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zaterdag 

 21 april 
In dozen of verpakt 

 

   
Wijkkrantje       april 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoeveel bomvolle dozen papier 

zullen de vrijwilligers op zater-

dagvoormiddag 21 april mogen 

opladen?  

Dat hangt van jullie af.  

Meer of minder dan vorige keer?  

 

 

 

 

 

 

We zijn benieuwd. 
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Ruilbib Ginderbroek  
 

Wie de Facebookpagina volgt, las het al. Omdat ik een ruilbib heb en 
geen weggeefbib, zal de ruilbib ophouden te bestaan eind 2018, als 
de vaste gebruikers de ruilbib niet gaan gebruiken zoals een eerlijk 
mens dat zou doen.  
Aan boeken heb ik geen gebrek. Heel wat mensen bellen aan met 
dozen vol nieuwe en mooie boeken. Deze schenkers zijn meestal niet 
de frequente gebruikers van de ruilbib. Ik ben deze mensen dan ook 
altijd heel erg dankbaar. 
Tot 22 februari heb ik de ruilbib steeds aangevuld met de materialen 
die ik op deze manier kreeg. Ten opzichte van de schenkers houd ik 
hier ondertussen geen goed gevoel meer aan over. Boeken worden 
geschonken aan een Ruilbib. Dit betekent dat je als gebruiker: 
- ofwel boeken ruilt 
- ofwel boeken leest en terugbrengt 

Ik merk dat de vaste bezoe-
kers, o.a. op zaterdag het 
ondertussen gewoon zijn 
wekelijks een aantal boeken 
te komen halen, maar nooit 
iets terugbrengen of in de 
plaats zetten.  
Om deze reden heb ik het 
kastje nu anderhalve 
maand zijn werk laten doen. 
Ik heb niets meer aange-

vuld, want dat zou in principe ook niet nodig moeten zijn. Een ver-
schraling en halvering van het aanbod is het resultaat.  
Als we aan dit tempo doorgaan, haalt de ruilbib zelfs het einde van 
het jaar niet. Jammer! 



 3 

Het nieuwe zwembad in de De Biststraat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondag 6 mei worden de deuren van het nieuw zwembad al even 
opengezet om een eerste indruk op te vangen van het nieuwe zwem-
bad in de De Biststraat. 
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‘t Polonijsje 
 
De wijk is altijd verheugd als er een nieuwe handelszaak in Ginder-
broek bijkomt. Ze zorgt zeker voor meer drukte en gezelligheid. 
 
Als de ijsventers weer beginnen rond te rijden en de ijsjeszaken weer 
volop de deuren beginnen open te zetten, dan kan de komst van het 
lentezonnetje toch niet lang meer duren. 
De mensen van Ginderbroek zullen in ieder geval geen verre afstan-
den meer moeten afleggen om zich een horentje met vanille en mok-
ka of een potje met chocolade-ijs en vers fruit aan te schaffen. 
Vanaf 7 april heeft Griet Laurent samen met haar man Kenneth en 
hun kindjes Felien en Ties  ’t POLONIJSJE’, vlakbij het Pleintje (in de 
ruimte waar haar vader 30 jaar een kinesistenpraktijk heeft gehad). 
 

 
Griet is op en top Gin-
derbroekse: geboren in 
de Martelarenstraat 
(op de hoek met het 
Peerdskerkhof) om 
dan uiteindelijk terecht 
te komen op het Plein-
tje. 
Na haar huwelijk is ze 
dan even de Oude Mo-
lenstraat overgestoken 

om in Ezaart te gaan wonen, maar nu is ze terug geland met haar ei-
gen zaak in het ouderlijk huis.  
Wedden dat het deze zomer nog gezellige avonden zullen worden op 
de rustieke banken onder bomen van het Ginderbroekse Pleintje? 
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Iedereen kent wel de ‘polonaise’, een vrolijke reidans bij een bruiloft 
en carnaval, bij disco- en andere feestjes.  
De naam van de ijsjeszaak, ‘t Polonijsje’ is duidelijk een klanknaboot-
sing, waar men daar ook zich vrolijk en gezellig zal voelen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griet, Kenneth en hun kinderen Felien en Ties in hun nieuwe zaak  
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Zo leefde Ginderbroek 
 

In vorig Wijkkrantje schreven we dat er nu en dan een e-mail of een 
brief in de bus valt waarbij je toch even je wenkbrauwen fronst.  
In het begin van het jaar zo eentje van een mevrouw uit Kontich. 
 
