
 

INLEIDING 

Hoewel de coronacijfers blijven stijgen, 

nam de Nationale Veiligheidsraad 

woensdag (tijdelijk?) een aantal beslis-

singen die het leven weer wat aan-

genamer moeten maken. Er komt een 

barometer voor de epidemie die 

afhankelijk is van o.a. het aantal 

hospitalisaties.   Je mag vanaf 1 oktober 

weer feesten, met een limiet van 10 

gasten per tafel (feesten thuis blijven 

beperkt tot 10 mensen). Mondmaskers 

zijn niet langer verplicht tenzij op drukke 

plaatsen en op plaatsen waar de afstand 

van 1,5 meter niet gegarandeerd kan 

worden.  Het mondmasker blijft wel nog 

verplicht op het openbaar vervoer en in 

de winkels. De bubbel van 5 vervalt. 

Nauw contact mag met maximaal 5 

mensen, ander contact (als je de 

afstands– en hygiëneregels goed volgt) 

mag onbeperkt, maar niet met meer dan 

10 mensen tegelijk.    

De GVA startte als quarantainekrantje 

toen we in een lockdown zaten.   Met de 

verstrengde maatregelen in onze 

provincie kwam ook de Gazet terug. 

‘Voor 4 weken’, dachten we. En toen 

bleek dat ‘de bubbel van 5’ tot eind 

september zou aanblijven werd dat ‘tot 

eind september’. En nu?  De maatregelen 

die nu genomen werden zullen 

vermoedelijk nog een hele tijd gelden.  

Maar … we mogen weer wat meer 

contacten hebben, we mogen weer 

feesten. En dus breien we stilaan (onder 

voorbehoud) een einde aan de GVA 2.0. 

Binnen 2 weken zitten we aan nr. 11 en 

bereiken we evenveel nummers als de 

eerste reeks van de Gazet.  ‘n Dubbel 

elftal: ideaal om af te ronden, toch? 
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KOCHT JIJ ZE OOK? 

Traditiegetrouw organiseert 

Avondzon Samana Achterbroek 

in september een druiven-

verkoop. Dit jaar moest die 

natuurlijk anders georganiseerd 

worden. ‘Vroeger gingen we van 

deur tot deur en verkochten we ongeveer 475 kg druiven. 

Nu bedeelden we in de meeste straten van Achterbroek 

een uitnodiging om vooraf te bestellen en te betalen’, 

aldus Ingrid Weygers, voorzitster van Samana. ‘De hele 

organisatie moesten we anders aanpakken. Dit vroeg wat 

meer voorbereidend organisatietalent: bestellingen per 

mail, per briefje, via de bankbetaling, cash, lijsten 

opmaken, dubbel nazien, meer ruimtes ontsmettend 

poetsen,... Dankzij alle kopers is het ons gelukt om 300 kg 

druiven aan de man te brengen. Een mooi resultaat. En 

alles verliep vlot.  Omdat we de druiven in zakjes aan huis 

leverden, hadden we de dag zelf minder werk, minder 

stress, en minder externe helpers nodig. En we konden 

alles op vrijdag leveren.  Wij werkten volgens de 

Coronanormen: een lijst maken van de helpers met 

uuraanduiding en social distance bij het inpakken.  Dit 

werd mogelijk gemaakt  door gebruik te maken van 3 

vrije ruimtes in mijn huis en garage. Die garage werd  op 

de grond  ingedeeld per levertoer, met een poetsbeurt 

voor- en achteraf.   Voor de kassierster en mezelf was het 

extra werk, maar onze opdracht is goed 

volbracht.  Misschien dat wij in de toekomst wel meer op 

deze manier gaan werken, maar met meer 

besteladressen.  Met de opbrengst bieden wij al onze 

leden een mooi ontbijt aan op de 2e zondag van oktober.  

DANKJEWEL aan alle mensen die onze werking steunen’, 

besluit Ingrid. 



 Sandra 

1.de hygiëneregels 

 Da’s ni moeilijk, sowieso 

was ik mijn handen enkele 

10tallen keren per dag. 

