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De vrijwilligers vinden het fijn dat het papier en 
karton met een koord is samengebonden of in 
een kartonnen doos wordt aangeboden.  
Zo vermijd je ook dat het papier gaat vliegen 
en uw straat vol zou liggen met zwerfpapier. 
 
Elke maand gaan in onze wijk een tiental vrij-
willigers de baan op om het oud papier op te 

halen. Als we ze zien sleuren met zware dozen of als het weer eens 
ijskoud is of meer dan 30° of het oude wijven regent, denken we: 
‘Verdorie, ze moeten het maar doen, gratis en voor niets. Ons respect 
hebben ze in ieder geval!’ 

 

De papieractie  

van 

zat. 11 maart 
30 januari 

 
 

http://www.wijkginderbroek.be/
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Onze wijkuitstap 
 

Donderdagnamiddag 6 april 

Nationaal Museum van de Speelkaart 

Turnhout 

 
 
 
 
 
 
 
Vertrek van de autobus om 
13.15 uur aan het Pleintje 
van Ginderbroek 
Thuiskomst omstreeks 19.15 
uur. 
 
 
Rondleiding met gids in het 
Museum van de Speelkaart en  
daarna koffietafel in Brasserie 
Rekruut. 
 

 
Inschrijving vóór 23 maart bij Louis van Baelen, Ginderbroek 38, 
tel. 014.310609 (Bus: vol is vol)  
De prijs all-in (autobus, inkom, gids en koffietafel) bedraagt 20 euro. 
Betaling: enveloppe met het bedrag en de naam of de namen erop. 
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De rondleiding in het Museum 
van de Speelkaart omvat:  
 
Een demonstratie van oude 
druktechnieken op historische 
drukpersen 
Het afwerken van de speel-
kaarten (glanzen, snijden) 
door een draaiende stoom-
machine 
En de geschiedenis van het 
kaartspel.  
 
Een aanrader! 
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Varia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theatervoorstelling  

 

 

 

 

Geluk op grootmoeders wijze 
  op donderdag 23 maart 2017 om 13.30 uur in zaal ‘t Getouw 

 
 

Het appartement (niet in onze wijk) van Bogman ligt in een resi-
dentie met twintig appartementen, die allemaal bezet zijn. 
‘Jammer genoeg heb ik niet zoveel contact met de buren’, zegt de 
man. ‘Ik zie hen soms in de lift of op de gang, maar meer contact 
is er niet. Gelukkig hebben we een wijkkrantje zodat ik toch een 
beetje op de hoogte blijf.’                               (Uit een weekblad) 
 
Het doet ons deugd, het maakt ons zelfs blij zoiets te mogen le-
zen. We trekken er ons aan op. 

 
 

Garageverkoop op 13 en 14 mei 
Wil je op die data deelnemen aan de garageverkoop?  
Heb je thuis tweedehandsspullen die je graag kwijt wil?  
Schrijf je dan in vóór 19 april (dienst toerisme Mol). 
De inschrijvingsprijs bedraagt 7.50 euro.  
 

 
 

In de week van 4 tot 12 maart zet ons land zijn 750 000 vrijwilligers 
in de bloemetjes.  
Elke vorm van vrijwilligerswerk is waardevol. Hoeveel tijd je er ook 
voor uittrekt, wat je ook doet. Je zet je belangloos in voor een goed 
doel, voor je gezin, je familie, je buurt, in een vereniging. 
De waarde daarvan is onmeetbaar, maar ... 

 
 