 
Van: Anja [mailto:anja.hellemans@skynet.be]  
Verzonden: zaterdag 6 januari 2018 22:50 
Aan: rik.nuyts2@telenet.be    
Onderwerp: Mijn grootvader 
 
 

Beste Rik, 
Door opzoekingen op google vernam ik dat er nieuwe brochures 
te verkrijgen zijn van “Zo leefde Ginderbroek in de Tweede We-
reldoorlog”. Deel 27/9 b met het getuigenis van Rik Van Hemel 
bij het verzet, interesseert mij zeer.   
Is deze brochure nog verkrijgbaar?  Zo ja, is het mogelijk om mij 
deze, na de betaling van brochure en verzendkosten, op te stu-
ren?  Zou U mij dan uw rekeningnummer kunnen meedelen? 
In een wijkblaadje van september 2010 over Ginderbroek las ik 
dat er eveneens een artikel van Rik Van Hemel verschenen is in 
de vierde brochure van het VVG over zijn verblijf in Kahla.   
Is deze brochure ook nog te verkrijgen? 
 
Mijn grootvader was opgepakt als werkweigeraar en heeft ook 
in lager E te Kahla verbleven, vandaar mijn interesse. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Anja Hellemans, Oude Baan 32 D, 2550 Waarloos - Kontich 
 
 
 

mailto:rik.nuyts2@telenet.be
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Van: Rik Nuyts [mailto:rik.nuyts2@telenet.be]  
Verzonden: zondag 7 januari 2018 14:42 

Dag Anja, 

Wat was je grootvader een aangename verteller.  

Telkens als ik aanbelde, wimpelde hij me binnen en dan had ik 

niet veel vragen nodig om hem aan het vertellen te brengen: over 

de Nieuwstraat, wijk Ginderbroek, zijn voorouders en de oorlog. 

Ik zal wel eens de verhalen opzoeken, die we ooit van hem in de 

Wijkkrantjes gepubliceerd hebben. 
 

Een van deze dagen stuur ik de brochure 27.9 b ‘Zo leefde Gin-

derbroek in de Tweede Wereldoorlog’ op. 

Ik ben ook zo vrij geweest om brochure 8 b ‘Zo leefde Ginder-

broek: Wereldoorlog 1914-18’ erbij te voegen, omdat daar het 

oorlogsverhaal instaat van jouw overgrootvader, Jef Van Hemel.  

De prijs bedraagt 2 X 2,50 euro voor de brochures en 2 euro 

voor de verzending.  

Vriendelijke groeten, Rik Nuyts,  

lid van het wijkcomité Ginderbroek,  
 
 
 
 
Van: Anja [mailto:anja.hellemans@skynet.be]  
Verzonden: zondag 7 januari 2018 16:43 

Hartelijk dank, Rik! 
Rik Van Hemel was mijn grootvader niet, hoor. 
Mijn grootvader heeft wel in hetzelfde kamp (Lager E–Kahla) 
verbleven zoals Rik Van Hemel, maar er nooit over verteld.   
Daarom dat alle getuigenissen over Kahla mij zo interesseren. 
Zodra ik het rekeningnummer heb, betaal ik de brochures en 
verzendkosten.                                             
Vriendelijke groeten, Anja 
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Op velo Bristol 
Op 30 maart verscheen het boek Op velo Bristol, het verhaal van het 
Molse fietsmerk en zijn renners. 
Daarin duiken uit onze wijk twee mannen op, die veel aandacht krij-
gen: Jan Ouderits en Staf Schaevers. 
 

