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INLEIDING

SUCCES TUUR!

Volgende week verschijnt,
(onder de huidige omstandigheden), normaal gezien de
laatste GVAchterbroek. Een
extra dik nummer waarin
alles wat nog klaar staat
gepubliceerd wordt. Heb je
dus nog oude (klas)foto’s,
info, nieuwtjes? Bezorg ze
voor woensdagochtend via
Zandstraat 9c of 9a of via
gvachterbroek@gmail.com.

De 21-jarige Tuur Van Den Bergh
woont al zijn hele leven in
Achterbroek,
werkte hier zijn
kleuter– en lagere school af en
voetbalde 11 jaar bij KAVV. Nu begint
hij aan zijn master ‘Industrieel
ingenieur’ aan de KU Leuven. Sinds
enkele maanden is Tuur lid van het
Agoria Solar Team. Dit is een team
van Belgische ingenieursstudenten
dat ernaar streeft om de meest
innovatieve en efficiënte zonnewagen te bouwen. Hoog tijd dus om enkele vragen op Tuur af te vuren.
Vanaf het eerste jaar getriggerd

11 MILJOEN REDENEN

Tina
‘Om
onze
kwetsbare
ouderen te beschermen.
Zowel mijn moedertje als
onze bewoners in WZC SintVincentius’.

11 MILJOEN REDENEN

‘Mijn functie in het team is Structural Engineer’, zegt Tuur. ‘Dit wil
zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor het chassis van de wagen. Als
student op campus groep T kan je de zonnewagens regelmatig op de
campus bezichtigen. Zo werd ik al vanaf mijn eerste jaar getriggerd om
lid te worden van het team. Ons team is huidig wereldkampioen en dat
geeft extra motivatie om hieraan deel te nemen’.
Doel: titel verlengen!
‘De grootste moeilijkheid is dat we weinig ervaring hebben met het
ontwerpen van een zonnewagen. Gelukkig worden we hierin goed
bijgestaan door oud-teamleden. Het samenwerken in een team van 20
studenten, verdeeld in verschillende departementen, brengt een hele
hoop organisatie met zich mee. Door Corona zijn de vergaderingen met
zowel het team als met de partners altijd online, wat toch minder vlot
werkt dan live vergaderingen. Ons doel is alleszins om met onze
zonnewagen deel te nemen aan de Bridgestone World Solar Challenge,
het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië. Daar willen
we onze titel van wereldkampioen verlengen’.
Wil je Tuur en zijn team volgen, check dan hun website solarteam.be,
facebookpagina, Instagram of LinkedIn.
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
1 september 1955:

Monique
‘Omdat ik wil dat alles zo
snel
mogelijk
terug
normaal wordt’

‘Robert Ribbens haalt een acrobatische toer uit bij Felix Francken in de
weide. Hij wilde ook eens over den draad springen maar schoof uit en
kwam op den draad terecht en bleef er met zijn been aanhangen. Dat was
nog niets maar den electriek stond er nog op’.

UIT DE OUDE DOOS
Boven
de
voordeur
van
het
appartementsgebouw
aan
de
Brasschaatsteenweg 10 werd een steen
ingemetst ter herinnering aan de
oprichting van de Katholieke school in
Achterbroek. Het opschrift van de steen
is:
‘A Elst M.C. Stevens 1877’ (=
bouwjaar). Het gebouw staat op de plek
van het ouderlijke huis van Lucienne Van
Hees.
Dat huis werd destijds
aangekocht door de fam. Elst-Stevens.
Op 27 september 1879 kwamen er drie
zusters van Opwijk die op 1 oktober 1879
een vrije school in het huis van Jaan Elst
openden. In het huis dat zij bewoonden
hadden ze 2 klassen voor 139 leerlingen
ingericht waar enkele jaren in werd
lesgegeven. Achterbroek wilde in die
tijd onafhankelijk worden en Jaan Elst,
die burgemeester van Achterbroek wou
worden, liet daarop 2 kamers in zijn huis
als klaslokaal gebruiken. De tegel zat
onder de koepel. Later is het huis
verkocht aan Frans en Johanna Lameir.
Die organiseerde, samen met Jan Van
den Maegdenbergh, tijdens de oorlog
‘Winterhulp’. De mensen die honger
leden of tekort kwamen konden er
bonnetjes komen halen voor eten,
meubels en/of kleren. Nog later huisde
er een meubelwinkel. Toen het huis
werd afgebroken, bleef de steen
bewaard. Bij die bewuste, kleine steen
hoort dus een verhaal. Reden genoeg
dus om even omhoog te kijken wanneer
je er toevallig passeert.
Hilde Francken