Thuis gebruik ik eerlijk 

gezegd weinig ontsmetting 

maar als je ergens komt is 

het een kleintje om je 

handen even onder handen 

te nemen  De hygiëne-

regel is dus eigenlijk een 

automatisme maar we 

moeten zorgen dat we ook 

nog een beetje immuniteit 

opbouwen. Vandaar dat we 

in onze eigen bubbel niet 

extra hoeven te ont-

smetten. Op plaatsen waar 

veel mensen en contact-

oppervlakken zijn is dit niet 

overbodig. We doen dit 

tenslotte toch om mekaar 

te vrijwaren. 

2. activiteiten buiten 

Gelukkig viel het weer tot 

hiertoe goed mee en kon er 

 

11 MILJOEN REDENEN 

De federale overheid lanceerde de campagne ’11 miljoen redenen’, een 

campagne waarin alle Belgen worden aangemoedigd om de 6 gouden 

regels te blijven toepassen (en omdat het niet genoeg herhaald kan 

worden: 1. Respecteer de hygiëneregels - 2. Doe je activiteiten liefst 

buiten – 3. Denk aan kwetsbare mensen – 4. Hou afstand – 5. Beperk je 

nauwe contacten – 6. Volg de regels over bijeenkomsten) .  Iedereen 

heeft nl. minstens 1 goede reden om deze regels te blijven 

volgen.  Enkele Achterbroekenaren gaven alvast kort of uitgebreid 

antwoord op de vraag ‘waarom leef jij de regels na?’ 

 

 
 

Rit 

‘Corona zette heel ons 

leven op zijn kop! Pasen, 

een huwelijk, een 

huwelijksjubileum, bezoek-

jes aan ons moeke in WZC 

Sint-Vincentius, bezoekjes 

van/aan familie… niets kon 

er nog doorgaan… We 

willen het leven terug 

kunnen vieren, elke dag 

opnieuw, samen met onze 

kinderen en kleinkinderen, 

ons moeke, familie… 

zonder te hoeven 

nadenken over ‘bubbels’, 

mogelijke besmettingen of 

mondmaskers. Om dit te 

kunnen bereiken leven we 

de regels na. We moeten 

ons steentje bijdragen 

zodat we samen ‘het virus’ 

klein krijgen’. 

 

veel buiten. Zelf ben ik een buitenmens dus 

met deze regel heb ik weinig moeite. 

Buiten is het ook gemakkelijker om 

afstand te houden en zo kan een bezoekje 

van familie of vrienden toch nog. Want dat 

mis ik wel het meeste: de contacten met 

de mensen die je graag ziet. 

3. kwetsbare mensen 

Met deze groep mensen ben ik extra 

voorzichtig. Geen bezoekjes, dan maar 

telefoontjes of berichtjes of eens zwaaien 

van ver. Ik zou niet willen dat door mijn 

onvoorzichtigheid hen iets overkwam… 

4. afstand 

1,5 meter, zo moeilijk is het niet. En 

vergeet ik het soms toch dan zijn er de 

pictogrammen die me er op wijzen. Je 

went er wel aan maar in mijn hoofd vind ik 

het soms toch nog raar. Vaak is het 

moeilijk omdat we het gewend zijn van 

mekaar een kus, een hand of een 

schouderklopje te geven.  Maar voorlopig 

kan dit enkel nog binnen ons eigen gezin. 

Gelukkig dat dat nog kan… 

5. beperk contacten 

Een regel die ik toepas omdat ik hoop dat 

het ooit eens terug beter zal gaan.  Ik kijk 

er zo naar uit om de mensen die ik niet zo 

vaak zie nog eens te zien.  Omdat ik ook 

meer tijd had omdat er veel activiteiten 

wegvielen dacht ik vaak aan de mensen 

met wie ik nog eens wou afspreken. Ik 

keek uit naar de klasreünie maar deze ging 

niet door. Plannen omdat er nu tijd voor 

was, maar niet weten voor wanneer… 

6. regels  bijeenkomsten 

Ik volg de regels strikt op. 

Zeker omdat ik, 

beroepshalve, met men-

sen in contact kom die 

niet in onze bubbel zitten 

of die ik niet zo vaak zie.  

Ik wil zorg dragen voor 

hen en langs de andere 

kant bescherm ik door de 

regels goed toe te passen 

ook degenen in mijn 

naaste omgeving. 



HOE VER STAAT HET MET ... 