Beeld je eens in hoe onze buurt eruit zou zien zonder vrijwilligers. 
De wereld zou dan vierkant of helemaal niet draaien.  
Onze dank gaat natuurlijk in de eerste plaats naar onze straataf-
gevaardigden, papiermannen en hulpverleners bij allerlei wijkactivi-
teiten - eigenlijk naar iedereen die de wijk goedgezind is.  
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Geluk op grootmoeders wijze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente nodigt alle senioren vriendelijk uit op de theatervoorstel-
ling ‘Geluk op grootmoeders wijze’.  
Het toneelstuk speelt zich af in een cafeetje.  
Een groepje bevriende senioren houdt er wekelijks hun bijeenkomst.  
Ook op 23 maart in ’t Getouw ...  
Op een ludieke manier brengen zij het thema geestelijke gezondheid 
naar voor. Aan de hand van de tips uit de 'Fit in je hoofd'-campagne 
pakken ze hun eigen geestelijke gezondheid aan. 
Dit niet te missen toneelstuk wordt opgevoerd op donderdag 23 maart 
om 13.30 uur  in  zaal ’t Getouw. Onthaal is voorzien vanaf 13.00 uur. 
De inkom bedraagt 5 euro. Je kunt tickets bestellen aan de balie van 
Rex (014 33 09 00) of ter plaatse betalen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Jules Boven, voorzitter        Rob Philipsen, coördinator 
Seniorenraad                  Fit in je hoofd, goed in je vel 
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Het Hooghuis 1617 - 2017 

 
Cent en Lucie kochten in 1978 het vervallen Hooghuis en bouwden 
het om tot een woning met alle comfort.  
Ze knapten hun vier-eeuwen-oude woning op met een zelden geziene 
volharding en kundig ambachtelijk werk en bewaarden zo het histo-
risch karakter van het Hooghuis voor de toekomst.  
Om bij de verbouwing zo weinig mogelijk fouten te maken, gingen ze 
ideetjes sprokkelen in Bokrijk, o.a. in het Hooghuis van Tessenderlo, 
dat daar werd heropgebouwd.  
Vier jaar lang reed Cent van zijn werk bij schrijnwerker Jan Wouters in 
Ginderbroek vaak rechtstreeks naar het Hooghuis. Elke avond tot half 
elf was hij daar, terwijl Lucie dan hielp als een echte ‘manskerel’.  
Ze restaureerden het Hooghuis op eigen houtje en spaarden kosten 
noch moeite. Het werd hun levenswerk.  
Het Hooghuis stond alweer aan het begin van een nieuw leven en zal 
daardoor nog jarenlang het etiket 'een van de oudste bewoonde hui-
zen van het land' genoemd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een welverdiende rustpauze op het gerestaureerde koertje 
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Vanaf dinsdag 4 april verhuist de wekelijkse dinsdagmarkt tot min-
stens aan het bouwverlof in juli naar … de Markt.  
De tijdelijke verhuis is noodzakelijk door het startevenement voor de 
wielerwedstrijd Scheldeprijs op woensdag 5 april én de aansluitende 
herstellingswerken in de Corbie- en de Lakenmakersstraat.  
 
Dit betekent dat de integrale markt vanaf dinsdag 4 april verhuist naar 
de historische Markt, de aansluitende Rivierstraat en parking Rivier-
straat. Op die manier blijft de verplaatste dinsdagmarkt compact.  
De verplaatsing naar de Markt heeft gevolgen op vlak van verkeer. 
Wanneer je via de Molderdijk naar het Centrum komt, zal je op dins-
dag niet meer links de Markt kunnen opdraaien.  
Ook wordt het dan tijdelijk niet mogelijk om via de Martelarenstraat 
naar de Markt te rijden.  
De Zuiderring bereik je dan via de Borgehoutsendijk.  
Op marktdagen kan parking Den Uyt perfect gebruikt worden als gra-
tis parking. 
 
Om de verhuis meteen goed in te zetten, organiseert de gemeente op 
4 april een heuse feestmarkt. Om het oude marktgevoel van weleer te 
laten herleven, voorzien we allerlei randanimatie waaronder mogelijk 
muziek, toneeltjes, authentieke foto’s, een ‘historische’ selfiestand, … 
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Kruispunt Borgerhousendijk - 70 km 
 

Zoals je weet geldt sinds 1 januari op alle gewestwegen een snel-
heidsbeperking tot 70 kilometer per uur.  
Voor de Zuiderring (N71) blijft de maximumsnelheid op 90 km per uur 
behouden. Maar de Vlaamse overheid voert ter hoogte van de ver-
schillende kruispunten van de Zuiderring in onze gemeente een snel-
heidsverlaging in tot 70 km per uur.  
Concreet plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer ongeveer 150 
meter voor elk kruispunt een snelheidsbord met een verlaging tot 70 
km per uur. Na de kruising staat een bord dat je tot aan het volgende 
kruispunt opnieuw 90 km mag rijden.  
Deze snelheidsverlaging is ook van toepassing voor het kruispunt met 
de Borgerhoutsenijk (N110).  
 
