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INLEIDING

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

Zachtjes zetten we stapjes richting het normale leven. Vanaf
deze week wordt onze contactbubbel uitgebreid naar max.
10 personen. Gelijktijdig wordt opgeroepen om de regels
stipt te blijven volgen: afstand houden, voldoende de
handen wassen, waakzaam blijven voor risicopersonen. De
horeca heropent deels en activiteiten zonder publiek worden
opnieuw opgestart. Ook de grenzen gaan vanaf 15 juni weer
open. Het zwembad van Kalmthout blijft nog even gesloten,
maar fitnesscentra en indoorsporten mogen terug
opstarten, mits social distancing. En jammer maar helaas:
geen Achterbroek kermis dit jaar.

1 juli 1963

BEROEP IN DE KIJKER

HEROPSTART MISVIERINGEN

Het is voor ons allen een bizarre, vreemde en misschien wel moeilijke tijd.
Waar enerzijds mensen werkloos thuis zitten, draaien anderen extra
shiften. In deze rubriek lopen we mee met mensen voor wie de Coronacrisis
een serieuze impact heeft op de werkvloer.

Vanaf zaterdag 13 juni om 18.00 u is er
weer de wekelijkse misviering.
Iedereen is van harte welkom!

‘Fons Meeusen, die voor enige dagen
het
kot
vrij
heeft
because
familievergroting, komt ‘s avonds na
zijn werk thuis, goed vuil van met kolen
te rijden. Hij gribbelt wat proper
ondergoed uit de kast en gaat zich
wassen. Als hij nadien na veel sleuren
en wringen zijn onderhemd aan heeft,
bemerkt hij dat er boven kantwerk aan
staat …’

Jana Van Dijck werkt in het labo van AZ Klina. In normale omstandigheden onderzoeken zij bacteriën
in allerlei stalen en doen zij DNA-onderzoek. Zij zijn van bij het begin van de crisis mee beginnen testen
op Corona, waardoor ze sinds half maart dagelijks meerdere runs draaien. ‘Op de drukste dagen
verwerkten we zo’n 160 stalen, wat dus voor heel wat extra werk zorgde in het labo’, aldus Jana.
‘Hierdoor hebben we heel wat extra shiften moeten draaien’.
Heb je schrik om zelf besmet te geraken op de werkvloer?
‘We hebben voldoende maatregelen genomen om
veilig te kunnen werken en dragen steeds
handschoenen en een mondmasker als we
Coronastalen verwerken, dus ik heb geen schrik
om besmet te geraken’.
Mensen in de zorg worden in heel het land bedankt
met een applaus. Waarschijnlijk wel leuk, maar
wat kan men, de man in de straat, nog meer doen
voor jullie?
‘De appreciatie is heel leuk. Maar nog leuker is het
eten dat af en toe voor de deur wordt gezet door
mijn mama/tante/moeke of de strijk die eens
gedaan wordt door de schoonmama.
Moest
iemand nog zin hebben om onkruid uit te trekken:
altijd welkom’