EERSTE COMMUNICANTEN

Op zaterdag 19 september mochten 12 kinderen na lang
wachten voor het eerst deelnemen aan de eucharistie.Het
werd een stralende en super mooie dag! Dikke proficiat
aan de communicanten en hun ouders.
In januari begonnen de kinderen aan de voorbereiding.
Elke twee weken was er een bijeenkomst waarin
spelenderwijs een stukje van de eucharistie werd
uitgelegd. Zo was er een fotozoektocht in de kerk en
werden er toneeltjes gespeeld door de catechisten. Plots
viel de lockdown uit de lucht en kwam er een pauze in de
voorbereiding. Ook de viering werd in vraag gesteld. Na
enkele weken was het duidelijk dat de viering niet meer
zou kunnen plaatsvinden in de lente en was het
afwachten. In juni kregen we de nieuwe lijst met data.
Voor onze parochie stond 19 september gepland. Vanaf
dat moment zijn we met de catechisten gaan nadenken
over hoe we het dan zouden aanpakken om coronaproof
samen te kunnen vieren. De laatste weken van augustus
hebben we de voorbereiding verder gezet. Vele leuke
activiteiten zoals ‘samen zitten aan een gevulde tafel’
konden niet meer doorgaan. We hebben ons de voorbije
weken dan vooral gefocust op de viering zelf en het
aanleren van tekstjes, liedjes en handelingen. Maar onze
12 communicantjes hebben dit met veel enthousiasme
gedaan. En het resultaat was een ‘coronaprove maar toch
mooie en sfeervolle viering! Een dikke dankjewel aan alle
communicantjes en hun ouders. Wij, de catechisten,
hebben er ook heel erg van genoten!
Ria Van Thillo

HOE GAAT HET NOG MET?
Tom Van Looveren groeide met zus Karin en
broers Bert en Gust op in ‘t Heiken, als oudste
zoon van Karel en Paula Hens.
Over ’t water
‘In tegenstelling tot vele andere Van Looverens,
lag het voor mij voor de hand om niet op het
Heiken of rond de kerktoren te blijven hangen’,
steekt Tom van wal. ‘Vrijwillig koos ik voor het
internaat in Hoogstraten en daarna was een kot in
Leuven maar een kleine stap. Vakanties werden
eerst nog gevuld met KLJ-kampen en augurken
plukken. Mijn volgende vakantiejob was een
stage in Slovenië, mijn eindwerk als bioingenieur
schreef ik in Tunesië en later trok ik nog op
avontuur naar een meloenenplantage in
Guinée. Kort daarna leerde ik Katrien uit Retie
kennen en verhuisden we naar het Zuid in
Antwerpen. In 2003 zijn we net over het water, in
Melsele beland. En ook daar zitten we niet stil.
Tijdens een aantal grote reizen hebben we
ondertussen al een groot stuk van de wereld
gezien. Halong Bay in Vietnam is toch wel één van
de mooiste natuurwonderen die we ooit zagen. En
als alles goed gaat, zijn we volgend jaar weer
weg , naar Costa Rica’.
Tractor rijden bij nonkel Leo en nonkel Jef
‘Hoewel het eigenlijk vlakbij is, komen we door
onze drukke agenda helaas niet veel meer in
Achterbroek. Daar op den buiten leerde ik als
snotneus tractor rijden bij nonkel Leo en nonkel
Jef. Ik denk dat ik daar de microbe voor
landbouwmachines te pakken kreeg. Als salesmanager bij Hilaire Van der Haeghe is vandaag
heel België mijn werkgebied en zit ik regelmatig in
Duitsland bij onze leveranciers. De job speelde
zeker een rol in onze keuze voor Melsele. Centraal
wonen heeft grote voordelen en op een half
uurtje sta ik in Zaventem. Het doet me natuurlijk
steeds plezier om tijdens een landbouwsalon of de
werktuigendagen oude bekenden uit Achterbroek
en omstreken te zien. Jullie zijn altijd welkom
voor een pintje. Beurzen zijn altijd het hoogtepunt
in een verkoopjaar, maar momenteel kan dat
helaas niet’.