De onbemande camera’s ter hoogte van sommige kruispunten meten 
niet alleen het respecteren van het rode licht, maar ook je snelheid. 
Daarbij kan de politie andere controles uitvoeren. 
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Uit de oude doos - Herken je ze? 
 

 
Met een stevige tred stapt het drietal na een kerkelijke dienst uit het 
torenportaal. 
Jos Mast uit de Nieuwstraat voorop. Natuurlijk. De zelfstandige: letter-
lijk en figuurlijk. De bediende Juul Hermans en de technische leraar 
Sint-Paulus Gerard Van Baelen volgen gedwee maar gezwind. 
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Deel 7: De wieleruitstapjes 
Vrijdag 11 november, iets voor 9 uur in Peerdskerkhof. De blauwe 
garde verzamelt zich op het vaste afspraakpunt. Tijdens feestdagen 
rijden de A- en de B-ploeg samen en doen een extra toertje in de 
voormiddag. Zon- en feestdagen zijn dus fietsdagen. Ook de dinsda-
gen zijn vaste fietsdagen in de zomerperiode. Het donker weer van de 
winter maakt fietsen na een werkdag onmogelijk. 
Maar er zijn nog wel enkele ander momenten waarop Frans en Marie 
hun stalen ros van stal halen. Ze trachten vaste deelnemers te zijn op 
de uitstap naar Scherpenheuvel. Jaarlijks is dit een extra tochtje en 
wel op een speciaal moment.  
Overdag en telkens op de laatste dag van het jaar zijn er enkele wie-
lerfanaten die net voor het feestelijk avondmaal toch nog de nodige 
kilometers in hun benen willen hebben. 
“Altijd leuk om in de winterkou toch het lichaam te geselen voor je aan 
de lange zware oudejaarsnacht begint!” is de vaste motivatie van de 
voornamelijk B-ploeg-deelnemers.  
Het merendeel van het jaar zijn er enkele vaste peddelaars die ande-
ren trachten te overhalen om op zaterdag ook uit hun luie zetel, achter 
de kookpotten of uit de tuin te komen om enkele uren mee te fietsen. 
Luc, Marc en ook wel Bert durven al eens het initiatief te nemen om 
de Cauberg en de andere molshopen van de Amstel Gold Race te 
gaan bedwingen. Ook het Hageland (al dan niet de Hageland Classic) 
is een favoriet uitstapgebied op zaterdag. Afhankelijk van het deelne-
mersveld, en wat er vooraf aangekondigd wordt, zijn dit tochten van 
rond de 100 km. (of net ‘iets’ meer) 
Het jaarlijks terugkomend evenement is natuurlijk de uitstap begin juni 
of ergens eind augustus. Er wordt dan ter plaatse een verblijf geregeld 
voor enkele dagen en de plaatselijke wegen worden verkend op 2 wie-

Frans en Marie Velo,  

één van de koppels van fietsclub Metalen Van Hees 
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len. Zo zijn de Vlaamse Ardennen al twee keer verkend, maar ook 
Zeeland heeft geen geheimen meer voor velen onder ons.  
De perikelen rond de Stelvio enkele jaren geleden, hebben de die-
hards niet afgeschrikt en er worden nobele plannen gesmeed om de 
Barcelonette te gaan bedwingen in 2017. 
Als we iemand afgeschrikt hebben met de Stelvio. De perikelen waren 
er meer om er te geraken dan om hem op te geraken.  
Wat wil je? Je hebt een auto met 4 man in en een overdekte aan-
hangwagen met 10 prachtige fietsen in. Plots moet je aan de kant: po-
litiecontrole. Leg maar eens in het Italiaans uit dat je komende van Li-
vingo (fiscaal paradijs), die fietsen niet gekocht hebt maar dat je met 
een groep de Stelvio gaat beklimmen. En waar zijn de andere fietsers 
dan? In auto’s die verder gereden zijn ... Na een tijdje keren de auto’s 
terug, want Danny volgt niet meer (chauffeur van de auto met aan-
hangwagen). Nu begint het voor de Italiaanse politie duidelijk te wor-
den. Het verhaal klopt. Hoewel, 1, 2, 3, … Ik tel maar 10 Vlamingen 
die hier staan en 12 fietsen! Dus toch smokkelwaar! Peter en Maria 
waren een dagje vroeger vertrokken en zouden aansluiten aan de 
voet van de Stelvio. Hun fietsen stonden echter bij op de aanhangwa-
gen … Je leest het. Aan sterke verhalen ontbreekt het ons niet.  
 
