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Een brief van de gemeente 

Beste, 
 
Vanaf november begon IOK met het ophalen van oud papier via de gele 
papierbakken. De gemeente kreeg meermaals de vraag: ‘Kunnen wij als 
vereniging nog oud papier ophalen?’ 
De subsidies voor de verenigingen die oud papier ophalen, zijn tot en 
met 2019 voorzien in het meerjarenplan. Dit betekent dat er tot dan de 
mogelijkheid blijft bestaan dat een vereniging oud papier kan ophalen op 
dezelfde manier als voorheen (in dozen of verpakt!).  
De verenigingen mogen geen papier ophalen via de gele bak, want die is 
eigendom van IOK.  
 
Vriendelijke groeten, 
Peter Van Rompaey, schepen van Milieu 

Papieractie  
zat. 18 november 

* in dozen of verpakt 

 

 

http://www.wijkginderbroek.be/
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Seniorenfeest  
2016 

 
 

Maandag 20 en dinsdag 21 november, vanaf 9 uur 
 

Er zijn veel handen nodig om het Kersthuis op te bouwen en we ho-
pen, zoals elk jaar, dat er nieuwe vrijwilligers op het Pleintje bijko-
men. Dat lukt elk jaar en hopelijk ook dit jaar. Zelfs als je maar een 
halve dag kunt komen, zouden de andere helpers al heel blij zijn.  
Panelen laden en lossen, dakpannen aannemen en doorgeven, 
schroeven aandraaien: Iedereen kan het! 
 

Omdat op zaterdag 16 december het Kersthuis als woning zal dienen 
voor het openluchttoneel Het Gezin van Paemel, wordt het dit jaar op 
het Pleintje in een andere richting opgesteld.  
Daardoor krijgen we een grote decoratieve omgeving en speelruimte 
tussen de werkmanswoning en het Hooghuis, dat het kasteel van een 
aristocratische familie wordt. 
Voor eenmaal zal het verlichte Plein-
tje van Ginderbroek zelf het decor dat 
alle aandacht opeisen, waar de to-
neelspelers zullen acteren tussen de 
werkmanswoning en het kasteel.  
 
De handelaars van Ginderbroek zullen die avond zorgen voor een 
hapje en een drankje in een gezellige kerstsfeer.  
We kunnen nu ook al aankondigen dat dan de Kerstman zal komen 
om de kleinsten onder ons te verwennen.                       
De opbrengst van de animatie zal volledig gaan naar de organisatie 
en de prijzenpot van het Handelarenspel van Ginderbroekkermis. 

 (Meer info daarover in het volgende Wijkkrantje) 

Opbouw Kersthuis 
Maandag 20 november 
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Inschrijven vooraf is nodig. 
De enveloppe met het inschrijvingsbriefje en 8 euro per kind, 
moeten binnen zijn vóór 15 november. Treuzel niet. 
Bij Louis Van Baelen,Ginderbroek 38 of  014/31 06 09. 

 

 
 
 
 
 
Op woensdag 22 november komen de Sint en de zwartepieten naar 
het Chirolokaal aan de Martelarenstraat.   
Willen jullie er nog bij zijn, dan moet je dringend je naam opgeven.  
 

De animatie wordt verzorgd door Kids On The Dancefloor.  
-   Van 14.00 tot 15.00 uur: Kids On The Dancefloor  
-   Daarna komt de Sint met zijn geschenkjes.  

Op het inschrijvingsformulier schrijf je een van de letters P, K of L. 
P voor een peuter die nog geen twee en een half jaar is. 
K voor een kleuter (kleuterschool: 2 ½ tot 6 jaar) 
L voor een leerling van 1ste, 2de en 3de leerjaar 
Je noteert er nog bij of het een meisje of een jongen is.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaasfeest 
Woensdag 22 november 

 

Inschrijvingsformulier 
 

Naam, voornaam, adres, geboortedatum               P-K-L       m-j 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Te betalen                                             8 euro x …. = ……..euro 
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Wegens de wet op de privacy 
worden de namen van de gou-
den jubilarissen en van de 
tachtigplussers niet meer door 
de gemeente meegedeeld.  
Het wijkcomité vindt dat dood-
jammer, want het wil aan alle 

jubilarissen graag een mooi cadeau schenken.  
Als je in 2018 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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Ruilbib Hoogstraat 
 

