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INLEIDING

KLJ LAAT HET KNALLEN

Helaas, de cijfers gaan de verkeerde kant op.
Volgende week komt de Veiligheidsraad weer
samen maar het is duidelijk dat de situatie
ernstig is. Ruim een half jaar strijden we nu al
samen tegen het virus en onze strijd is nog
niet gestreden. Ondanks de Coronamoeheid
moéten we blijven volhouden.

In september sluit KLJ traditioneel het werkjaar af
met een uitstap naar een pretpark. Omwille van de
coronamaatregelen, werd deze uitstap dit jaar
ingeruild voor een heuse Vlaamse kermis. De leden
konden zich uitleven op een gigantisch springkasteel
en konden zich vermaken met sjoelbakken, mikado,
blikgooien,… Het mooie weer zorgde ervoor dat het
een waardige afsluiter van het jaar was.

SCHOL!
Op hun ‘lange-termijnideeënlijstje’ stond het
al een tijdje: ‘wat als we eens een eigen
Chirobier zouden lanceren?’ Dit idee kwam in
een stroomversnelling nadat de Chiro hun
zware bieravond en de Nacht van ‘t Fortuin
moest annuleren. En ziedaar: de geboorte
van ‘t Boeregatje, een blond biertje van 7,1%, is
een feit! De Chiro werkt hiervoor samen met
Beerselect en ging bij de keuze kijken naar het
soort bier dat op de zware bieravond het
meest gedronken wordt. Begin juli was het
proefbrouwsel klaar en konden ze zelf gaan
proeven. De eerste 1.000 liter zijn in augustus
in productie gegaan en eind deze maand
komen de biertjes in Achterbroek toe. In
oktober zal er een bierproeverij georganiseerd
worden.
Bestellen kan dan via www.chiromejoca.be.

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

‘Ook onze startdag zal dit jaar wat anders verlopen’,
zegt leidster Hanne Van Dijck. ‘Om zeker geen
bubbels te mengen, kunnen we onze +16 startdag
niet in hetzelfde weekend organiseren als onze -16
startdag. Wij zijn namelijk leiding bij beide groepen.
Als we van bubbel willen wisselen, moet er een week
tussen zitten. Daarom starten onze +16’ers op 20
september en onze jongere leden een week later.
Onze -16’ers splitsen we nog een keertje op in twee
verschillende bubbels: iedereen tussen 6 en 12 jaar is
welkom van half 2 tot half 5, iedereen tussen 12 en 16
jaar van 2 tot 5. Zo zorgen we ervoor dat de
verschillende bubbels tijdens
het halen en brengen zeker
geen contact met elkaar
hebben. Wat we gaan doen
blijft
nog
even
een
verrassing maar dat het gaat
knallen, daar zijn we met ons
nieuw jaarthema wel zeker
van! Iedereen is zeker
welkom (maar vergeet niet
in te schrijven)!’

HOE GAAT HET NOG MET?
Tom Deckers is de zoon van Norbert en Lydia
Vanthillo. Hij groeide met zijn jongere broer Nick op
in de Achterstraat.
Buitenlandse werkervaring
‘In januari 2005 ben ik met mijn gezin naar Italië
verhuisd. Ik werkte toen reeds enkele jaren voor
Atlas Copco, een Zweedse multinational met een
grote productie-eenheid in Wilrijk. Binnen Atlas
Copco werd werken in het buitenland sterk
gepromoot. Toevallig was het ook mijn droom om
een aantal jaren een buitenlandse werkervaring op
te doen. Zo ben ik met mijn vrouw en toentertijd 2
jonge kinderen naar Italië vertrokken. Onze derde
zoon is ginder geboren. Ik werkte in Milaan en we
woonden ten noorden van Milaan, niet ver van het
Comomeer. Ik heb in Italië in verschillende functies
gewerkt maar steeds voor hetzelfde bedrijf. Mijn
eerste functie was als salesmanager voor een
specifieke reeks van mobiele compressoren binnen
Atlas Copco Italië. Later ben ik er directeur
geworden van de verhuuractiviteiten. De Italiaanse
taal leren vroeg in het begin wel wat inspanningen
maar het duurde niet lang alvorens iedereen van
het gezin vlot Italiaans sprak. Behalve thuis, in
gezinsverband. Daar zijn we onder elkaar steeds
Nederlands blijven spreken. Ik ben -eveneens om
professionele redenen- terug naar België verhuisd
in 2013, waar ik mijn professionele loopbaan
verderzette bij Atlas Copco in België. In 2016 heb ik
Atlas Copco verlaten en nu werk ik voor Aertssen
in Stabroek. Sinds 2013 wonen wij in HeideKalmthout’.