Jan Ouderits (1919-1997) was afkomstig uit Millegem en reed tussen 
1935 en 1937 voor Bristol, waar hij ook in het atelier werkte.  
Hij was als nieuweling een ‘verdienstelijk wielrenner’ en reed ook op 
de Molse velodroom. In 1936 reed hij 56 wedstrijden waarvan hij er 
acht won. In 1937 en ’38 
behaalde hij ongeveer 
dezelfde resultaten.  
Op 28 oktober 1938 
trouwde Jan met Josée 
Luyckx uit de Nieuw-
straat, waarna ze in 
Hoogstraat nr. 26 gingen 
wonen en waar ze ook 
hun gouden bruiloft heb-
ben gevierd. 
Maar met de Tweede Wereldoorlog moest hij met het wielrennen 
stoppen. Hij werd ingelijfd in de Werfreserve en werd in 1939 gemobi-
liseerd. Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940 vluchtte hij naar 
Toulouse in Zuid-Frankrijk, waar hij zes weken werkte. Hij keerde met 
‘de velo’ terug naar huis. Op de laatste dag reed hij van Saint-Quentin 
naar Mol en hij zei: ‘Je bent coureur geweest of niet.’ 
Nadat hij getrouwd was, werkte Jan in de fabriek van Gompel.  
Jan en Josée waren gedreven wandelaars, aangesloten bij S.V. 
Wandelclub, en hij was ook nog een fervente duivenmelker. 
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Gustaaf Schaevers (1892-1980), of Staf van de Witte’ naar de bij-
naam van zijn vader, was tijdens zijn jeugdjaren ook wielrenner. Maar 
de Eerste Wereldoorlog brak hij zijn carrière plotseling af. 
Hij trouwde en opende een ‘velowinkel’ in de Nieuwstraat (nu Zonne-
studio Couronne, Nieuwstraat 3). Na enkele jaren startte hij met een 
‘auto-taxibedrijf’ en baatte hij er café ‘Sportwereld’ uit (zie Zo leefde 
Ginderbroek: Ter herberge, 20a-d, 2005). 
Hij was vooral bekend als begeleider van wielrenners en nog meer 
als taximan. Oorspronkelijk stond zijn taxi op het Stationsplein.  
Staf zat met een dikke sigaar achter het raam van café ‘Commerce’ 
te wachten op de aankomst van de trein. De mensen kenden hem.  
‘We rijden wel met Stafke van de Witte naar huis’, zeiden ze dan. 
Staf was tevens de chauffeur van ‘de mannen van het dorp’ in bijzon-
dere en geheimzinnige omstandigheden. Hij moest geregeld ‘chic’ 
volk naar Brussel of andere steden brengen. Ook jonge mannen die 
bij gelegenheid de bloemetjes eens wilden buiten zetten, belden Staf 
op. Ze wisten dat hij van die reisjes een biechtgeheim maakte.  
 
Staf van de Witte or-
ganiseerde en on-
dersteunde heel wat 
lokale wielerkoersen 
en hij was zelfs aan-
deelhouder van de 
Molse ‘piste’. 
 
 
 
De Molse wielerbaan 
In 1934 met Gerard Loncke en zijn begeleider Staf Schaevers, de 
man met de pet 
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Een randgeval in Op ve-
lo Bristol in verband met 
onze wijk was wielren-
ner Marcel Driesen 
(1927-2015).  
Hij begon in 1948 te 
koersen en werd in 1950 
prof. Hij heeft nadien 
mooie resultaten be-
haald met o.a. twee 
deelnames aan de Tour 

