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INLEIDING

WINNAARS PAASPUZZEL

Pasen 2021. De tweede keer dat we Pasen moeten vieren
in coronatijd. Waar we al een jaar lang in een (min of meer)
uitzichtloze situatie zitten, moeten we blijven geloven dat
er een dag komt dat het ‘nieuwe leven’ wenkt. En zo
wordt het Paasverhaal plots heel actueel. Want als straks
corona eindigt, zal dit ongetwijfeld aanvoelen als ‘de grote
verrijzenis’ en reden geven voor een (klein of groot)
feestje. Onze corona-‘vastenperiode’ heeft de 40 dagen al
lang overschreden. Jammer genoeg, die andere ‘Paasdag’,
dat is nog niet voor vandaag. Maar dit jaar mag die gerust
op 6 mei, 4 juni, 23 juli, eender welke dag vallen. Een extra
dagje Pasen kan immers nooit kwaad.
Voor nu: geniet van deze dag. Probeer er het beste van te
maken en vertrouw er op: uiteindelijk komt alles goed.
Zeker weten!

De ingevulde puzzel en het juiste woord
vinden jullie achteraan van deze GVA.
We ontvingen 94 juiste inzendingen.
Volgende deelnemers vallen in de
prijzen (in alfabetische volgorde):

‘T VERVOLG

Paula Ansoms herkent op de klasfoto van 1921 de 3 meisjes
vooraan (in dezelfde kleding) van rechts naar links: Magriet
en Roza Ansoms (tweeling, geboortejaar 1922) en hun zus
Sidonia (geboortejaar 1923). Myriam Ansoms laat weten
dat op de hoek, naast Sidonia, ‘Jos van de koster’, Petrus
Ribbens (geboortejaar 1922) zit.
OPROEP
Voor de rubriek ‘hoe gaat het nog met?’ ben ik op zoek
naar uitgeweken Achterbroekenaren. Mensen die ons
dorp verlaten hebben om zich elders te gaan vestigen (en
graag iets verder dan Wuustwezel of Essen ☺). Ben of ken
jij zo iemand? Geef dan even een seintje!

Beyers Astrid

Sanders Gitte

Bril Annie

Tax Marianne

Claessens Jozefa

Van Campen Anna

Deckers Hugo

Van der Mast Rik

Dotse Shanel

Van Ginderen Leo

Dries Jozefa

Van Gool May

Elst Lia

Van Gool Rit

Geudens Liliane

Van Ham Lea

Jacobs Johan

Van Loon Luc

Janssens Lydia

Van Looveren Karel

Kempenaers Katrin

Van Staey Tina

Mattheeussen Karen

Vissers Anna

Matthyssen Lisette

Vissers Maria

Moons Sandra

Vleminx Lisette

Nuytemans Willy

Voet Wanda

De prijzen kunnen afgehaald worden op
Zandstraat 9c op:
•
4 april van 16.00 u tot 17.00 u
•
5 april van 10.00 u tot 11.00 u
Draag je mondmasker, ontsmet je
handen voor je aanbelt, hou afstand als
er meerdere winnaars gelijktijdig
aanwezig zijn, … m.a.w. respecteer alle
voorzorgsmaatregelen!
De prijzenpot werd
gesponsord
door
Michel Van Thillo en

BEROEP IN DE KIJKER
Dirk Francken is tandarts en werkt in zijn praktijk
samen met assistenten Hilde en Kim. ‘In het
begin van de coronacrisis (maart 2020) hebben
we onze praktijk twee maanden moeten
sluiten’, zegt Dirk. ‘We konden toen de
patiënten telefonisch bijstaan en de urgenties
doorverwijzen naar praktijken die daarvoor
door de overheid uitgerust werden. In mei 2020
kon onze praktijk terug opengaan en mochten
we de patiënten met pijnklachten terug zelf
behandelen.
In de wachtkamer mochten
maximaal 3 personen aanwezig zijn, het toilet
mocht niet gebruikt worden en alle
oppervlakken die aangeraakt werden, moesten
onmiddellijk ontsmet worden. We mochten ook
geen aerosol veroorzaken en kochten toen een
permanente luchtververser aan. Vanaf juli 2020
mochten
we
stilaan
meer
en
meer beginnen doen en vanaf september doen
we terug alle behandelingen. In maart, april en
mei hebben we veel patiënten moeten
verplaatsen waardoor dat het in de
daaropvolgende maanden heel druk was. We
hadden heel weinig patiënten die niet durfden
komen. Voor mij persoonlijk was het begin van
de coronacrisis wel even een rustmoment, een
tijd waarin je zaken kon doen die al te lang
bleven liggen. Natuurlijk mis je al snel de
persoonlijke contacten, het op reis gaan en eens
naar de voetbal gaan kijken. Het duurt nu al een
jaar en ook wij hopen van harte op betere tijden
met goede vooruitzichten voor iedereen’.

