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INLEIDING
De bubbel van 5 blijft zeker tot
eind september van kracht. Zo
heeft de Nationale Veiligheidsraad
beslist. Winkelen met 2 mag weer
en op de koffietafel na een
begrafenis mogen max. 50
mensen toegelaten worden. Alle
leerlingen kunnen op 1 september
terug naar school, met mondmaskerplicht voor +12-jarigen. En
stilaan kunnen evenementen ook
beperkt weer opstarten, met een
maximum van 200 personen
binnen en 400 mensen buiten.
HET DAGELIJKSE LEVEN GAAT
DOOR ...

En dit betekent ook dat een
nieuwe lichting studenten aan de
aftrap staat van een academische
carrière. Zo ook Robbe Francken
die door Corona een aantal leuke
dingen van het laatste jaar op het
Sint-Jozefinstituut ferm onderuit
zag gaan.
‘Gelukkig viel
Chrysostomos (de dag waarop de
scholieren de laatste 100 dagen
van hun secundaire schoolcarrière
vieren) al eind januari, dus dat
hadden we al gehad. Ook zijn we
nog naar de SID-in beurs
gemogen
(studie-informatiedagen), maar vanaf dan werd
alles afgelast. De week dat we op
eindejaarsreis naar Italië zouden
vertrekken, begon de lockdown
en ook ons galabal mocht niet
doorgaan. Hierdoor konden we
ook geen Chrysostomos
2.0
houden. We hadden nl. gepland

om met de opbrengst van het galabal
opnieuw (net als bij Chrysostomos) de
Caernehoeve in Horendonk af te huren.
De proclamatie kon wel doorgaan, maar
zonder onze ouders, iedereen op
anderhalve meter van elkaar, slechts 1
drankje per persoon en met live-stream
zodat onze ouders en andere
familieleden toch een beetje aanwezig
konden zijn’, aldus Robbe.
Op zoek naar een school zonder opendeurdagen
En dan moet je dus op zoek naar een school, zonder
opendeurdagen om even kennis te maken. ‘Ik had altijd in mijn
hoofd om voor burgerlijk ingenieur te gaan studeren omdat dat
een richting is met zware wiskunde en wel wat wetenschappen.
Mijn keuze op dat vlak was beperkt, want dit kan je enkel volgen
in Gent of Leuven. Eerst twijfelde ik over Leuven omdat dat dicht
bij de taalgrens ligt en ik niet zo van de Franse taal hou maar
iedereen zei dat dat nog wel meeviel. De universiteit van Leuven
staat ook hoger aangeschreven dus heb ik uiteindelijk toch daar
voor gekozen. De ‘voorinschrijving’ gebeurde digitaal. Ik moet
nu eerst een ijkingstest doen om te kijken of ik voldoende
voorkennis heb om aan deze richting te beginnen. Deze test kan
digitaal of in Leuven gemaakt worden en is niet bindend, dus zelfs
als ik buis kan ik nog altijd beginnen. Daarna kan ik mezelf
definitief inschrijven, ofwel digitaal ofwel op afspraak in de KUL’.
En op zoek naar een kot in Coronatijden
‘Op de site van KU Leuven staat er een link naar kotwijs, een site
met koten in Leuven. Aangezien mijn campus is Heverlee is, had
ik eerst daar gezocht. Met mijn moeder hadden we met een
aantal kotbazen afgesproken om hun koten te bekijken. Tijdens
deze bezoeken waren de gewone coronamaatregelen van
toepassing: mondmasker dragen en geen fysiek contact zoals een
hand geven. Uiteindelijk vonden we bij toeval, in de straat van de
Pizzahut waar we ‘s middags hadden gegeten, het kot waar
uiteindelijk onze keuze op viel. Met de fiets ben ik binnen 10
minuten op mijn campus.’ Op welke manier hij zijn opleiding
straks kan starten? ‘Daar ben ik op dit moment nog niet echt mee
bezig. Ik profiteer nu nog vollen bak van de vakantie’. En gelijk
heeft hij!

HOE GAAT HET NOG MET?
Mariette, Jet, Van Thillo werd geboren in
1957 als dochter van Frans en Caroline
Fraeters en groeide met haar zus en 2 broers
op op de Brasschaatsteenweg.
Suikerboon als beloning
‘Ik ging naar school in de meisjesschool. Ons
vader werkte ernaast in de melkerij. Ik ging
hem soms om 17.00 u ophalen nadat ik,
samen met Vera Van Riet, de klas van zuster
Prudentia had gekuist. Als beloning kregen
we dan een suikerboon.
Als we
thuiskwamen stond er steeds een glas
botermelk klaar, met veel suiker. We hebben
veel gespeeld in ‘t straatje naast ons huis en
op de werf van de familie Ribbens-Deckers.
Dat waren onze buren waar we ook een
clubje hadden’.

jongste zoon Hans uitbaten. Bezoekjes in Achterbroek worden steeds schaarser nu onze ouders er
niet meer zijn, maar er staat nog altijd een bed voor
ons klaar bij Lea en René. Zeker nu met Corona zoeken we het niet te ver, want in onze streek ‘de
Condroz’ valt heel wat moois te ontdekken. We hebben niets dan mooie herinneringen aan Achterbroek,
maar Liroux is nu onze thuis. Dichtbij onze kinderen
en kleinkinderen. De nieuwtjes van Achterbroek blijven we zeker volgen dankzij de social media’.

