tegen mekaar, terwijl ze hun kettingen over hun tandwielen 
geselen.  
“Gerda wist tijdens de koffie wel te melden dat Veronique Maria nog 
gezien had,” wisselde Marie het laatste nieuws uit aan Diane.  
“Misschien dat ze straks toch in de Polder is. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat ze op haar eentje een toertje is gaan doen om dan tegen 
12 uur te landen in de Polder.”  
Veronique is dan weer tegen Jef aan het praten over de escapades 
van Luc, haar wederhelft. Erik informeert bij Jo over hoe het project op 
het werk verloopt. Wim en Michel, het tweede broederpaar in de fiets-
club, praten wat bij over de kinderen. En zo worden onder het rijden 
de koetjes en kalfjes besproken. 
Maar ook de A-ploeg kan er wat van. Luc en Luc praten over de voor-
bereidingen van de komende zaterdaguitstap, terwijl Marc en Marc het 
laatste sportnieuws uitwisselen. Peter en Peter lachen dan weer om 
een stomme situatie die één van hen meegemaakt heeft. Bert vertelt 
aan de nieuweling (die geen Bert noemt), over zijn fruitsap.  
Tom bengelt achteraan. Hij offerde zich even op om het oneven aantal 
op te lossen.  

Frans en Marie Velo,  

één van de koppels van fietsclub Metalen Van Hees 
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Maarten en Rik, de jongste en de oudste van de A-ploeg, fietsen al 
keuvelend aan de kop van de groep. Zij hebben als eersten in de ver-
te de B-ploeg in het zicht gekregen.  
“Als het wat meezit met de lichten van de Baily-brug, dan moeten we 
ze daar kunnen pakken,” geeft Rik de voorzet aan Maarten en hop, 
het tempo gaat onmiddellijk iets naar boven.  
Maar de lichten willen niet mee. Dan maar weer enkele kilometers 
rapper rijden op het stuk naar de brug van Sas 4. Aan de voet van de 
brug heeft de A-ploeg de B-ploeg ingehaald. Met enkele grapjes heen 
en weer stuift de A-ploeg de brug op en de B-ploeg voorbij.  
“En nu begint de echte eindsprint!” gonst het door de hoofden van A-
mannen en alles wordt bij hen op een lint getrokken richting de Polder.  
Ook de B-ploeg verhoogt even de snelheid maar al snel komen ze tot 
hun normaal ritme terug. De gesprekken waren nog niet afgerond en 
dat heeft voorrang.  
“We zullen de uitslag straks wel weer in geuren en kleuren verteld 
krijgen bij Dré van De Polder,” weten de B-ers.  
“Wie weet, misschien zijn we nog eens voor hen binnen,” hoopt Frans. 
“Wij draaien af aan de brug van ‘den Donk’, zij fietsten misschien nog 
tot Sas 7 door. Wie weet?”.  
Maar valse hoop. Bij het uitdraaien van de Oude Molenstraat ziet 
Frans al fietsen tegen de muur van de Polder staan.  
“Jo, de mannen!” klinkt het als de B binnenkomt en mee krijgen ze de 
verhalen over de sprint te horen, terwijl Dré naarstig de pintjes aan het 
tappen is. 
 
Getekend:  
Frans en Marie Velo 
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Het Molsveld    Den Boulevard 
 
Stijn Geys van de Kamer voor Heemkunde ging in 2015 op de Boule-
vard wonen en hij voelde al snel de innerlijke noodzaak om op zoek te 
gaan naar de geschiedenis van deze laan.  
Het werd een verhaal van statige huizen, een verhaal van prachtige 
bomen, het verhaal van het college en van de gebouwen van het 
OCMW en … een verhaal van het Molsveld. 
 