UIT DE OUDE DOOS
De paashaas en het
paaskuiken delen eitjes
uit na een gezinsviering
(vermoedelijk
ergens
tussen 1982 en 1986).
met dank aan Bernadette Van
Looveren

OP STAP
Nina en Kato Luijckx tonen wat ze van de
kleuterzoektocht vinden.

En meester Rudi profiteerde van het lentezonnetje
om de zoektocht met het hele 6de leerjaar te
doen.

De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal

UIT DE OUDE DOOS
met dank aan Karel en Bernadette Van Looveren

In de jaren ’80 presenteerde Jos Brink het zeer
populaire ‘wedden dat?’ op de Nederlandse
televisie.
‘Wat in Nederland kan, kan in
Achterbroek ook’, zo dachten de toenmalige
catechisten. Dus werd er in 1989 en 1990 een
Achterbroekse versie in elkaar gestoken. Het ging
om mensen die ‘een talent hadden, iets
bijzonders wisten of konden’. De opdracht:
‘wedden dat ik het kan?’ De vraag bij het publiek
in de uitverkochte parochiezaal: ‘zal het lukken of
mislukken?’ Enkele opdrachten:
- Chris Van Looveren: ‘Wedden dat ik alle
brievenbussen uit heel ons dorp ken?’ (zij had
immers lang de reclamefolders van de Spar
rondgedragen)
- Karel Van Looveren: ‘Wedden dat ik alle
Achterbroekse autonummerplaten kan linken aan
de juiste eigenaar?’
- Inge Beyers: ‘Wedden dat ik alle nummers van de
kerkliederen uit Zingt Jubilate ken?’ Het zangkoor
werd hiervoor ingezet dat telkens een stuk van
een liedje zong.
- Ingrid Weygers: ‘Wedden dat ik blindelings kan
proeven welk merk van speculaas ik eet?’
- Bernadette Van Looveren: ‘Wedden dat ik 160
kikkersprongen kan doen in 2 minuten?’
- Geert Vorsselmans: ‘Wedden dat ik alle vlaggen
van de wereld ken?’
Lukte het niet, volgde er een tegenprestatie die
de kerk of de parochie ten goede kwam.
De opbrengst van beide avonden ging naar
Broederlijk Delen.

Tegenprestatie door
Marjan Van Gestel

Tegenprestatie door juf. Nelly en
Lydia Ribbens

Met Karel Van Looveren, Leo Ribbens en
Katrin Kempenaers

Tegenprestatie: rozijnenboterhammen
uitdelen na de hoogmis
Met Bernadette Van Looveren en Ingrid
Weygers

Met Fons Ribbens, juf. Nelly, Lydia Ribbens,
Adriaan Van Hooydonck en Inge Beyers

DE KLAS VAN … GEBOORTEJAAR 1943-1944

met dank aan Maria Van den Eynden

Van links naar rechts, vanaf de bovenste rij: Maria Van den Eynden, Maria Francken, Maria Sanders,
Maria Beyers, Ivonne Buts, Maria Dam, Adrienne Ribbens, Maria Geven / Lea Vissers, Maria Deckers, José
Gotinck, Maria Peeters, Maria van de Keybus, Jeanne Konings, Lea Van Looveren, Martha Van Steensel,
Martha Pauwels / Irène Maas, Maria Dictus, Liza Francken, Yvonne Neefs, Maria Loos, Martha Van Aart,
Jeanne Willemsen, Magda Van Gestel

UIT DE MILAC-DAGKLAPPERS

DE PAASPUZZEL

Met de letters kon je het woord ‘samenhorigheid’ maken.
15 april 1985:
‘Er staat een kamionet in pan,
Stan Claessens komt met de
fiets ter hulp gesneld. Hij
parkeert zijn fiets van voor
tegen de kamionet en begint de
reparatiewerkzaamheden. Hij
start de kamionet en rijdt door
maar vergeet zijn fiets. Wat er
van de fiets is overgebleven zijn
we niet aan de weet gekomen’
18 september 1985:
‘Boven het kruispunt hangt een
grijs-zwarte
rookwolk.
Speurders als wij zijn: wij
zoeken naar de bron en Flor
Ruys stookt vanachter in zijne
hof’.
De Gazet van Achterbroek is een
tijdelijke uitgave n.a.v. de Coronacrisis .
Redactie: Ann Francken. Contact:
GVAchterbroek@gmail.com.