De plannen om het speeltuintje in de Bloemstraat te vernieuwen?  Eén 

vraag aan de jeugddienst van de gemeente en we kregen een 

enthousiast antwoord terug: ‘Het was fantastisch hoeveel geweldige en 

leuke ideeën we hebben gekregen van de kinderen uit de buurt’.  Eerder 

dit jaar kregen de kinderen van Achterbroek nl. de kans om hun ideale 

speelterreintje te ontwerpen. Met pictogrammen van speeltuigen 

konden zij zelf een leeg speelterrein inrichten en zo architect spelen 

voor hun eigen speeldomein.  De dienst is nu bezig om alle ideeën in een 

duidelijk overzicht en analyseverslag te gieten.  De volgende stap, dit 

najaar, is om met de informatie van de bevraging naar ontwerpers te 

gaan. Op basis van deze elementen maken zij een ontwerp op maat.  

Eenmaal deze ontwerpen binnen zijn (eind 2020, voorjaar 2021), wordt 

er teruggekoppeld met de buurt en krijgen de kinderen opnieuw 

inspraak bij de uiteindelijke keuze van het ontwerp.  Als de keuze 

definitief is, wordt een aannemer toegewezen en worden de werken 

ingepland.  De uitvoering van de werken is voorzien en gebudgetteerd 

voor 2021.  De gemeente voorziet hiervoor een budget van 50.000 euro. 

Wij mochten alvast een blik werpen op enkele droomspeelpleintjes die 

werden ingestuurd. 

UIT DE OUDE DOOS 

In 1973 vierde schuttersvereniging “de Leergasten” hun 100 jarig 

bestaan. De schutters trokken met paardengespan naar de 

receptie die hen door het gemeentebestuur werd aangeboden en 

nadien ging men met hetzelfde vervoersmiddel van café naar café.  

Eretekens waren er voor erevoorzitter Frans Vissers, voorzitter 

René Van Campen, secretaris Marcel Vandersnickt, en voor de 

toenmalige leden Stan Peeters, Albert Joris, Felix Van Thillo, Fons 

Jacobs, Stan Vandekeybus, Piet De Kooning, Jos Leenaerts, Jos 

Koyen, Jos Peeters, Mw Daemen, Mw Schools, Mw M.R. Peeters, 

Staf Wens, Eddy Picate en J. Palinckx.           Hilde Francken 

 

Aguinaldo 

‘Ik volg de regels zodat we 

veilig met de groep kunnen 

fietsen, naar de voetbal 

kunnen gaan kijken en in 

Brazilië  mijn familie 

kunnen gaan bezoeken’ 

11 MILJOEN REDENEN 



‘T VERVOLG    met dank aan René Beyers voor de info en Jef De Backer en Jos Jacobs voor de aanvullingen 

Omdat oude klasfoto’s plezant blijven: hier eentje van het geboortejaar 1945-1946. 

Vlnr bovenaan te beginnen: Frans Hoppenbrouwers, Hugo Gommers, Ludo Balemans, Walter Dam, 

Domein Geysen, Frans Loos / René Beyers, Jos Sanders, X De Pauw, Michel Peeters, Leo Van Looveren, Leo 

Van Looveren / Meester Smets, Marcel Vissers, Victor De Ren, Willy Pauwels, Manci Maas, Florent Van 

Herck, Jos Jacobs, Ludo Smeulders / Herman Pauwels, Charel Jacobs, Roger Veressen, Jan Van Den Keybus, 

Hugo De Backer / Willy Van Meer, Jozef Paelinckx, Leo Deckers, Alfons Sanders, Willy De Backer, Valeer 

Van den Eynden 

KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

x 

POST UIT HET VERLEDEN           Hilde Francken                                  

‘Zicht in de weide’ anno 1904. Heeft er iemand een idee 

waar deze foto gemaakt is? 

 

 

De Gazet van Achterbroek is een tijdelijke uitgave n.a.v. de Coronacrisis .  

Redactie: Ann Francken.  Contact: GVAchterbroek@gmail.com 

Till 

‘ik wil geen 

Corona krijgen 

en zou willen 

dat Corona zo 

snel mogelijk 

voorbij is’ 
11 MILJOEN REDENEN 

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

20 april 1977 

‘Astrid Van Thillo heeft vaart (=heimwee) 

van haar kleinste rakker die naar school 

gaat. Er is maar 1 oplossing mogelijk Astrid. 

Zelf mee naar school gaan’. 