Goede Achterbroekse en Italiaanse herinneringen
‘Vanaf mijn 6 à 7 jaar was ik actief bij de voetbal,
AVV. Mijn vrienden waren vooral de vrienden via
die voetbal: Hans Vermeesch, Hans Van Overvelt,
Fried Van Loocke, Glenn Nuytemans, Bjorn
Paelinckx, Kurt Francken, … Dat hoort dan ook tot
mijn beste herinneringen van Achterbroek: de
voetbal met de vrienden. Maar ook: ‘t Zaaltje, de
kermis in Achterbroek, ‘t Vat (tennis), … In totaal
heb ik meer dan 8 jaar in Italië gewerkt en
gewoond en dit was een fantastische tijd! Het
reizen in heel Italië voor het werk en privé en de
onwaarschijnlijk fantastische Italiaanse keuken. Ik

ben voor mijn werk al op veel plaatsen in de
wereld geweest maar nergens ter wereld kan
men tippen aan de ‘cucina Italiano’! En nog: de
culturele rijkdom en de natuurpracht van het
land. Een aantal leuke vrienden, zowel Italianen
als andere buitenlanders. De grappige Italiaanse
gewoontes als: een Italiaan zal nooit een
cappuccino drinken na 12u ’s middags, de liefde
van elke volwassen man voor zijn ‘mama’ en
vooral ook voor haar kookkunsten, de Italiaanse
stijl, het spreken met enorm veel gebaren (doe
ik trouwens zelf ook nog altijd zodra ik terug
Italiaans spreek!). Wij keren nog verschillende
keren per jaar terug naar Italië, meestal om van
vakantie te genieten. Op het moment dat we
Italië verlieten, kochten wij een vakantiehuis
aan het Comomeer. We keren er meerdere
keren per jaar terug naar toe. En we denken er
zelfs aan om er ooit terug te gaan wonen’.

HIP HIP EN VEEL HOERA
Op 20 september mag Louis
Elst 89 kaarsjes
uitblazen.
Verras jij hem
ook met een
kaart? Verjaardagswensen
mogen gedropt
worden in de
brievenbus van
‘t Beukenhof in
Heide.

UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

Op 14 augustus
1955 vond er
een
groot
verbroederingsfeest plaats op
het kasteel den
Duffelaar. Het
kasteel waarvan
sprake is het
kasteel
waar
eerder Maurice Speth en zijn vrouw Alice Van
Rycke woonden. Zij kwamen in één van de vorige
nummers uitvoerig aan bod. Na het overlijden
van het echtpaar Speth kwam het domein in
handen van ‘den Boerenbond’, die het kasteel
tijdens de oorlog verhuurde aan de familie
Grauls, en later aan de familie Staes. Het was
tijdens de periode dat de familie Staes in het
kasteel woonde, dat er verbroederingsfeesten
plaatsvonden op het domein. Zo ook in 1955.
Men startte om 13.30 u met het Lof ‘deelnemers
verplichtend aanwezig te zijn (liefst in wit
hemd)’, gevolgd door een ‘optocht naar het