UIT DE OUDE DOOS
De Pater Antonissenstraat kennen we allemaal.
Het verhaal achter deze pater waarschijnlijk niet.
Bij deze dus!
Kwajongen
Frans Antonissen werd geboren op 18 september
1891 op het Handelaar en was de 6de van 7
kinderen. Van kindsbeen af zaten er guitenstreken
in. Zo had de meester de gewoonte om de namen
van de gestrafte leerlingen in de hoek van het
bord te schrijven. Op een avond was er een
voordracht voor de boeren op school en Frans
was bang dat zijn vader of anderen zouden zien
dat hij gestraft was. Dat wilde hij zeker niet! Hij
vroeg aan zijn kozijn, zaakvoerder van den
Boerenbond, om voor 5 centen zijn naam af te
vegen voordat het volk toekwam. Zo gezegd zo
gedaan en zijn straf werd niet publiekelijk gekend.
De schooljongens kwamen dagelijks langs de
oude schuur van hun nonkel Jef. Op anderhalve
meter hoogte waren er ronde gaten in de schuur.
Bij winterdag werden de gaten toegestopt met
strooien bussels (stoppels). De jongens vonden
het plezant om de stoppels eruit te stampen en
het dan op een lopen te zetten. Op een dag stond
Jef op wacht om de jongens een pak rammeling te
geven. Met een vlegel boven het hoofd kwam hij
uit de schuur gelopen. De deugnieten waren
natuurlijk weg, maar Frans bleef pal staan. ‘Wie
heeft dat weer gedaan?’, zei Frans. ‘En gij?’ riep
Jef. Frans antwoordde ‘dan zou ik ook wel gaan
lopen zijn’.
Missionaris die het klimaat niet verdroeg
Zijn humaniora deed hij in Hoogstraten. Eigenlijk
wilde Frans graag thuis blijven om op de hoeve te
helpen. Maar dat was
buiten vader gerekend: hij moest terug.
Met de grote vakantie
zouden ze wel zien.
Uiteindelijk ging hij
naar de Paters van
Scheut
omdat
hij
graag
missionaris
wilde worden. Na de
eerste

eerste oorlog, die hij als brancardier in het
leger doorbracht, hernam hij zijn studies bij de
Scheutisten. Op 2 februari 1920 werd hij tot
priester gewijd, iets later vertrok hij naar
Congo waar zijn grootnonkel na 57 jaar
missionarisleven gestorven was. Hij leerde er
de Congolese taal, en hielp er in verschillende
missieposten.
Omdat hij de hoge
temperaturen en het klimaat niet verdroeg,
was hij genoodzaakt terug te keren.
In 1927 kreeg hij de toelating om naar de
Filippijnen te vertrekken, waar hij de taal en de
gebruiken leerde en pastoor werd in Bagabag,
een plaats met 7 à 8.000 inwoners. Door
oorlogsgeweld verjaagd tot in de bergen,
bleef hij bij de 2 tot 3 duizend overgebleven
inwoners en zorgde ervoor dat de Japanners
niemand kwaad zouden doen.
Martelaar
Maar in mei 1944 werd hij door de Japanners
geroepen en beschuldigd. Men weet niet
waarom of waarvoor. Hij werd mishandeld en
onderging de waterkuur (waarbij zijn lichaam
vol water werd gepompt). In 1945 heeft men
zijn lijk in een kuil gevonden. Hij gaf zijn leven
voor zijn volk. Op missiezondag 1955 heeft de
parochie Achterbroek zijn martelaar waardig
herdacht. In de namiddag werd onder massale
belangstelling hulde gebracht aan het
geboortehuis op het Handelaar. Een stoet,
vertrekkende vanaf de boerderij van Jan
Boden, ging door de rijkversierde straat. De
geburen hadden er alles aan gedaan om de
ontvangst zo indrukwekkend mogelijk te
maken. Door de parochie werd een
gedenksteen in de
voormuur van de
hoeve ingemetseld.
Deze
steen
is
trouwens nog altijd
zichtbaar.
Hilde Francken
Met dank aan Clara
Gommers

HOE IS HET NOG MET …

In deze rubriek gluren we even binnen in het
leven van uitgeweken Achterbroekenaren.
Vanuit haar keuken in Greystones, Co.Wicklow,
Ierland beantwoordt Lieve Francken, jongste
dochter van Fons en Maria Douwen onze
vraagjes. ‘Greystones is een idyllisch kuststadje/
dorpje zo’n 25 km ten zuiden van Dublin. Als
jullie denken aan zee en strand, dan voeg ik er
nog aan toe: kliffen en Wicklow Mountains aan
de andere zijde’, zegt Lieve.
Warmbloedige Ieren
‘Hoewel het eigenlijk enorm zonnig is (in
tegenstelling tot het typisch regenimago dat
men heeft over Ierland), mag je er altijd wel een
paar graadjes afschrapen. Dat houdt de
warmbloedige Ieren niet tegen om dagelijks een
duik te nemen in de Ierse zee. Zowel putje
winter als hartje zomer … na 22 jaar hier voor
mij nog steeds te koud!’

stand in een gemeentehuis. Ik geniet hier enorm
van, aangezien ik nog steeds voel dat ik met één
voet in het thuisland sta’.

