
 

INLEIDING 

En of Corona nog niet voor 

genoeg beperkingen zorgt, 

kreunen we ondertussen ook nog 

onder een hittegolf van formaat.  

Ondanks dit: blijf de maatregelen 

volgen. Zorg goed voor elkaar en 

voor jezelf. En hou vol!  
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BOERDERIJ-TECHNIEKDAGEN  

SCHOT IN DE ROOS 

Veerle Buyens en schoonbroer 

Johan Konings organiseerden voor 

het eerst ’boerderij-techniek-

dagen’ en dit op het vleesvee-

bedrijf van Veerle en haar man Raf.  

Mee helpen op de boerderij, leren 

metsen, creatief zijn met hout en 

metaal, tussenin nog voldoende 

ruimte voor boerderijspelen en dit 

alles in de gezonde buitenlucht en 

met de koeien als toeschouwers: 

dat was het opzet van deze 2-

daagse.  
 

Intense beleving 
 

‘De beleving was intens: de ezel 

blonk zoals nooit tevoren, de 

gocarts waren populair, klauteren 

op het stro was vermoeiend, de 

dieren hun voeder werd  

bijgekeerd, zelfs de aardappel-

hoop bleek leuk om vanaf te glijden. Er werd met veel overgave 

gegooid, geklopt, gelijmd, gemetst, gesoldeerd en gesloopt. In 

plaats van te gamen op de computer werd deze nu uit elkaar 

gevezen. Ook een oude wasmachine moest eraan geloven.  

Daarnaast was er nog een hindernissenparcours en een 

wedstrijdje hoefijzergooien. Ondertussen ging ook het ‘gewone 

boerenleven’ voort en waren er helpers genoeg om de 

kalverhandelaar te helpen toen die een kalf kwam ophalen. 

Hierbij kwamen dan vele vragen, want waar zou dat kalf 

naartoe gaan? Gewoon 

naar een andere boer, 

gelukkig’, aldus Veerle 
 

Met veel voldoening 
 

‘Het was een plezier om 

de kinderen bezig te zien: 

met zoveel energie, 

interesse, enthousiasme, 

vriendschappen die zijn 

ontstaan, een pijntje hier 

en daar.  We zagen erop 

toe dat er genoeg 

gedronken werd en dat de handen geregeld gewassen en 

ontsmet werden.  We zijn dankbaar voor alle fijne reacties en 

kijken zelf met veel voldoening terug op deze 2-daagse’. 

POST UIT HET VERLEDEN 

Er bestaan heel wat postkaarten met dorpszichten van ons 

dorp.  Wij nemen je deze week graag mee naar de 

Achterbroeksesteenweg anno 1909.      Hilde Francken 



HOE GAAT HET NOG MET? 

Michel Van Thillo, jongste zoon van Frans en Caroline 

Fraeters, werd geboren in ‘het mooie jaar 1965’.   

Naast het ‘strotje’ 

‘Wij hebben altijd gewoond op de Brasschaatstw. 12, 

naast ‘het strotje’ om naar de meisjesschool te gaan, 

daar waar zuster Pudentia de scepter zwaaide’, zo 

begint Michel. ‘Mijn school was dan ook zo goed als 

aan de overkant van de straat. ‘De jongensschool’ 

waar ik in het eerste begon met mr. Frans De Loose 

en eindigde in het zesde met juf. Jozefa Peeters.  Een 

juffrouw in de jongensschool: dat was heel nieuw 

voor Achterbroek. Maar kijk, het is allemaal goed 

gekomen met ons. Natuurlijk ben ik ook meester 

Deckers, meester Roels, Lutje Nelen voor Franse les 

en May van Ham voor de catecheselessen nooit 

vergeten. Een mooie onbezonnen tijd.  Na het lager 

ben ik terecht gekomen in de Piva en ben ik 

beenhouwer geworden.  Na werkervaringen bij Van 

Hulle, Delhaize, en als zelfstandig uitbater van een 

heel leuk ‘klavertje 4’ winkeltje en een souvenirshop 

in Dohan, mag ik nu al 30 jaar het management van 

Makro Deurne doen’. 

Verschillende stappen in het leven  

‘In 1990 verhuisde ik uit Achterbroek om (na Wildert,  

Mechelen, Lint, Dohan) nu reeds 17 jaar in Heist-op-

den-Berg te settelen. Een mens zet wat stappen in 

zijn leven, maar allemaal waren ze even leerrijk. 