en zes overwinningen bij de beroepsrenners. (Foto: zijn overwinning in 
de Grote Prijs Radnor Mol, te midden van zijn talrijke supporters) 
Hij trouwde in 1954 met Caroline Vandeweyer. Haar ouders hadden 
een café en een beenhouwerij aan het Rondplein.  
In 1957 trok Marcel een streep onder zijn wielerleven, werd handels-
reiziger en stortte zich dan op de biljartsport, waar hij een Belgische 
bekendheid werd. 
Wat is nu zijn link met Ginderbroek? 
In de late jaren 1950 stopte Anna van de Lim (aan het Pleintje van 
Borgerhout, nu residentie kaberuyv) met haar café.  
Het café” werd verhuurd aan de vader van Marcel Driesen. Die werk-
te in het Luikse en alleen in het weekend was hij thuis. Het was zijn 
tweede vrouw die twintig jaar jonger was dan hij, die in de herberg 
stond. Dat liep faliekant af. Op een dag verdween ze met de noorder-
zon. Maar op dat moment zat de vader van Marcel wel met een lo-
pend contract van drie jaar aan zijn been gebonden. 
Gelukkig sprong zijn zoon Marcel in en nam de herberg over. Het 
ging redelijk goed met het café, ook omdat de duivenbond er haar lo-
kaal had. Maar zijn vrouw Caroline vond in de herberg toch haar draai 
niet en toen na een jaar dat contract afliep, besloten ze meteen te 
stoppen. Ze hebben later op de Borgerhoutsendijk hun huis gebouwd. 
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Overval benzinestation Texaco 
 
 
 
Een gemaskerde man 
pleegde rond 13.20 uur op 
17 maart een gewapende 
overval op de winkel van 
benzinestation Texaco op het Pleintje van Borgerhout.  
Onder bedreiging van een vuurwapen moest uitbaatster Meryem F. 
het geld uit de kassa overhandigen. Ze was op dat moment alleen in 
de winkel. Ze was in een ruimte achter de toonbank aan het werk, 
toen ze iemand hoorde binnen komen. Toen de uitbaatster de man 
wilde voorthelpen, haalde die plots een vuurwapen uit zijn jaszak te-
voorschijn. Hij richtte het op de vrouw. 
‘Hij heeft me bedreigd met het wapen. Ik moest het geld uit de kassa 
geven’, doet Meryem haar verhaal. De uitbaatster moest het geld in 
een plastic zak van een supermarkt steken. ‘De buit bedraagt zeker 
2.000 à 3.000 euro. Nadien is de overvaller weggelopen.’ 
De overvaller had de kap van zijn jas over zijn hoofd en een sjaal 
voor zijn gezicht. Daardoor was hij zeer moeilijk herkenbaar.  
Vlak voordat hij terug naar buiten vluchtte, stak hij zijn vuurwapen 
opnieuw weg in zijn jaszak.  
De uitbaatster van de Texaco-shop verwittigde meteen de politie. En-
kele patrouilles snelden ter plaatse, maar de agenten konden geen 
verdachte meer aantreffen in de buurt. 
De raadkamer in Turnhout heeft op 26 maart de aanhouding beves-
tigd van de overvaller, een 29-jarige man uit Lier, die verdacht wordt 
van minstens drie gewapende overvallen (tankstation Ginderbroek, 
tankstation Total en fruitmarkt Cools aan de Turnhoutsebaan).     (JVN) 
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Meimaand  
 
Hoewel het naar de kerk gaan fel is verminderd, houdt de Mariadevo-
tie nog redelijk stand. Enkele gelovigen hebben er een houvast aan 
en zetten het Mariabeeld nog in de bloemetjes.  
Zo bidt men in de meimaand een Rozenhoedje om 7 uur ‘s avonds:  

op woensdag aan het kapelletje van de Borgerhoutsendijk 
    op vrijdag aan de Muneskapel van de Martelarenstraat 

Je bent van harte welkom. 
 