Leren autorijden

Pistolet met jonge kaas

Lieve zit niet alleen in haar keuken. Het
Coronavirus heeft er ook ginds voor gezorgd dat
de kinderen thuis blijven van school, en dat nog
tenminste tot september.
‘De 2 jongste
kinderen zitten nog in de lagere school en zijn
aan het ‘thuisscholen’, de 2 oudste zijn
ondertussen volwassen en hebben tijdens de
lockdown al veel tijd gehad om aan hun Lstatuut autorijden te werken (korte afstandjes
dan)’.

‘Er blijven zaken die je mist, ondanks de pracht
van het land waar ik woon en het warme
karakter van de mensen. Zoals (ben je er klaar
voor?): een pistolet met jonge kaas op
zondagmorgen!
Een fietstocht door het
platteland, een terraske doen in WARME
temperaturen, een gezellige babbel onder de
zussen. Of eens uitgaan met oude vrienden (een
goeie Vlaamse fuif!)’.

Met één voet in het thuisland

‘Maar vrees niet. Nadat we deze strijd met
COVID 19 onder controle hebben, sta ik, en
hopelijk met mijn hele gezin, weer voor de deur
bij vake, die ons altijd met open armen
ontvangt! En mijn zussen en broer die me in de
watten leggen (ik ben dan ook de jongste). Dan
springen we eerst op onze fiets om melk te
halen ‘bij Sandra’, of een ijsje te eten bij de
boerderij een beetje verder. En dan wat
Belgische biertjes proeven op een terraske …
klikt toch gezellig, niet?’, besluit Lieve.

Lieve leerde ‘haren Ier’ kennen tijdens de zomer
van 1995. Een jaar later volgde ze een trimester
hogeschool in Dublin via het Erasmus
uitwisselingsprogramma. Dat was tijdens haar
laatste jaar regentaat Engels in Vorselaar. ‘Ik heb
nooit werk gevonden binnen het onderwijs’,
zegt ze, ‘maar ik ben wel kunnen beginnen op
de consulaire dienst van de Belgische
Ambassade in Dublin. Dat is zo’n beetje te
vergelijken met de dienst bevolking/burgerlijke
stand

Bij vake voor de deur

‘T VERVOLG
Neen, we gaan niet op café.
Maar omdat er regelmatig
reacties komen op verschenen
artikels/foto’s (blijven doen!)
willen we daar ook graag wat
ruimte voor vrijmaken. Zo
kregen we net op het moment
dat de vorige GVAchterbroek
volledig klaar was, een foto
van het bestuur van het
Nationaal Christelijk Middenstands Verbond en dit ter
gelegenheid van de ingebruikname van hun vlag. Een geweldig toeval maar ook
en vooral een gemiste kans. Op de bovenste foto
herken je (van links naar rechts): Sooi Van den
Eynden, Sooi Pauwels, Jan Voorbogt, pastoor
Henneuse, Fons Ribbens, Jan Francken, Jos Nelen
en Jos Ribbens.
Met dank aan Fons Francken

Het bestuur met echtgenotes

OPGELET VOOR DE BUIZERDS

KUS DOOR DE BRIEVENBUS

In het Vossenstraatje zit een buizerdfamilie.
De ouders nemen het stevig op voor hun
kroost, waardoor verschillende joggers reeds
werden aangevallen. Volgens Natuurpunt
klopt het dat buizerds het in het
broedseizoen vaak gemunt hebben op
joggers. Zij worden onverwachts in de rug
benaderd en richten zich hierbij op het hoofd
van het slachtoffer.
Word je
aangevallen,
zwaai dan met je
armen en kijk de
vogel aan. Beter
is natuurlijk nog
om de familie
enkele
weken
rust te gunnen en
even
ergens
anders te gaan
joggen.

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 week
zorgt Atalaya Swerts Sevenans (9 jaar) voor een
kleurrijke kus.
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