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INLEIDING

BIJENBOEREN IN CORONATIJD

We gaan een nieuwe fase in. Met een bang
hartje misschien, want ondertussen bereikte ons
het bericht dat het coronavirus in onze regio
momenteel piekt. Na 8 weken mogen we weer
beperkt bezoek ontvangen en de winkels gaan
opnieuw open. Laat ons met gezond verstand
omgaan met deze nieuwe vrijheden. Blijf afstand
houden, ontvang het bezoek buiten, doe je
boodschappen alleen en lokaal en gebruik je
mondkapje als het nodig is. Blijf liever nog wat
langer ‘in uw kot’ en volg strikt de nieuwe
maatregelen op. Het is de enige manier om het
virus te verslaan en een opflakkering te
voorkomen.
En voor alle moeders: fijne moederdag!

Sire, er zijn geen imkers meer. Omwille van de
verplaatsing met de bijen naar stuifmeel– of
honingvelden is hun naam nl. veranderd naar
‘bijenboer’. Om te kunnen reizen, moeten ze
formulieren voorleggen van de Vlaamse
overheid. Bijenboeren Rene Beyers en Anita
Deckers konden begin mei de kasten naar huis
halen en honing beginnen slingeren. Na deze
eerste voorraad volgt later nog een acacia-,
linde– en zomerhoning.
Loopt het water je in de mond? Vanaf eind mei
kan je deze verse honing kopen na een
telefoontje 0476 347 244 (Kapelstraat 44)

HIP HIP EN VEEL HOERA

Op 12 mei mag Fons Van Looveren 91 kaarsjes
uitblazen. Zijn troetelbeestje Tilly heeft een
boodschap:
Dag baasje Fons,
Jouw lief hondje Tilly is vandaag super blij
Want hij heeft een jarige aan z’n zij.
VAN HARTE PROFICIAT!
Natuurlijk ook vele gelukwensen van je 10
kinderen en schoonkinderen, 26 kleinkinderen en
32 achterkleinkinderen.
Een heel gelukkige verjaardag, Fons!

Het koolzaadveld op 10 april 
Verse honing op 6 mei 

WEER NAAR SCHOOL?
Volop bedrijvigheid in de
Achterbroekse school De Linde.
Binnen het team wordt er
gewerkt rond aparte ingangen,
eenrichtingsverkeer in gangen,
herinrichting
van
lokalen,
beschermingsmaatregelen,
signalisatie, herindeling van de
speelplaats, contactbubbels, …
en dat met 1 doel: vanaf 15 mei
gedeeltelijk weer opstarten!
Na een proefperiode zal er
gekeken worden hoe het
schooljaar verder kan verlopen.
Hierbij staat uiteraard de
veiligheid van de leerlingen en het personeel
voorop.

UIT DE OUDE DOOS

11 mei 1940. Vandaag precies 80 jaar geleden kreeg
Achterbroek een eerste Duitse luchtaanval te
verduren op het kruispunt van Achterbroek. Een
tiental Franse auto’s en kanonnen werden vernield,
huizen stonden in brand, telefoonlijnen werden
verbroken. De balans was enorm zwaar: het gezin
Van Meer komt om onder het puin van hun huis op
het kruispunt. De oorlogsjaren zouden uiteindelijk
aan 31 Achterbroekenaren het leven kosten.
Hilde Francken

In Milac getuigde een ooggetuige die na een korte vlucht
terugkeerde naar Achterbroek over deze gebeurtenissen:

19 mei 1940 ‘De boerderij van Piet Van Der Linden,
huis en stallen, alles ingestort en schuur gans
uitgebrand. Op de velden romdom tel ik nog 5
diepe kuilen van bommen. Op het huis van meester
Van De Zegel ontplofte een kanonbal: het
bovendeel van de gevel is weg. De hoeve van Fons
Van Oevelen, met schuur en stallen, is uitgebrand.
Elf varkens liggen er onder bedolven. Men vertelt
dat bij hem het vuur werd aangestoken door Duitse
soldaten. De brede baan ligt nu vol puin: glas,
pannen, stenen, hout, geweren, kogels en
afgeschoten takken. De gevels zijn gescheurd, hol
zijn de vensters zo zonder ruiten en losgerukte
deuren. Wat is het hier stil een eenzaam nu. De
jongensschool is onbeschadigd, maar vlak daarover
staan nog enkel de muren recht van de schone
boerderij van Louis Van Thillo. Hier liggen 18
beesten onder de as. Maar kijk toch! De gebouwen
van voerman Kerstens zijn 1 puinhoop: een wirwar

van voerman Kerstens zijn 1 puinhoop: een
wirwar van steen, hout en stro, bedden en
huisgerief en overal grote gaten in de
huisgevels. Het oud huizeken van Louis Thijssen
staat daar zonder voorgevel met links ervoor
een enorme bomkuil, de gasleiding is gans
verwrongen. Het huis van Kouke Nijssen staat
er nog maar half. Van het huis van Frans Lameir
sloeg een bom aan de achterzijde de muren en
een gedeelte van het dak weg. Als we de
Bloemstraat ingaan trappen we bijna op een
onontplofte mijn.’
20 mei 1940 ‘hier aan ‘t Kruis struikel ik over
steen en hout: overblijfsels van het huis van
René Van Meer. Bijna huis voor huis staan de
deuren open of hangen uitgerukt en
doorzeefd. Van de 57 huizen zijn er nog 6
bewoond!
Het is muisstil …’