Een journaliste van de Gazet van Antwerpen contacteerde Ruilbib 
Ginderbroek voor een artikel in CittA Kempen. Naar aanleiding van 
de boekenbeurs zou een rubriek verschijnen over zeven Kempense 
boekenkastjes: 7 om te beleven.  
Heel fijn dat ook Ruilbib Ginderbroek een plaatsje kreeg. De meeste 
andere boekenkastjes uit het artikel worden ondersteund door de 
gemeente. Zo niet dat van Ginderbroek. Ook de boekenkasten in 
Dessel zijn privé-initiatieven.  
Voor het artikel namen we een toffe foto. Alleen jammer dat het 
hondje van de foto geknipt werd in de krant. Bedankt aan de enthou-
siaste wijkbewoners om als fotomodel te willen fungeren! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is het toeval of niet? Na het verschijnen van het artikel kreeg ik heel 
wat mooie kinderboeken in de ruilbib. Supertof! Ik hoop dat de boe-
ken snel in de handen van enthousiaste lezertjes terechtkomen. 
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Molse Tijdingen 
 
 
 
Het jaarboek Molse Tijdingen be-
staat dit jaar 25 jaar.  
Naast historische verhalen over 
onze lokale geschiedenis en tal 
van oude foto’s en illustraties be-
vat deze jubileumeditie ook zeven 
artikels van bekende Mollenaren. 
Molse Tijdingen 2017 neemt je 
mee naar boeiende verhalen over: 
Regina waagde haar hachje, Vak-
school ruimt plaats voor senioren, 
het casino van Gompel, Mol in de 
late middeleeuwen, tante nonneke 
in Hawaï, de Broqueville, Villa Flore, het Molse verborgen verleden, 
landmeter René Delporte uit de Guldensporenstad en nog veel meer. 
Maar ook … de volledige geschiedenis van het Hooghuis, dat vierhon-
derd jaar geleden gebouwd is. (Foto: Lucie van het Hooghuis en Louis 
Van Baelen, de voorzitter van het wijkcomité, die de roodgelakte koffiepot 
en waterketel komt halen voor de inrichting van het Kersthuis.) 
 
 
 

 

 

 

 

Wie vóór 15 november het boek ‘Molse Tijdingen 2017’ bestelt, geniet 
van het voordeeltarief.  
Je betaalt dan slechts 18 euro in plaats van 20 euro.  
De betaling bij voorintekening moet gebeuren vóór 15 november 2017 
op rekeningnummer BE72 8601 1149 5216 van Molse Tijdingen, Bres-
serdijk 42, 2400 Mol, met vermelding van ‘Molse Tijdingen 2017’.  
Na 15 november betaal je 20 euro. 
Vanaf dinsdag 28 november mag je dan het bestelde boek afhalen bij 

de dienst erfgoed in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, tweede verdieping. 
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Weet je het nog?                 The Beat Nines 
 

In 1972 besloten een aantal meisjes van vijftien, zestien jaar van de 
Jeugddrumband Ginderbroek een dansgroep te vormen, de The Beat 
Nines. Ze startten met louter improvisatie, maar al vlug viel deze groep op 
door een vlotte pop-style en dito danceact. 
Met een originele choreografie en kostumering (eigen confectie) met licht- 
en klankinstallatie maakten ze er een showprogramma van.  
Onder leiding van instructrice Mia Verbruggen werd deze show vervol-
maakt en kreeg een nationale allure. Rijp om op tournee te gaan.  
En inderdaad, een Brusselse impresario bood een interessant contract 
aan voor een tournee door België met de ‘Hitorama drive-in show’. Maar 
de meeste ouders zagen een tournee met hun jonge dochters niet zitten 
en sloegen het voorstel af. 
The Beat Nines hielden er echter aan hun première in Mol te brengen. Zij 
deden dit op zaterdag 31 maart 1973 in het Gildenhuis, met D.J. Show der 
Nederlandse tv ‘Avro’s Toppop’ Première Gogo-show ‘The Beat Nines’. 
Daarna traden ze wel geregeld in onze streken op.  
Maar toen de meisjes wat ouder werden, hadden ze andere interesses en 
de dansgroep kwamen vanaf 1975 nog zelden voltallig samen en stierf in 
dat jaar een langzame dood.  
 
 
 
 
 
 
Première van Gogo-show 
‘The Beat Nines’ 
 
The Beat Nines met Karin 
Verbruggen, Odette Ver-
bruggen, Arlette Verhoe-
ven, Lucia Mols, Paula Lenaerts, Ingrid Verbruggen, Annemie Verrees, Sonja 
Steurs en Chris Luypaerts. Ze hadden hun minikleedjes zelf genaaid. 
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Het nieuwe zwembad  

in de De Biststraat 
 

De werken vorderen snel en men is al volop bezig met de eerste 
vloerplaat te storten.  
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Allerhande nieuwtjes 
 

Opnieuw 90 km per uur op de Zuiderring 
 

In de week van 6 november paste het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) de snelheidsborden op de Zuiderring aan. Concreet betekent 
het dat men terugkeert naar de oude situatie en de borden met een 
snelheidsbeperking tot 70 per uur aan het kruispunt met de Borger-
houtsendijk heeft weggenomen. Op de Zuiderring mag je opnieuw 
90 km per uur rijden. 
We hopen dat deze aanpassing zowel de veiligheid op de Zuiderring 
als de vlotte doorstroming op deze belangrijke verkeersader ten goe-
de komt.  

