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INLEIDING

GOEI VOLK!

Begin september en normaal begint voor
veel verenigingen nu een nieuw werkjaar.
We zijn benieuwd hoe de verenigingen in
deze periode omgaan met ledenwerving en
de opstart van het werkjaar. Plannen jullie
een ludieke actie, of wachten jullie af?
Organiseren jullie activiteiten, repetities,
trainingen in kleine groepen of welke
maatregelen moeten jullie treffen om
Coronaproof te zijn? Laat het ons weten
zodat wij er een mooi artikel over kunnen
schrijven!

Wie kent nog Leon van de Witte, Emma van de
Niefbouw, Fonne van de Lauw, Milleke Mol? In de
volksmond kende iedereen die mensen zo, zonder
achternaam. Nochtans zijn familienamen al in de
middeleeuwen ontstaan. Pas in 1795 werd het
verplicht om ze ook te registreren bij de burgerlijke
stand. Familienamen worden opgedeeld in 4
groepen:

afstammingsnamen: Peeters (zoon van Peter),
Janssens, Bernaerts

geografische namen: van Gastel, van Brecht,
van Mechelen, van Loenhout

beroepsnamen: Timmermans, de Clerck,
Deckers, Brouwers

eigenschapsnamen: De Grote, de Wilde,
Goeman
Omdat zo vaak dezelfde achternamen terugkeren in
dit gazetje, vroegen we wat cijfers op bij de
gemeente. Achterbroek telt (op 24 augustus) 2.325
inwoners. Daarvan dragen er 50 de naam ‘Van
Looveren’. Zij zijn daarmee in de meerderheid in
Achterbroek. De 2de plaats wordt ingenomen door
‘Francken’ (43). ‘Van den Bergh’ (38) strandt op de
3de plaats, gevolgd door ‘Beyers’ (37) en pas dan de
onbetwiste nummer 1 van Vlaanderen ‘Peeters’ (23).
De ‘Bernaerts’en volgen op de voet met 22 stuks.
‘Van Loon’ (21), ‘Sanders’ (20), ‘Janssens’ (19),
‘Jacobs’ (18) en ‘Vandenkeybus’ (18) maken de top 10
volledig. Om maar te zeggen: neen, niet al die
Franckens die hier hun verhaal al mochten doen zijn
familie
PS: bedankt moeke om al die 2.325 namen
te doorlopen en deze top 10 samen te stellen!

MAATREGELEN TEGEN WATEROVERLAST
Bij hevige regenval kampen de bewoners van
de Brasschaatsteenweg al eens met
wateroverlast. Om dit probleem te verhelpen
werd op maandag 31 augustus een
evenwichtsleiding aangelegd tussen het
regenwater– en vuilwaterriool. Hierdoor zou
het waterpeil op straat bij hevige regenval
kunnen zakken. Door deze werkzaamheden
was de Brasschaatsteenweg ter hoogte van
de Bloemstraat een dagje afgesloten.

EERSTE EN PLECHTIGE COMMUNIE
Ook de eerste communie en het vormsel
mogen weer georganiseerd worden.
Uiteraard volgens de geldende richtlijnen en
met een aantal beperkingen. Zo blijft het
aantal bezoekers in de kerk gelimiteerd. De
eerste communie vindt plaats op zaterdag 19
september om 14 u, het Vormsel op zaterdag
24 oktober om 9.30 u of 13.00 u in de kerk
van ‘t Centrum.

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
11 juli 1978
‘Er wordt vandaag voor de laatste keer kermis
gevierd. ‘s Nachts zien we de overbelaste geit van
Lydia van Ronny Willemen huiswaarts keren. Veel licht
hadden ze niet, want door de overbelasting schenen
de koplampen recht in de bomen’.

Paul en in ‘t Vervolg. Dat was een goeie tijd. En het
uitgaan in de Swing, het café op de Roosendaalsebaan:
Marc Geven groeide als zoon van Jan en
daar heb ik ook, tot in de vroege uurtjes, heel veel plezier
Lucienne Francken op in de Seefhoek en
gemaakt. Normaal kom ik jaarlijks terug naar België. Dan
later de Zandstraat. Ondertussen woont
staat er altijd wel een terugkomst naar iemand in
hij al ettelijke jaren in Thailand, Bangkok.
Achterbroek gepland. Nu, met Covid-19, zal dit natuurlijk
Verbod op verkoop van alcohol
niet zo simpel meer zijn’.
‘Ik ben getrouwd met een Thaise vrouw.
We hebben eerst een aantal jaren in
Achterbroek gewoond, maar zijn
uiteindelijk verhuisd naar Thailand. Ik hou
me hier bezig met van alles wat. Ik lees
kranten, kijk films, volg online het nieuws
in België. Ik heb hier een aantal andere
Belgen leren kennen waar ik wel eens
mee afspreek. We zoeken elkaar
regelmatig op. Thailand is zo groot dat er
nog veel te ontdekken valt. Het is dan
Marc met zoon Benny
ook een hobby van mij om binnen
Thailand te reizen. In België heb ik UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
appartementen die ik verhuur. Die
inkomsten zijn voldoende om hier van te 18 maart 1979
leven. Met de Corona-pandemie hebben ‘we zien een witte Peugeot door een weide krossen, even
we een lockdown en een avondklok verder blijft hij in de modder steken. Dan maar iemand uit
gehad. Er mocht gedurende een periode zijn bed zetten om een beetje te helpen. Toen zagen we pas
van 2 maanden geen alcohol verkocht dat het de gast was van bakker Verbraak, die van
worden. Er zijn nu geen of nog maar heel Kalmthout daar hé. Zeg bakker, het kan wel een goede gast
weinig besmettingen. De andere kant van zijn, want hij wil zo vlug mogelijk terug zijn, maar ik zou
het verhaal is dat er nu veel mensen hem toch maar aanraden van in het vervolg niet meer door
zonder werk zitten. De grenzen zijn nog de weiden te rijden, want hij maakt heel de buurt wakker
steeds gesloten voor toeristen en
zo op een vroege zondagmorgen’.
Thailand draait voor een groot stuk op
het toerisme. Door die enorme POST UIT HET VERLEDEN
Hilde Francken
werkloosheid groeit het protest om de Er bestaan heel wat postkaarten met dorpszichten van
toeristen terug toe te laten’.
ons dorp. Deze week: het kruispunt anno 1909.
HOE GAAT HET NOG MET?

