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      zaterdag 

    24 maart 
          In dozen  

          of verpakt 
 

 

Wijkkrantje maart 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Als je onze wijkwerking wilt blijven steunen, verza-

mel dan het papier en karton en geef het mee met 

onze vrijwilligers op zaterdagvoormiddag 24 maart 

vanaf 9 uur. Of breng het naar ons ‘Papierhok’ in 

het zijstraatje van het Pleintje van Ginderbroek.       

Alvast van harte dank. 
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Zo leefde Ginderbroek 
 
Nu en dan valt er een e-mail of een brief in de bus waarbij je toch 
even je wenkbrauwen fronst.  
Onlangs zo eentje van iemand uit Eeklo. 
 
Van: Marnix [mailto:marnix.vdv@telenet.be]  
Verzonden: woensdag 21 februari 2018 14:59 
 

Hallo,  

 
Ik ben Marnix Van de Velde uit Eeklo.  
Ik heb de reeks Zo leefde Ginderbroek kunnen kopen van nr. 1 t.e.m. nr. 24.  

Hoeveel nummers zijn daarna nog verschenen en zijn deze nog te koop a.u.b. 
 
Mvg. Marnix 
 
 
 

Dag Marnix, 

 

Hierbij gevoegd de nummers na nr. 24 van Zo leefde Gin-

derbroek. Ze zijn nog in voorraad. De prijs per exemplaar 

bedraagt 2,50 euro, plus de verzendingskosten. 

 

Een nieuwsgierige vraag bij jouw interesse voor Zo leefde 

Ginderbroek: Heb je ooit in onze wijk of in Mol gewoond, 

want Eeklo ligt voor ons toch niet bij de deur? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Rik Nuyts, lid van het wijkcomité Ginderbroek 
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Van: Marnix [mailto:marnix.vdv@telenet.be]  
Verzonden: vrijdag 23 februari 2018 11:09 

 
Hallo Rik, 
 

Ik wil ze allemaal kopen die u doorgegeven hebt. 

Zelf heb ik niets te maken met Mol, maar ik heb toevallig deze ‘boekjes’ kun-
nen kopen en lees daar graag over.  
Zeker over dorpsfiguren en over romans van de Kempen en de Heide.  

Boeken en romans van Gustaaf Segers, Jef Lievens (die heb ik allemaal) en 

andere schrijvers, daarvan heb ik er al verschillende. Mijn interesse gaat 

vooral naar Kempense romans over boeren, stropers, boswachters, struik-
rovers en dorpsfiguren. Maar die zijn moeilijk te vinden lang onze kant. 
Moest u nog titels of schrijvers weten die handelen over dorpsfiguren of be-

schrijvingen van de Kempen, dan zou u mij zeer goed mee kunnen helpen. 
 
Mvg. Marnix 

Adres: Van de Velde Marnix, Burggravenstraat 33, 9900 Eeklo 
 
De brochures Zo leefde Ginderbroek in Eeklo?!  
Het is nogal gebeurd dat de brochures van Zo leefde Ginderbroek die 
wij ‘gratis’ uitdelen, elders verkocht worden. Bij ons weten bijvoor-
beeld op de boekenmarkt in het Begijnhof van Diest en op de rom-
melmarkt in Turnhout. Maar zo ver in de ‘Vlaanders’? 
Maar eigenlijk zou men die ‘brochures’ overal kunnen lezen, want in 
elk dorp is er wel een ‘Genebroek’, waar ze zich dan kunnen verheu-
gen aan volksfiguren en historische weetjes van ‘een’ Ginderbroek. 
 

Wie onze Marnix wil helpen, kan boeken of verhalen over de Kempen 
binnenbrengen bij onze voorzitter, Ginderbroek 38.  
We sturen ze wel door. 
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Mol in cijfers 
 
Mol telde 36 506 inwoners op 31 december 2017  
De stijging bedroeg 384 inwoners – goed voor ongeveer 1%. 
Het aantal inwoners per gehucht: 
   Mol-Centrum  7752   +  57 
   Achterbos  4008  +  31 
   Ginderbuiten  3742  +  60 
   Ezaart  3633   +128 
   Millegem  3496  +  25 
   Rauw  3207  +  11 
   Wezel  2779  +    3 
   Heidehuizen  2349  +  22 
   Sluis  2306  -     6 
   Gompel  1576  +  27 
   Donk  1463  +  32  
   Postel    204   -     6 
 
Na het Centrum had Achterbos als gehucht het grootste aantal inwo-
ners. Dit gehucht overschreed de kaap van de 4.000 inwoners. 
 
Bij de groei van het inwonersaantal waren Ezaart (+128) en Ginder-
buiten (+60) de uitschieters, gevolgd door het Centrum (+57). Alleen 
voor Postel (-6) en Sluis (-6) zagen we een dalend inwonersaantal. 
 