Het Molsveld situeerde zich vroeger ten noorden van de Hoogstraat 
en de Vennestraat tot aan de eerste woningen van Millegem en Ach-
terbos. In 1878 werd dat Molsveld doorsneden door de spoorlijn.  
Het Molsveld was een akkerland zonder een huis te bespeuren, alleen 
onze Peerdskerkmolen (1798-1935) met zijn molenaarswoning en de 
Muneskapel (nu in de Martelarenstraat) waren de enige bebouwingen. 
We bekijken even de oude kaarten van het Molsveld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart van omstreeks 1850 - De naam Ginderbroek staat er 
maar gedeeltelijk op en de Peerdenkerkhofmolen is in de 
kaart een richtpunt van het Molsveld.  
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Kaart 1887 met de spoorlijn dwars door het ‘Mollschveld’ en met de Hofsmolen 
(Peerdskerkhofmolen). 
 

 
 

Het ‘Mollschveld’ in 1934 – De eerste woningen worden vooraan langs de 
Veldstraat (nu Martelarenstraat) naar Hofstede en Millegem gebouwd. Ook het 
pas opgestarte college.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het college is be-
gin jaren 1930 nog 
omringd door het 
uitgestrekte Mols-
veld. Op de ach-
tergrond de maga-
zijnen van het sta-
tion. 
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De MONA-kalender 2017 is gratis af te 
halen bij een van de verdeelpunten in Mol:   

MONA secretariaat - Markt 62 (1ste verdieping) 
Balie van 't Getouw - Molenhoekstraat 2 
Openbare bibliotheek - Molenhoekstraat 2 
Toeristische Dienst - Markt 1 

Met mooie foto's en veel schrijfruimte hoopt Mona dat hij een plaatsje 
verovert aan uw muur! 
 

 

 

 

 

 

Beste wijkvrienden, 

 

Wat mogen we je wensen. Een goede gezondheid, dat zeker. 

Wat nog? 

Het beste antwoord dat we de afgelopen dagen kregen, was 

‘durf’. 

‘Waarom precies durf’, vroegen we. 

‘Mensen die durven, overwinnen hun angsten en twijfels.  

Wie angstig is of twijfelt, en daarom niet voluit een goede 

aanloop neemt om over een beekje te springen, heeft meer 

kans op een natte broek.’ Hij is blijven hangen. 

Durf kiezen voor meer tijd voor jezelf, voor de kleine dingen 

des levens, voor enkele ontspannende vrije dagen en voor een 

gezellig moment met kinderen, familie en vrienden. 

 

Daarom wensen we je allen graag een behoorlijke dosis durf 

toe in 2017. 
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De nieuwjaarsbrief van de Ruilbib 
 
 
Beste lezers uit Ginderbroek, 
 
2016 vloog voorbij 
en de Ruilbib is blij. 
Met alle mooie boeken die passeerden, 
waarin we prachtige verhalen lazen of iets uit 
leerden. 
Van John Grisham een spannend verhaal. 
Iets zwaardere literatuur van Geert Van Istendael. 
Hoe kweek ik eigen groenten in mijn hof? 
Ook de reisgidsen waren tof. 
 
In 2017 kan je weer voor leesplezier terecht bij mij. 
Maar eerst zetten we de regels nog eens op een rij. 
 
1. In de ruilbib horen enkel propere boeken. 
    Stoffige, vergeelde exemplaren moet je hier niet achterlaten of ko-

men zoeken. 
2. Ook boeken ouder dan 1985 horen niet bij mij. 
    Breng ze naar het papierhok en de wijk is blij. 
3. Neem je een boek mee naar je stek? 
    Zet dan een ander exemplaar in de plek. 
    Kan je echt niets ruilen deze keer? 
    Breng het boek dan na lezing weer. 
4. Snuffel gerust tussen al die boeken. 
    Zorg ervoor dat de volgende bezoeker in een nette kast kan zoeken. 

  
De Ruilbib wil voor 2017 graag veel leesplezier wensen 

aan alle boekenlievende mensen. 
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Een dag zoals deze 
 

Een dag zoals deze is er niet. 
Een dag zoals deze is prachtig. 
Een dag zoals deze is machtig. 