Mooie herinneringen aan Achterbroek kermis
‘De keuze voor Melsele hebben we ons nooit
beklaagd. We voelden ons hier vrijwel
onmiddellijk thuis. Het is een gezellig dorp met
een sterk verenigingsleven. En ook al wonen
hier 12.000 mensen, toch hebben we het gevoel
nog steeds landelijk te wonen. Er passeert
regelmatig al eens een Fendt door de straat. Nu
even niet, maar normaal is er hier in Melsele
zowat wel elk weekend iets te doen, zoals de
beroemde aardbeifeesten. Er zijn hier ook drie
verschillende kleuterscholen en een zevental
goeie cafés in het centrum. En dat allemaal op
minder dan 8 km van het centrum Antwerpen,.
Onze kinderen zitten hier in de Chiro, maar als ik
de meisjes en jongens van de KLJ hier bezig zie,
doet het mij terug denken aan vroeger. Niets
dan goeie herinneringen. De KLJ-fuiven met
Achterbroek kermis waren jaarlijks een hoogtepunt, maar ook de kampen en de weekends
naar Blankenberge waren memorabel’.
Tot rust komen
‘Mijn droom was altijd een huis met een grote
tuin op den buiten en dat heb ik hier allemaal
gevonden. Onze hof is een mooie oase waar ik
echt tot rust kom. Den eerste keer dat ik hier
begon te spitten in die zware grond was het wel
even slikken, dit is wat anders dan die
zandgrond uit de Kempen. In de groentetuin is
het meestal zweten maar het overgrote
gedeelte is om te genieten. Het voetbalveldje
van mijn zoon maakte vijf jaar geleden al plaats
voor een mooie zwemvijver. Niets leuker dan
tijdens een hittegolf tien keer per dag even
afkoelen tussen de vissen en ook na het lopen
of een toertje met de mountainbike zorgt de
vijver vaak voor een gezonde afkoeling’.

‘T VERVOLG

met dank aan Clara Gommers voor foto en info, foto van Maria-Josée Claessens

Omdat oude klasfoto’s plezant blijven: hier eentje van het geboortejaar 1947-1948.
Van links naar rechts, bovenaan te beginnen: Nyssens Viviane, Warmoeskerken Maria, Coenegrachts Aleydis, Van
Gestel Maria, Van Loon Maria, Gommers Clara, Dirven Monique, Claessens Marie-Josée, Beyers Martha, Van
Hooydonck Ria, Fraeters Magda, Zutser Pudentia / Pauwels Ria, Deckers Mariëtte, Van den Bergh Martha, Maes
Jeanne, Van Oevelen Betty, Sanders Yvonne, Loos Maria, Van Looveren Maria, Reynaerts Paula, Van Gestel Lea,
Vissers Jozefa / De Backer Ludo, Van Looveren Hubert, Van Looveren Stan, Hoppenbrouwers Jozef, Francken Fonny,
Watson Johnny, Janssens Francis, Van Riet Jozef, Neefs Toinne / Meulenhof Remy, Ribbens Ivo, Van Hooydonck
André, Jacobs Willy, Smeulders Louis, Ruys Freddy, Brocatus Frans, Van Ginneken Hugo, Van Loon Gust

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

FIJN VAN MARJOLEIN

28 november 1955:

Creatief
student
Marjolein
Van
Laerhoven werd voor dit werk
geïnspireerd door Antwerpse geveltjes.

‘Edward Sanders heeft last met zijn paard in de kar te
zetten. ‘s Maandags moogt ge dat toch ni kwalijk nemen van
dat beestje’.
POST UIT HET VERLEDEN

Hilde Francken

Er bestaan heel wat postkaarten met dorpszichten van ons
dorp. Deze week: de pastorij anno 1913.
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