Tijdens deze zoektocht naar ‘mijn thuis’ heb ik 25 jaar 

geleden ook mijn partner gevonden. In Heist-op-den 

Berg hebben we een kleine dierentuin. Bloed stroomt 

waar het niet gaan kan en open ruimte, natuur en 

dieren zijn me nu eenmaal in Achterbroek met de 

paplepel ingegeven (ons pa werkte dan ook in de 

melkerij, hé).  Bovenop dat alles fokken we met Ierse 

Wolfshonden en hebben een eigen kennel ‘Xalibur’s 

Irish Wolfhouds’. Veel van onze pups zitten in het 

buitenland, tot Rusland toe. Ook bij ons laat Corona 

zich voelen, 

want transpor-

ten, en zeker 

met dieren, 

waren bijna 

niet te regelen 

via de lucht-

haven’. 

Moeders hé 

‘Ik was lid van het jeugdzangkoor onder 

leiding van meester  Hugo en ik was in de 

Chiro tot ik op een kamp uit een stapelbed 

ben gevallen en met een dubbele armbreuk 

in Leuven terecht kwam. Toen vond ons ma 

het wel genoeg geweest. Moeders hé.   

Ook in de KLJ ben ik geweest. Maar eerlijk, 

dat was meer voor de goeie teerfeesten         

dan voor de activiteiten       ’. 

Samen onder een mooie boom  

‘Ik kom zeker nog in Achterbroek maar we 

zijn er natuurlijk ‘onze thuis’ wel kwijt. Mijn 

ouders liggen samen begraven onder een 

mooie boom, maar ook onder een groot 

vogelnest. Onze pa zal dit zeker appreciëren, 

maar de kuisvrouw in ons moeder zal het 

daar wel iets moeilijker mee hebben. Mijn zus 

lost dat allemaal op, waarvoor dank.  Ik 

genoot enorm van het feit dat de familie 

allemaal zo dichtbij woonde. Mijn meter 

tante Marie in de Kapelstraat, op zaterdag 

gaan spelen bij tante Julia in de Achterstraat, 

wekelijkse bezoekjes bij tante Marthe en 

moemoe en vava ‘op de hoef’.  Nichtjes en 

neefjes als je beste vriendjes. Een heel mooie 

jeugd in een mooie buurt met mooie mensen 

om je heen, wat wil je nog meer?  Mijn roots 

liggen in Achterbroek en dat gaat er nooit 

uit’.  

Tot slot wil Michel dit nog kwijt: ‘ik ben heel 

blij met initatieven zoals dit. Ook de FB-

pagina van Achterbroek volg ik op de voet. 

Jullie doen dat goed en voor ons, 

ondertussen buitenlanders       is het zalig om 

dit te mogen volgen. Laat jullie niet klein 

krijgen door Corona, zorg goed voor elkaar 

en geniet van het leven!’. 

 

 

‘de hoef’ 



UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

10 oktober 1959: 

‘Karel Francken zit op een camion en botst met zijn kop 

tegen de brug van Schijnpoort. Gelukkig zonder erge 

gevolgen.  Aan ‘t kruispunt van Achterbroek verliest René 

Donckers zijn schoofzak’. 

UIT DE OUDE DOOS 

Deze klasfoto dateert uit 1959 en toont het 5de en 6de leerjaar bij Meester Smets.  Er zaten 3 
verschillende leeftijden samen, en maar liefst 35 leerlingen in 1 klas.  Dat was toen geen enkel 
probleem.  Frans Van Looveren en Jos Brocatus konden op elk gezicht nog een naam kleven, behalve 
bij 1 iemand. Er is het vermoeden dat zijn naam De Moor zou zijn. Iemand een idee?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan Wim Van Looveren 
 

Ook Michel Van Thillo stuurde 2  klasfoto’s mee en vraagt zich af ‘hoe zou het met al deze klasgenoten 
gaan in het leven?’.  Wel Michel, ik zou zeggen: misschien is dit het ideale moment om een klasreünie 
te plannen? 