Veel gezellige uurtjes met de mannen van
de voetbal
‘Ik trok veel op met Joris Van den Eynden,
waar ik de nodige pinten mee gedronken
heb. Verder was ik actief in de voetbal,
eerst bij AVV, daarna bij de Snor, de
caféploeg van De Paul en nadien ’t
Vervolg.
Met die mannen van de
caféploeg heb ik vele gezellige uurtjes
doorgebracht. Dat zijn ook de beste
herinneringen aan Achterbroek: de vele
uren, samen met de voetbalploeg, bij De

UIT DE OUDE DOOS
Een autoloze dag is oorspronkelijk een
door de overheid ingestelde dag waarop
het automobilisten verboden werd een
voertuig met verbrandingsmotor te
gebruiken.
De eerste autoloze zondagen in België
kwamen er in 1956 met de Suezcrisis.
Daardoor werd de aanvoer van olie uit
het Midden Oosten verstoord. Op 18
november 1973 begon een tweede reeks
van autoloze zondagen. OPEC draaide de
oliekraan dicht bij het uitbreken van de
Jom Kipoeroorlog wat leidde tot een
oliecrisis door de enorme stijging van de
brandstofprijzen. De autoloze zondagen
hadden echter niet het gewenste effect:
om het rijverbod op autoloze zondagen
te omzeilen, ging men al op zaterdag
rijden en keerde men zondagavond laat
terug, zodat het benzineverbruik
helemaal niet afnam. Toch leverde het
speciale taferelen op: lege straten met
alleen fietsers en wandelaars… het doet
ons een beetje denken aan de beelden
die we ook tijdens de lockdown in maart
te zien kregen.
Hilde Francken
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50 jaar worden, eerlijk, het is toch een beetje speciaal.
Het is traditie dat de 50-jarigen een reünie houden; dat is
er dit jaar nog niet van gekomen. Om de 50-jarigen van
Achterbroek samen te brengen, werd er een
Facebookgroep opgericht: ‘50 in 2020 #Achterbroek’.
Bedoeling is eerst alle halve eeuwelingen die in
Achterbroek de lagere school doorliepen terug te vinden
om later alsnog een feestje te kunnen plannen. En ook
de 49-jarigen zijn al in gang geschoten. Zij kunnen zich
voegen bij de Facebookgroep ‘50 in 2021 #Achterbroek’.
Ben of ken je dus iemand die geboren is in 1970 of 1971
en in Achterbroek naar school ging? Neem dan contact
op met:
°1970: franckenann@gmail.com
°1971: hildefrancken2920@gmail.com

‘T VERVOLG
met dank aan Rudi Roels voor de info
Omdat oude klasfoto’s plezant blijven: hier eentje van het geboortejaar 1974.
Vlnr bovenaan te beginnen: Gert Beyers, Ward Sanders, Hans Van Overvelt, Jan Bernaerts, Stefaan
Gommers, Hans Vermeersch, Vincent Nuytemans, Myriam Schepens, meester Rudi Roels
Juf Liane Vandekeybus, Kristel Beyers, Ann Jacobs, Kristel Deckers, Wim Francken, Tom Deckers, Peter
Lievens, Gert Deckers, Yves Schouwaerts
Wendy Van de Pas, Dirk Van den Weygaert, Robin Janssens, Katleen Joosen, Vicky Willemen, Els
Verbreuken, Tinne Van Gestel, Bart Hoppenbrouwers
Ingrid Schepens, Marielle Smeulders, Inge Van Hees, Ilse Brughmans, Annelies Van Gool, Katrien Neys

KUS DOOR DE
BRIEVENBUS
Zou
Louise
Antonissen
(7
jaar)
houden
van ‘kamperen
in het bos’? Ze
maakte er in
ieder geval een
prachtige tekening over.