Een dag zoals deze met een levenslied. 
 

Muziek in de oren, geluid in mijn hoofd. 
Een dag zoals deze bestaat niet.  

Beloofd! 
 

Kato Verbraeken, Peerdskerkhof 

 

  Molse Poëziewedstrijd 
2016 
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Gelukkig Nieuwjaar  

Ginderbroekjes en –rokjes !!!  
 

Ging je vorige week Driekoningen zingen? We zullen zeker nog enke-
le foto's tonen in het volgende wijkkrantje.  
 
Misschien moet je je Nieuwjaarskaartjes nog schrijven?  
Dan kan je er nog iets bijzonders van maken! We geven je namelijk 
een snelcursus ‘Handletteren’.  
Misschien deed je het al zonder dat je wist dat je kunst aan het maken 
was! Bij het ‘Handletteren’ maken we immers mooie (lees: kunstige) 
letters, woorden en teksten.  
Je gebruikt verschillende lettervormen die je ook nog eens kan versie-
ren met tekeningen, krulletjes en frulletjes...  

 
 
 
Voor deze heuse 
‘workshop Hand-
letteren’ word ik 
bijgestaan door 
Lene, een groot 
Ginderrokje uit de 
Hoogstraat. Zij kan 
prachtig tekenen 
en schrijven.  
 

Wil je meer van haar zien? Ga dan zeker op zoek naar haar In-
stagramaccount ‘@of_zo’. 
 
Ik baseer me voor de inhoud op dit blogartikel: 
http://creadinda.blogspot.be/2016/03/handletteren-met-kinderen.html. 
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Neem snel een potlood, gom en (ruitjes)papier. 
Als je begint te ‘tekenen’, kan je best niet te hard drukken op je pot-
lood, zodat je kan verbeteren wat je anders wilt.  
Je kan de ruitjes van je papier gebruiken om recht te schrijven of lijn-
tjes tekenen op een wit blad.  
Je begint met je letters gewoon te tekenen en dan te veranderen of 
meteen met een speciaal lettertype (Google eens op ‘Handlettering’ 
en je vindt massa's voorbeelden). 
 
Als je je woord mooi schrijft, kan je een dubbele lijn tekenen van bo-
ven naar beneden. Deze kan je inkleuren. Je kan de letters ook opvul-
len met een patroontje. Bijvoorbeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Je kan de letters en 
woorden op verschillen-
de manieren versieren 
met bv. golfjes, hartjes, 
omlijstingen, banners...  
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Ben je helemaal tevreden? 
Dan zoek je een zwarte 
stift. Extra leuk zijn stiften 
met verschillende puntdik-
tes: zo kan je speciale ef-
fecten creëren, extra ac-
centen aanbrengen en zo 
meer.    
 
 

 
Als alles netjes overgetekend is, gom je de pot-
loodresten weg.  
 
 
 
En: je eerste handletterwerkje is klaar!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet zorgt voor veel in-
spiratie!  
En, denk je dat je nog te klein bent om met letters te spelen?  
Zelfs als je nog maar net leerde schrijven, kan het al!  
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Maak je voor ons een mooi tekstje?  
 
Stuur het zeker door 

tinne_vansand@telenet.be  
of Korenbloemenstraat 21.  

 
Misschien win je een T-shirt!  
 
 
 
 
 
Tweeling Louise en Sam (5 jaar), 
kleinkinderen van Oma Bea, een 
kersverse inwoonster van Ginder-

broek uit de Martelarenstraat, winnen beiden een T-shirt! 
Bedankt voor jullie mooie tekeningen! 

 
 
 

Oma Bea, laat me maar weten waar je kleinkinderen van houden en ik 
zorg voor mooie T-shirtjes.  
 
Jelle uit de Rijpad liet al weten dat ze een hartje op haar T-shirt wil en 
ze zal haar ‘hartjes T-shirt’ in het volgende Wijkkrantje al kunnen be-
wonderen.  
Sila, ook jij mag je wensen nog doorgeven! 