Van links naar rechts, vanaf de bovenste rij:  

1. Juf. Jozefa Peeters, Paul Van Gils, Chris Geven, Jozef de Bie, Francois Franken, Peter Van de Keybus  

2. Raf Claessens, Michel Van Thillo, Patrick Van Hooydonck, Karl Vande Keybus, Walter van Looveren 
3. Guy Bernaerts, Koen Ribbens, Wouter vanden Eynde, Franky Claessens, Guy Lommers  

Van links naar rechts, vanaf de bovenste rij:  

1. Hugo Van Ginneken, Fonny Francken,   Cis 

Janssen ,  Jef Hoppenbrouwers, Freddy Ruys, 

Eddy Schrauwen, Manus Smulders 

2. Leo Hoppenbrouwers, Louis Smeulders, 

Felix Francken, Frans Brocatus, Louis 

Michielsen, Stan Jacobs, Twan Neefs 

3. Meester Smets, Hubert Van Looveren, 

Marcel Hoppenbrouwers, Charel Jacobs, Jef 

Van Riet, Victor Ribbens, ? Onbekend ?, Leo 

Konings 

4. Johan Dekkers, Peer Quirynen, Remy 

Meulenhoff, Louis Gysen, Frans Van 

Looveren ,  Jos Dekkers,   Jos Van De Keybus 

5. Louis Van Staey, Jef Van Hooydonk, Ivo 

Ribbens, Louis Sanders, Jos Brocatus, Guy Van 

Gestel, Marc Smeulders   

Klasfoto van de laatste kleuterklas, bij zuster 
Pudentia. Michel zit vooraan met het blauw-witte 
truitje naast Martine Van Dijck. Daarnaast komen 
veel gezichtjes terug die de foto hiernaast staan. 

WEGWERP OF TOCH NIET? 

Nogal wat mensen nemen het nogal 

letterlijk om ‘wegwerpmondmaskers’ weg 

te werpen, op straat of in de natuur. Deze 

horen daar natuurlijk niet thuis, wel in je 

restafval.  



HET DAGELIJKSE LEVEN GAAT DOOR ... 

8 augustus 2020, die datum stond al heel lang rood 

omcirkeld. Stefanie Ribbens (dochter van Raf en Paula 

Ansoms) en Marijn hadden immers deze datum geprikt 

om in het huwelijksbootje te stappen.  Maar de 

voorbereidingen van hun huwelijk moesten 

noodgedwongen aangepast worden… 
 

Ten huwelijk gevraagd in Rome 
 

‘Twee jaar geleden vroeg Marijn mij op vakantie in Rome 

ten huwelijk’, zo zegt Stefanie. ‘We hebben toen beslist 

om op 08/08/2020 te trouwen. Een speciale datum en 

voor mij extra bijzonder omdat ook mijn ouders op 08/08 

zijn gehuwd. We hadden dus voldoende tijd om alles voor 

te bereiden. De kerk, feestzaal, fotograaf, DJ, … hadden 

we al snel gereserveerd.  Toen in maart de Coronacrisis 

uitbrak hoopten we dat wij dit virus, toch zeker tegen de 

zomer, konden indijken.  De situatie waarin wij ons nu bevinden is zeer uniek en wij hadden nooit 

verwacht dat het zo zou verlopen. Toen de maatregelen voor de zomer bekend gemaakt werden, 

wisten we dat ons trouwfeest niet zou kunnen plaatsvinden. We hebben daarom beslist om op 

08/08/2020 voor de wet te huwen en ons kerkelijk huwelijk met het grote feest te verplaatsen naar 

volgend jaar. Gelukkig was iedereen zeer flexibel en begripvol en was het geen probleem om de 

feestzaal, DJ, kerk, fotograaf, … te verplaatsen’.  
 

Ondanks alles … de mooiste dag van ons leven 
 

‘Na dit merkwaardige jaar en alle onzekerheden, zijn we wel nog steeds zeker dat we met elkaar in het 

huwelijk willen stappen.  Door samen te zijn en officieel elkaar man en vrouw te mogen noemen zal dit 

ondanks alles wel de mooiste dag van ons leven zijn. Hopelijk houdt iedereen zich goed aan de 

maatregelen de komende periode en kunnen we na deze bizarre tijden volgend jaar een uitgebreid 

feest geven waar we ongetwijfeld extra van zullen genieten’. 
 

Stefanie en Marijn: alvast een dikke proficiat met jullie huwelijk! 

De Gazet van Achterbroek is een tijdelijke uitgave n.a.v. de Coronacrisis .  Redactie: Ann Francken.  Contact: GVAchterbroek@gmail.com 

KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

 Dikke kus door de brievenbus van onze KLJ-ers die momenteel op kamp zijn in Baal en zich daar 

enorm goed amuseren. 