Een deel van het stijgend inwonersaantal viel te verklaren door een 
hoger aantal geboortes (362) dan overlijdens (279), dus met een ge-
boorteoverschot van 83. 
 
In 2017 stapten 148 koppels in het huwelijksbootje. Daarnaast regi-
streerde de dienst Burgerlijke Stand 50 echtscheidingen. 
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Weet jij wat te doen bij een nucleair inci-

dent? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks de kleine kans op een nucleair ongeval in België, is het toch 
verstandig om voorbereid te zijn. Nucleaire noodplanning is in de eer-
ste plaats een bevoegdheid van de federale overheid, maar ook bur-
gers kunnen zich voorbereiden. Weet jij wat te doen bij een nucleair 
incident? Er zijn drie gouden regels: 
 

1. Ga naar binnen en blijf binnen. 
    2. Sluit ramen, deuren en zet de ventilatie uit. 

3. Volg de instructies van de overheid op radio, televisie en inter-
net. 
 

 

 
 
 
 

Magazine Onderox publiceerde begin maart een interview bij het 
verschijnen van de laatste brochures van ‘Zo leefde Ginderbroek 
in de Tweede Wereldoorlog’. 
Het begon als volgt: ‘In Ginderbroek ploppen de verhalen uit de 
grond als paddenstoelen in een goed najaar …’ 
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Het nieuwe zwembad in de De Biststraat 

 
 

 
 
In alle vroegte stappen de arbeiders naar hun bouwwerf. 
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De Borgerhoutsendijk  

deed dienst als parking voor de kermisattracties van Mol-Jaarmarkt 
(heel lang geleden … nog als vertrekplaats van de carnavalstoet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

Ruilbib Ginderbroek  
 
Misschien hoorden jullie er al over in de 
media: de #bibvooriedereen-actie.  
Met de ruilbib zet ik me hier graag ach-
ter. Ik vind dat de gemeente een belang-
rijke taak heeft in het toegankelijk maken 
van cultuur. Momenteel beschikt bijna 
elke gemeente nog over een bibliotheek. 
Of dat ook zo blijft in de toekomst is onzeker.  
Sinds 2016 zijn gemeenten niet meer verplicht, zoals vroeger, om 
een bibliotheek te hebben. De gemeente kiest zelf of en hoeveel zij 
nog wil investeren in de bibliotheek. Begin maart heeft onze gemeen-
te het bibliotheekcharter nog niet ondertekend. Met dit charter geeft 
een gemeente aan dat zij de bibliotheek een basisdienst vindt waar 
iedere burger recht op heeft.  

De campagne “bibvoorieder-
een” wil tussen 19 januari en 23 
april ook zoveel mogelijk handte-
keningen verzamelen van burgers 
die vinden dat iedereen recht 
heeft op een bib. Geef jij de politi-
ci mee een signaal dat de biblio-
theek moet blijven?  
Teken dan de petitie op: 
http://www.bibvooriedereen.be. 
In de ruilbib vind je boekenleg-
gers en kaartjes met uitleg. Mooi 
vormgegeven door Eva Mouton. 

http://www.bibvooriedereen.be/
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Mee te nemen door wie de petitie wil ondertekenen. 
Ook de jongsten kunnen van zich laten horen. Wil jij in de toekomst in 
de bib terecht blijven kunnen voor leuke leesboeken, informatie voor 
je spreekbeurt, verteluurtjes en andere toffe activiteiten?  
Laat zien dat er ook een Eva Mouton in jou verborgen zit en maak 
iets moois, iets grappigs, iets overtuigends van de tekenplaat.  
Onder de kinderen die de tekenplaat binnenbrengen in de ruilbib 
wordt een gepersonaliseerd t-shirt verloot. 
Je kan de tekening uit het wijkblaadje halen of je kan ze downloaden 
op de website onder het tabblad “meer” - “doe mee” - “campagnema-
teriaal”. Als je tekening klaar is, kan je deze in de bus steken van 
Hoogstraat 96 of je mag ze inscannen en doormailen naar cin-
dy.vanarwegen@telenet.be.  
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Houd jij ook zoveel van de bibliotheek?  
Teken in het hartje waar jij het meest van houdt in de bib! 
Bezorg je tekening aan je bib of aan #bibvooriedereen en steun zo 
onze campagne. 
 

 
 
Naam: ------------------------------------- Leeftijd: --------------------------------  
Postcode: --------------------------------- Stad:------------------------------------- 
 
Te bezorgen via post: VVBAD, Statiestraat 179, 2600 Berchem of via 
mail naar: bibvooriedereen@vvbad.be 
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Door het insturen van je tekening geef je toestemming voor publicatie 
van je tekening door de VVBAD. 