 

Dieven probeerden een woning binnen te dringen in de Hoogstraat. 

De bewoners ontdekten dat het slot van de voordeur was geforceerd, 
maar de daders zijn het huis niet binnen geraakt.      (19 oktober, JVN) 

 

Onze website  
Je kunt het Wijkkrantje Ginderbroek online lezen op onze website 

 www.wijkginderbroek.be. 
In die digitale versie zie je alle foto’s in kleur. 
Het hele Wijkkrantje heeft dan een fleurig en decoratief tintje. 
 

 

  
 
Wil je meer weten over de productie van radio-isotopen bij SCK of heb je 
vragen? Ga dan op dinsdag 21 november om 20.00 uur naar de MONA 
informatie in ’t Getouw. De gastspreker is Bernard Ponsard. 
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Gemeente Mol  

op Facebook 
 
Heb jij ze al opgemerkt bij het 
binnenrijden van een blauwe 
zone? Onder meer bij het oprij-
den van de Markt? 
 
 
Raymond Vanderveken – Het lijkt me een mooi initiatief, ik weet alleen 

niet of die tekens wel groot genoeg zijn. Ziet de bestuurder van 
een wagen die wel ... Je moet tegenwoordig op zoveel letten ... 

 
Fons Zwinnen - Inderdaad. Maar de zebrapaden aan het kruispunt 

van de Martelarenstraat en de Jakob Smitslaan zijn na 2 jaar nog 
steeds niet geschilderd.  

 
Sandra Everling - Dat zien ze wel. Maar de borden dat ze de fietsers 

de ruimte moeten geven zien ze niet. Sommige rijden bijna op de 
stoep om maar geen fietsers door te laten. Dat vind ik schandalig. 

 
Geert Schaevers - Hoelang mag je er parkeren? 
 
Willy Klynen - Waar is het einde van deze zone, want die zie je niet op 

de weg? 
 
Joeri Van Looken - Einde zone op dezelfde manier doen zou nog be-

ter zijn. 
 
Patrick Verpoorten - Is dat geen ‘gasboete’: zo maar op de baan 

schilderen?  
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Zo leefde Ginderbroek               …… 

in de Tweede Wereldoorlog 
 

 
Zoals elk dorp of gehucht draagt ook de wijk Ginderbroek de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1945) met zich mee. 
De meeste verhalen hebben we horen vertellen tijdens de interviews 
van de gouden jubilarissen. Geen enkele periode had in hun leven 
zulke sombere indrukken nagelaten dan die vier jaar oorlog.  
Telkens waren het afschuwelijke en benarde herinneringen van ar-
moede, angst, verdriet, spanning, geschoktheid en zelfs van boos-
heid.  
Soms echte menselijk drama’s.  
 
Na meer dan zeventig jaar hebben we al hun verhalen gebundeld in 
de reeks Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog. 
 
Deze maand verschijnen de laatste vier nummers waarin inwoners uit 
onze wijk uitgebreid vertellen over hoe hun familie die oorlog heeft be-
leefd.  
 
27. 9    Zo leefden Ginderbroekse families in de Tweede Wereldoorlog  
     9 a  Karel Mols, Yvonne Verbruggen en Louis Van Baelen 
      9 b  Rik Van Hemel, Anna Van Craenendonck, de brieven van de familie  
            Ouderits en Jacqueline Kemps  

      9 c  Alouisa en Mia Nuyts, Jules Smeyers en Vic Snoekx 
     9 d  Karel Dierckx, Jan Kaers, Gaston Belmans en Fons Nuyts 

 
Met de bonnen op de volgende bladzijde kun je deze vier brochures 
over de Tweede Wereldoorlog in Ginderbroek gratis afhalen:  

* in de Perswinkel ’t Pleintje, Ginderbroek 22 
* bij de voorzitter Louis Van Baelen, Ginderbroek 38 
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Bon  27.9 a 

 

Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog 

Bon  27.9 b  

 

Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog 

 

Bon  27.9 c  

 

Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog 

Bon  27.9 d  

 

Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog 