Terug thuiskomen
‘Op mijn 18de ben ik Frans Van Gastel
tegengekomen en na ons huwelijk zijn we
naar Kalmthout uitgeweken. Daar zijn onze
zoon Jan en dochter An geboren. Na 5 jaar
keerden we terug naar Achterbroek, naar de
Hilloweg 3, waar we op de boerderij Van
Gastel onze landbouwactiviteiten zijn
begonnen. Omdat Frans toen nog werkte bij
Noordvlees Van Gool was dit met hulp van
mijn schoonmoeder. Na de geboorte van
onze zoon Hans is Frans thuis gebleven en
hebben we er een kippenstal gebouwd. Tien
jaar lang hebben we in Achterbroek geboerd
en
we
hebben
daar
fantastische
herinneringen aan. Het was terug
thuiskomen. Ik werd actief bestuurslid van
de KVLV en in 1983 hebben we zelfs een
keer de BB-kwis gewonnen. Met mijn
vriendinnen van toen heb ik nog steeds een
goed contact en 2 keer per jaar gaan we
samen op stap’.
Nieuwe thuis

‘Sinds 1993 wonen we in Wallonië, dichtbij
Dinant waar we nog steeds actief zijn op ons
melkveebedrijf dat we samen met onze

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
2 oktober 1954:
‘Alfons Francken leert autorijden met schokjes. ‘Ik had
den hik’, verklaarde hij’.
POST UIT HET VERLEDEN
Er bestaan heel wat postkaarten met dorpszichten
van ons dorp. Wij nemen je deze week mee naar de
Roosendaalsebaan anno 1909.
Hilde Francken

UIT DE OUDE DOOS

door Hilde Francken

In de oude kerk van Achterbroek hingen 3 klokken:
een klein klokje (afkomstig van de oude kapel) en 2
grote. In 1943 haalden de Duitsers overal de
klokken uit de torens. Pastoor Celens wist dat men
ook uit was op de klokken van Achterbroek en
verstopte het klein klokje. Hierdoor konden de
Duitsers enkel de grotere klok buitenhalen. Deze
werd naar Duitsland gebracht en daar gesmolten.
De grootste klok kregen ze niet uit de toren en
bleef dus rustig hangen. Na de oorlog, op
Hemelvaartdag (19 mei 1955) werd tijdens het
plechtig lof, een nieuwe klok gewijd. De klok weegt
368 kg en werd betaald door de Staat als
oorlogsschade. Zij draagt volgend inschrift:
‘Jozef is mijn naam
Ik vervang de Mariaklok die hier in Achterbroek den
11 mei 1879 werd gewijd en uit de kerktoren werd
geplunderd op 6 oktober 1943’

Na de wijding van de nieuwe klok werden de
‘gemotoriseerde voertuigen’ door Z.E.H. Deken
Verbist gezegend. Een kolonne auto’s, tractors en
motorfietsen
stond
in
‘de
Seefhoek’ (Kalmthoutsesteenweg) opgesteld, en de
mannen van de Milac maakten van deze
gelegenheid gebruik om een inventaris te maken

van alle gezegende voertuigen. Er werden 28
personenauto’s, 6 camionetten, 9 vrachtwagens, 3 jeeps, 10 tractoren, 10 motors, 2
scooters, en 18 bromfietsen geteld. Bij de
personenwagens waren Volkswagen (7) en
Taunus (6) het beste vertegenwoordigd. Bij de
camionetten waren er het meeste van de
merken Fordson (2) en Renault (2). Bij de
tractoren was Ferguson (3) het meest populair.

HET EIND IS IN ZICHT!
Op
maandag 17 augustus bracht een
afvaardiging van het gemeentebestuur en het
gewest een plaatsbezoek aan ‘de werf van de
eeuw’ om te luisteren naar de verzuchtingen
van een aantal buurtbewoners. N.a.v. dit
bezoek zullen hier en daar nog kleine
aanpassingen gebeuren. Normaal zouden de
werken eind augustus afgerond worden, maar
het warme weer en Corona zorgen voor een
maand vertraging. Als alles goed gaat en de
Corona-omstandigheden het toelaten mag
Achterbroek zich begin oktober verheugen op
een groot openingsfeest.

‘T VERVOLG
N.a.v. de vorige gazet ontvingen we deze week nog meer klasfoto’s. Zoals deze van de geboortejaren 1967 en 1968.

Vlnr bovenaan te beginnen: Frieda Van Dijck, Linda of Conny Bernaerts, Ria Ruysschers, Leen Verbreuken,
juffrouw Nelly, Margot Van Loon, Gretel Sanders, Els Van Hooydonck, Nancy Neys, Myriam Geven, Hilde
Vandekeybus
Nicole Gommers, Veerle Van den Eynden, Erna Beyers, Kristel Stevens, Agnes Van Looveren, Karin
Francken, Heidi Lameir, Kristel van de Keybus?, Kristel Claessens, Linda of Conny Bernaerts, An Loopmans
Christel Van den Bleeken, Nicole de Bie, Ingrid Van Loenhout, Christel Ruysschers, Nicole Lameir, x
Rulens?, Marjan Axen, Ann Smeulders
UIT
DE
DAGKLAPPER

MILAC-

18 november 1954:
‘Mie Wesembeek rijdt
vast met een kar rapen.
Gelukkig dat Gaston
Voorboght er was om
haar te verlossen zodat
ze geen beroep moest
doen op de reporters
van de Milac anders had
ze’r zeker weer wel
ingestaan!’
De Gazet van Achterbroek is
een tijdelijke uitgave n.a.v. de
Coronacrisis . Redactie: Ann
Francken—Contact:
GVAchterbroek@gmail.com

KUS DOOR DE BRIEVENBUS
Deze week zorgt Marilie Antonissen (6 jaar) met deze prachtige tekening
voor de ‘kus door de brievenbus’.