kasteel met versierde fietsen, ook de jongens’.
Om 14 u ging dan het echte verbroederingsfeest
van start. Het domein was kleurrijk versierd en er
werd gestreden voor de ereplaatsen in de atletiek
en de volksspelen. Ook de ruiters, de handboog en
de duivenbond waren van de partij. De juryleden
van dienst: Karel Leyssens, Jos Van Riet, Jos
Ribbens, Jos Nelen en Jaak Van Hooydonk. ’s
Avonds was er nog een openluchtprogramma met
opvoeringen van verschillende organisaties: de
BJB, de studentinnen, de voetbalafdeling, de
toneelkring, zanger en zangeres Jaak en Maria
Verresen terwijl Jos Van Riet en Alfons Ribbens
zorgden voor de bindteksten.

Hierbij de medaillewinnaars in de verschillende disciplines van toen:
Discipline

Goud

Zilver

Brons

BJB Ruiters hindernissenparcours

Francken Karel

Sanders Frans

Nuyten Karel

Valiezenkoers (meisjes)

Jacobs Eliza

Konings Maria

Jacobs Josepha

100 m horden

Ribbens Gaston

Peeters Achiel

Van Meer Jan

Duivenvlucht

Dictus Jan

Neys Jaak

Peeters Achiel

Hanenpakken (meisjes)

Van Thillo Julia

Van Den Broeck Jeanne

1000 m lopen

Van Meer Jan

Van Dijck Louis

Koordtrekken

Witgoor-Heiken

Wuustwezelsesteenweg

Schieting handboog

De Kooning Pieter—Van Cam- Neys Petrus—Voorbogt Jan
pen René

Van Thillo Felix—Van Thillo
Cyriel

Hoogspringen

Smeulders Jozef

Peeters Achiel

Van Dijck Louis, Van Meer Jan,
Ribbens Robert, Van Thillo
Cyriel (ex aequo)

Lepelkoers

Van de Keybus Eliza

Vissers Anna

Jacobs Elisa

100 m vlak

Ribbens Gaston

Peeters Achiel

Jacobs Louis

Schoenenrapen

Jacobs Elisa

Van De Keybus Elisa

Van Den Bergh Louisa

Stoelrijden

Van Meer Jan

Ribbens Gaston

Ribbens Robert

Velokoers

Van Meer Jan

Ribbens Robert

Ribbens Gaston

Peeters Achiel

‘T VERVOLG

met dank aan Veerle Kempenaers voor de info en Nancy Geysen voor de aanvullingen

Omdat oude klasfoto’s plezant blijven: hier eentje van het geboortejaar 1973.
Vlnr bovenaan te beginnen: Johan de Nijs, Vicky Jacobs, Nancy Geysen, Machteld Deckers
Jerry Ruyssers, Ingrid Vermeiren, An loos, Veerle Kempenaers, Herman Verbreuken, Sofie van Loenhout,
juf Maria
Rudy Ruyssers, Katleen van Loon, Linda van Brecht, Patrick Hermans, Glenn Simons, Ronny Sanders, Bart
Hoppenbrouwers
Nico van der Mast, Katleen Ribbens, Claude Seyns, Luc Jacobs, Jef Van den Bergh, Annelies Sanders, Ann
Neys, Bjorn Paelinckx.

HIEP HIEP EN VEEL HOERA

KUS DOOR DE BRIEVENBUS

Op 18 september werd Fons Beyers 80 jaar. Omwille
van Corona kon hij dit niet uitgebreid vieren. Eens
lekker uit eten gaan, dat kon gelukkig wel. Voor deze
gelegenheid haalde hij graag nog eens een kinderfoto
van hem boven waarop hij, uitgedost als visserke,
geflankeerd wordt door ‘kindje Jezus’. Herkennen
jullie deze andere, niet onbekende Achterbroekenaar?

Van deze kleurrijke bloem van Fien Van den
Bergh (7 jaar) word je toch instant vrolijk?