HOE IS HET NOG MET …

In deze rubriek gluren
we binnen in het
leven van uitgeweken
Acherbroekenaren.
Deze week vliegen
we naar Richmond in
Australië waar we op
de virtuele koffie
gaan bij Marcel –Mike
- Van Gestel, zoon van
Frans (Suske) en
Jeanne Pauwels. Zijn
ouderlijk huis stond en staat nog steeds in de
Kapelstraat. ‘Achterbroek is nog altijd een deel van
mijn leven, door mijn familie en mijn roots. De
digitale wereld maakt het gemakkelijker om
contact te houden’, aldus Marcel.
Op 16 november 1967 trok hij de Achterbroekse
deur dicht. Hij vertrok. Zomaar. Zonder idee wat
hem te wachten stond. Op zoek naar een andere
wereld. Om diezelfde reden zien zij in Australië
trouwens nog steeds duizenden backpackers
vanuit Europa toekomen. Al zijn zij vaak een stuk
meer georganiseerd dan Marcel toen hij vertrok.
Sommige dingen vielen tegen, anderen waren
boeiend. Waar één deur dicht ging, ging een
andere open. Sinds 50 jaar woont hij met zijn
vrouw Louisa op hun boerderij. Zij kweken,
verkopen en koersen met renpaarden. Hun
melkveebedrijf hebben ze noodgedwongen
moeten stopzetten. De laatste 50 jaren is het
aantal melkboeren in de regio namelijk gedaald
van 200 tot 0, voornamelijk door de opkoop door
rijke mensen uit Sydney die een leven willen
opbouwen in de gekende landelijke streek rond
de rivier The Hawkesbury. Hun sociaal leven
ginds draait veelal rond hun gezin (4 kinderen en
11 kleinkinderen). De grote afstanden en het
werk op het land maken dat er weinig ruimte is
voor veel sociaal contact. Dit wordt beperkt tot
mensen waar ze iets gemeen mee hebben:
andere landbouwers en paardenliefhebbers. Het
sociaal contact in de buurt is trouwens ook
veranderd

veranderd door de mensen uit de stad. Zij
denken en leven anders.
Als tiener was Marcel actief bij ruitervereniging
Hand in Hand. Hij heeft nog veel herinneringen
aan de omgeving waar hij opgroeide en kent
nog de namen van de meeste van zijn
klasgenoten. Veel foto’s heeft hij niet,
herinneringen des te meer. In 1988, 21 jaar na zijn
vertrek, kwam hij voor het eerst terug naar
Achterbroek ter gelegenheid van de gouden
bruiloft van zijn ouders. Dit was speciaal want hij
had gedurende 21 jaar geen woord Vlaams meer
gesproken. Toen hun eerste kind geboren werd,
duurde het 3 weken voor het geboortebericht
zijn ouders bereikte. Dat ging allemaal per brief.
Gevraagd naar de situatie met Covid-19 in
Australië, is hij vooral tevreden en dankbaar voor
het snelle ingrijpen van de overheid. Er is een
fout gemaakt door een besmet cruiseschip
binnen te laten, maar Australië doet het eigenlijk
geweldig goed. Samenkomsten zijn verboden
maar winkels zijn open. Landbouwers zijn ineens
in aanzien gestegen bij de bevolking en de
milieuvervuiling is veel minder erg. Kinderen
mogen vrijwillig naar school komen. Hun
dochter, die les geeft op een middelbare school,
is daar niet zo blij mee want afstand houden is
onmogelijk. Het leven van Marcel en Louisa
draait grotendeels door zoals normaal. Uiteraard
missen ze de familie, maar dat benen ze later wel
bij. ‘Ik heb al eens 21 jaar moeten wachten om mijn
familie weer te zien en wij zijn van een generatie
die nog geduld kan opbrengen’
Marcel eindigt met ‘houdoe en saluutjes. Voor
diegenen die me nog kennen: de beste groeten.
Het ga je goed!’

BUITEN-BINGOTOCHT

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
14 december 1983

Hebben de kids alle beren in ons dorp al gespot? Dan kunnen ze op
zoek naar andere dingen. Neem deze kaart mee op je wandeling
door Achterbroek en zet een kruisje over datgene wat je onderweg
ziet. Krijg jij de hele kaart vol?

‘Het gebeurt af en toe wel
eens dat een kamion iets
verliest. Dat gebeurt aan de
dokken ook wel eens … Maar
nu reed er een kamion over de
Roosendaalse
Baan
met
Raider (snoep dus). En
wonder boven wonder vallen
er enkele dozen af, dit tot
groot genoegen van Johan
Van De Keybus die plots zijn
zakken van z’n jas toch wat
klein vindt … En dan maar
hulp gaan halen bij Carl
Meeusen. Heef’t gesmaakt
mannen? Toch wel gedeeld
in’t school zeker???’

KUS DOOR DE BRIEVENBUS
Ook onze jongste dorpelingen
laten zich niet onbetuigd. In elke
gazet geven we hen de kans om
hun ‘kus door de brievenbus’ te
tonen. Deze heel bijzondere kus
komt van Pelle Hontelé (5 jaar).
Hij bouwt al 4 weken aan een
mierentempel. Een uitgebreid
project met aan de ene kant het
huis dat door een weg met
voetpad aan een doolhof voor de
mieren wordt verbonden. Alleen
jammer dat er nog geen mier zijn
intrek in heeft genomen.
Is jouw kind ook met een bijzonder
projectje bezig? Of wil het graag een
mooie tekening maken? Je mag de ‘kus
door de brievenbus’ mailen of in de
brievenbus deponeren van Zandstraat 9a
(vergeet zeker niet de naam en leeftijd
van je kind en je e-mailadres te
vermelden).
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