De ontspanning op zondag kan je vinden in Peerdskerkhof, vertrek om 
9 uur.  
 
Getekend:  

Frans en  
Marie Velo 
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De Ruilbib van de Hoogstraat 
 
Wat kwam er allemaal binnen in de Ruilbib de laatste maand?  
Veel, écht veel. Na het incident van de lege bib, kreeg ik heel veel 
nieuw materiaal binnen. Zoveel, dat ik een ‘stockje’ heb aangelegd.  
Deze boeken kwamen dikwijls uit onverwachte hoek, van onbekende 
mensen. Zoals deze superlevering van Thomas van boekhandel De 
Reyghere uit Brugge. 
 

 
Op hun website http://www.dereyghere.be/ merkte ik dat zij heel wat 
meer zijn dan enkel een boekenwinkel.  
Zo organiseren zij ook literaire salons 
en leeskringen.  
Tof! Bij een volgende uitstap naar 
Brugge staat deze boekhandel zeker 
op mijn to visit-list. 
 
Ook Sigried uit Gent zorgde voor nieu-
we titels in onze Ruilbib:  
Veel succes met de Ruilbibliotheek. 
Groetjes Sigried. 

http://www.dereyghere.be/
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De sociale media zorgen ervoor dat berichten zich veel verder ver-
spreiden dan je denkt. Zo zorgden de mensen van Bookcrossing 
(http://bookcrossers.be/) voor leuke, nieuwe titels voor de jeugd nadat 
zij over onze Ruilbib lazen. 
 
 
 
 
 
 
 
Maar ook mensen 
van dichterbij (ver-
moed ik) zorgden 
voor aanvulling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste was Jan, die 
de dag van het eerste 
incident al dadelijk voor 
wat nieuws zorgde: 
Aan het echtpaar op leeftijd dat zo schaamteloos was om zonder blo-
zen of blikken de hele Ruilbib leeg te halen: Zoek een andere bijver-
dienste. 
Aan de schenkers van de boeken: Mijn excuses. Ik wist niet dat zo’n 
hebberige mensen bestonden. 

http://bookcrossers.be/
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Snel werd de Ruilbib weer helemaal gevuld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leuk voor de kids vond ik deze 
reeks van Vlaamse filmpjes.  
Pure nostalgie! 
Bedankt aan alle mensen die hun 
steentje bijdroegen om de Ruilbib 
terug op gang te krijgen.  
Bedankt ook voor de lieve brief-
jes die ik vond in de Ruilbib.  
Een extra bedankje aan mijn tan-
te, die al héél veel toppers aan 
de Ruilbib schonk. Ook nu weer. 
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In januari was het ook gedichtendag. De drijvende krachten achter 
Jeugd en Poëzie (http://www.jeugdenpoezie.be/) deden een oproep 
om gedichtjes te verstoppen overal in Vlaanderen.  
Het thema van de gedichten was ‘humor’.  
Een dosis humor kunnen we in onze samenleving wel gebruiken.  
De Ruilbib deed dus ook mee en zorgde voor twee homemade ge-
dichten. Het werden geen billenkletsers, maar twee gedichtjes die 
misschien toch een glimlach op je gezicht kunnen toveren. 
Heb je ze gemist? Dan kan je ze hieronder alsnog lezen.  
 