Lang geleden …  

Een ‘kafoër’ 

 
Kafoër was het Mols woord voor komfoor.  
De eerste kafoërs waren gemetselde bakken die onder de mond van 
de bakoven werden gebouwd. Daarin werd de gloeiende houtskool uit 
de oven getrokken, die dan diende om het eten en het water of koffie 
warm te houden. Onderaan was een opening voor de luchttoevoer en 
bovenop lag een ijzeren rooster.  
Soms bouwde men een kafoër met een ijzeren pot van de Leuvense 
stoof, meestal in de ‘moos’ (achterkeuken) of in de bergplaats of de 
wasplaats om de was af te koken. Daarin werd dan alles gestookt wat 
brandde. Sprokkelhout, gebruikt hout, oude kranten en karton, kolen-
gruis … niets van dit alles was in een kafoër vreemd. Het was een 
soort kachel waarin al het brandbaar afval werd gestort. 
 

 
Wij hebben nog ‘kafoërs’ weten staan in de Oude Molenstraat. 
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Zzzzzoeklicht  
 

Met zoveel mensen in onze wijk is het misschien 
wel handig om via elkaar iets te vinden wat we zoe-
ken of iets aan te bieden wat iemand anders mis-
schien wel kan gebruiken vb. je zoekt iemand die met je hondje wil 
gaan wandelen ;-), je wil babysitten, je zoekt iemand die af en toe 
boodschappen voor je kan doen…  
We hebben meteen al twee zoekertjes:  
 

Deze lieve kater Wolfje (Hij is een grijze 
kater met witte sokjes en snoetje) is al 
enkele weken vermist! Zijn baasjes uit 
het Peerdskerkhof missen hem heel 
erg en vragen jouw hulp. Zag je deze 
kat, laat je dan iets weten via 0496/69 
42 69 (Tessa Van Eeckhout)! 

 
 
Heb jij nog oude/vintage 
naaipatronen liggen of heb 
je een oude cursus op zol-
der liggen van iemand die in 
lang vervlogen tijden “snit 
en naad” volgde en je 
vraagt je af of je er iemand 
blij mee kan maken: laat ge-

rust iets weten via tinne_vansand@telenet.be.  
Ons ‘naaikaffee’ vindt zoiets tof!  
 
Wil jij de hulp van je buurtgenoten inroepen: stuur je zoekertje of je 
aanbod zeker door naar tinne_vansand@telenet.be! 

mailto:tinne_vansand@telenet.be
mailto:tinne_vansand@telenet.be
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Dag Ginderbroekjes en - rokjes!  
 

Vandaag presenteer ik jullie alvast twee van de kindjes die door hun 
mama's herkend werden op de foto's van ons Sinterklaasfeest!  
 

Brend uit de Oude Molenstraat... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en Emma uit de Ruiterstraat! 

Veel plezier met jullie T-shirtjes!  
 
In het volgende boekje zien jullie nog enkele kinderen die mee kwa-
men vieren op het Sinterklaasfeest.  

 
 
En kijk: Fons uit het 
Peerdskerkhof maakte 
voor ons een mooie teke-
ning en mag ons komen 
vertellen welke prent hij 
graag heeft op zijn T-
shirtje...  
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We geven je nog een knutseltip mee  
voor een namiddagje ‘binnenplezier’: zelf klei maken!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meisjes met een bol klei  
Je hebt er haast niets voor nodig:  
Kleurstof die je koopt of zelf maakt met crêpepapier (je maakt dit pa-
pier een beetje nat en knijpt dan de kleurstof uit het papier.  
Let op: gebruik niet te veel water én bescherm je kledij en tafel want 
anders krijg je plekken die je nog moeilijk kan verwijderen!) 
 

 
(Foto’s in kleur  

op onze website: www.wijkginderbroek.be) 
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Klei maken: 
- 2 kopjes bloem - 1 kopje zout 
- 1 kopje lauwwarm water - 2 eetlepels olie  
- ev. kan je er nog glitters bijdoen. 
 
Roer bloem en zout in een grote kom goed door elkaar. 
 

 
  

Meng het kleurstof NU door het water of doe dat NADAT je de klei 
helemaal gekneed hebt. Als je de kleurstof al gemengd hebt, doe je 
deze mengeling bij de bloem en het zout. 
Kneed het deeg totdat het een fijne structuur heeft. 
Als je de kleurstof nog niet toevoegde, doe dat dan nu. Zo deden wij 
het. 
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Als de klei nog te droog is: doe er dan een beetje water bij.  
Is hij te nat: doe er nog wat bloem bij.  
Je kan de klei bewaren in een afsluitbare zak (vb. diepvrieszakken 
met een zippen) in de koelkast. 
 
En dan ‘kleien’ maar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleifiguurtjes: ijsjes en een 
slak 
 
 
 
 
 
Veel plezier en tot volgende 
keer! Als je ons blij maakt met 
een foto, knutselwerkje, ver-
haaltje… dan kan jij ook een 
leuk T-shirt winnen! 

 
 
Binnenbrengen kan in de Korenbloemenstraat 21  
of via mail tinne_vansand@telenet.be 