Verdwenen kapelletjes 
Een kapelletje voor Maria is altijd al een oord van stilte en rust ge-
weest. Het was als een gebed, omdat generaties mensen er naartoe 
waren gekomen om te bidden. De beeldjes van Maria waren echte 
sacrale afbeeldingen waarvan werd aangenomen dat er een kracht 
van uit ging. Als vroeger iemand zwaar ziek was of er heerste een 
epidemie of in bange oorlogsjaren, gingen de buren ’s avonds bij een 
kapelletje bidden.  
Nuchter beschouwd vraag je toch af hoe het komt, dat Maria toen zo 
een stempel heeft gedrukt op het leven van de gelovigen als ze zelfs 
in de evangeliën maar een bijrol heeft gespeeld? 
 
Maria is nog altijd dé devotiefiguur bij uitstek. Ze heeft natuurlijk ook 
te lijden onder de tanende godsdienstigheid van de mensen.  
Toch worden er nog altijd kaarsjes bij haar aangestoken, vele kaars-
jes zelfs. En de kapelletjes blijven nog steeds mensen aantrekken. 
De heiligdommetjes worden als de meimaand begint, opgepoetst en 
opgetooid met een meiboompje en het Mariabeeldje opgesmukt en 
versierd met een bloemenruiker en witte en blauwe lintjes.  
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Het tuinkapelletje van Liza en Frans Van Decraen 
 
Liza en Frans Van Decraen woon-
den in de Oude Molenstraat en 
Frans was de tachtig al voorbij toen 
deze foto werd genomen.  
In het midden van hun tuin stond 
een kleurrijk kapelletje: witte muren 
met een vuurrood dak, in een gras-
groene gazon en voor een struik vol 
witte bloesem. Een schilderijtje! 
Frans gaf de viooltjes rondom het 
kapelletje alle dagen wat water.  
(Foto in kleur op onze website) 
 
 

Het kapelletje van schrijnwerker Frans Bols 
 
 
Martha en Frans Bols 
hadden een schrijn-
werkerij aan de Bor-
gerhoutsendijk. 
Schrijnwerker Frans 
had er een achtkantig 
prieeltje rond de grote 
treurwil getimmerd en 
er een kapelletje op 
geplaatst.  
Bij de uitbreiding van de parkeerplaatsen werd de boom geveld en ver-
dween het staketsel en het Mariakapelletje.  
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Weet jij wat te doen bij een nu-
cleair ongeval? 

De drie afspraken zijn: 
Ga naar binnen en blijf binnen. 
Sluit ramen, deuren en zet de 
ventilatie uit. 
Volg de instructies van de over-
heid op radio, televisie en inter-
net. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Een indeling voor een prachtige week 
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Mol 

Kom op tegen Kanker 
 
et hemelvaartweekend (13 mei) is al 
enkele jaren 1000 km-weekend voor 
Kom op tegen Kanker. Dat vier dagen 
lang!  
Dan gespen duizend fietsers hun 
fietshelm vast, klikken hun schoenen 
in de pedalen en fietsen ten voordele 
van de strijd tegen kanker.  
 
 

Foto Martelarenstraat  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aankomst in 2016 van die 1000 km in Mol-Centrum en aan de sporthal, 
waar honderden toeschouwers een erehaag vormden voor de talrijke deel-
nemers. Iedereen kreeg kippenvel bij het indraaien van de Rode Kruislaan. 
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Een oproep   

Wegens de wet op de privacy wor-
den de namen van de gouden jubila-
rissen en van de tachtigplussers niet 
meer door de gemeente gegeven.  
Het wijkcomité vindt dat doodjam-

mer, want het wil aan alle jubilarissen graag een mooi cadeau schen-
ken.  
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, 
Ginderbroek 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 afgevaardig-
de van de wijk hebben ontvangen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Aan de gouden jubilarissen 
Wij zijn (waren) op …….…………………….. vijftig jaar getrouwd 
Namen en adres: ………………………………………………....... 
            ………………………………………………………………… 
               

Aan de 80-plussers 
Ik word (of werd) op ….………………………………..  tachtig jaar 
Naam en adres: ……………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………….. 