BLACK 
 

Duister 
Donker 
Zwart 
Licht 

In de duisternis 
Bloedrood 

Wij wachten, 
Blijven wachten 

 
Stoplicht 

 
 

BLOEMEN 
 

Zeeblauwe narcissen dansen in de zon 
Bloedrode rozen groeien zonder pardon 

Zongele tulpen bloeien helemaal uit 
 

Voilà, zo ziet mijn serre eruit. 
 

https://www.facebook.com/pg/ruilbibginderbroek 

http://www.jeugdenpoezie.be/
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Dag Ginderbroekskes en -rokskes,  
 

Hoewel het weer bijna lente is, kan het weer nog behoorlijk wispeltu-
rig zijn. Gelukkig maar, want anders vonden we geen moment om al 
onze knutselplannen uit te voeren!  
Ken je de Kringwinkel? Dat is een ‘winkelketen’ waar je tweede-
handsspullen op de kop kan tikken. Echt een geweldige plek om te 
gaan kijken als je eens iets anders wil.  
Wij gingen ernaartoe voor oud servies om mee te bouwen.  
Dat van de bomma is immers nog in gebruik ;-).  
We maakten ‘etagèrekes’.  
En we bakten koekskes 
om op het ‘etagèreke’ te 
leggen. Ah ja! 
 
Voor diegenen die op 
zoek zijn naar een stijlvol-
le manier om bonbon-
netjes of ander lekkers te 
presenteren: een kleine 
tutorial.  
 
1. Ga op zoek naar bor-
den en glaasjes in ver-
schillende maten.  
De kringwinkels zijn uw 
vrienden in deze! 
2. Om de lijm goed te la-
ten hechten, moet je de 
borden ontvetten. Je kan 
ze afwassen of met alco-
hol reinigen. Uit nostalgie 
(en omdat ik alcohol vind stinken) koos ik voor een retro afwasje <3. 
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3. Kies borden en glaasjes 
die bij elkaar passen en stel 
je ‘etagère’ samen. 
 
 
 
 

 
Wil je mega-netjes werken 
en houd je van perfectie? 

Teken dan op voorhand de plek af waar je glaasjes moeten komen. 
Zo voorkom je een Toren van Pisa ...  
Het helpt als je van bovenaf op je bouwsel neer kijkt. 
 
4. Wij werkten zowel met een lijmpistool ... 
 

 
 
 ... als met secondelijm (die ook voor porselein geschikt is). 
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Beide deden hun werk. De secondelijm (met borsteltje) werkte het 
meest netjes en is misschien ook iets minder ‘gevaarlijk’ (minder 
warm en ‘smosserig’ en zo) in kinderhanden dan het lijmpistool. 
 
5. Bak koekjes want bij old school-gezelligheid hoort de geur van vers 
gebak! Niet dan? 
 

 
 
6. Probeer of je ‘etagère’ 
geschikt is voor het 
zwaardere werk ... 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd dus! 
Zo simpel is dat... 
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Een ideale activiteit voor slechte weerdagen in de vakantie. Toch? 
We stellen ons dienstbaar op: Nodig ons gerust uit als je iemand 
zoekt die je ‘etagère’ wil inwijden ... 
 

*** 
 
Dank je wel, Stien en voor een update van je loopprestaties.  
En alweer dikke proficiat.  
 

 

Stien Verhoeven Provinciaal 
Kampioen Veldcross 2017 
Op zondag 5 februari werd er in 
Herentals gestreden voor de titel 
van Provinciaal Kampioen veld-
cross 2017. Ook Stien was weer 
van de partij en hoopte haar titel 
van 2015 en 2016 met een jaar-
tje te verlengen. Om 11.21 u 
werd het startschot gegeven en 
Stien slaagde in haar opzet. Ze 
liep als eerste over de finish in 
een tijd van 3’28 en behaalde 
opnieuw de titel van Provinciaal 
Kampioen.  



 

 20 

 
 
 
 
 
Zondag 12 februari was er 
dan weer de wedstrijd in 
Rotselaar. Hier streden de 
atleten voor de titel ‘Kampi-
oen van Vlaanderen’. Stien 
was ook hier aanwezig en 
behaalde met grote voor-
sprong de titel van “Kampi-
oen van Vlaanderen”.  
 

 

 
 

 
En kijk, eindelijk het hartjes-T-shirt dat Jel-
le uit de Rijpad bestelde ;-). 
 
 
Groetjes,  
       Tinne  
 

 

 

Blijf vooral tekeningen, foto's, 

verhalen ... doorsturen naar  

tinne_vansand@telenet.be of posten in de brieven-

bus van Korenbloemenstraat 21.  


