
 

INLEIDING 

En zo zijn we aan het einde van de 

‘afkoelingsperiode’ gekomen. We 

mogen weer met 2 gaan winkelen 

(zonder afspraak), de niet-

medische contactberoepen gaan 

terug open en onze buitenbubbel 

wordt vergroot tot 10 personen. 

Stilaan worden er ook in 

verschillende sectoren test-

projecten opgestart  om straks 

opnieuw ten volle te mogen 

genieten van cultuur, sport en 

andere evenementen.  De 

pandemie weegt zwaar op het 

psychisch welzijn van héél veel 

mensen, jong en oud. Daarom nog 

even een hart onder de riem: 

Laat ons toch nog even, 

even doen we nu echt moet, 

ondanks alle duisternis, 

die werkt op ons gemoed. 
 

Want als we samen volhouden, 

dan komt weer snel die dag, 

dat we dichter kunnen 

en dat knuffelen echt mag. 
 

#lizismore 
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UIT DE OUDE DOOS                  met dank aan Marc Elst 

In 1999 vierde de Landelijke 

Gilde haar 100-jarig bestaan.  Dit 

werd gevierd met allerlei 

activiteiten: een ‘eeuwfeest op 

’t erf’ en een opendeurdag bij 

Johan en Inge Vandekeybus-

Claessens, een bloemschik-

tentoonstelling t.v.v. Kosovo en 

de heropening van fietsroute 

‘de melkweg’.  Omdat de Landelijke Gilde ook een activiteit met 

blijvend karakter wou organiseren, werd een 

hoevebenamingsactie gelanceerd.  Met deze actie wou de 

vereniging bijdragen tot een positievere waardering van het 

landbouwleven. Dertig hoeves kregen door deze actie een naam. 

Deze werden gebundeld in een boek waarin telkens een oude en 

recente foto van de hoeve werden opgenomen. Zo komen we 

bv. te weten dat de ‘Kruisweghoeve’ (Brasschaatsteenweg) haar 

naam dankt aan de gronden en de streek in de buurt van de 

hoeve. In 1773 was de boerderij in handen van de familie Palsen-

Steven die deze in 1816 verkochten aan het echtpaar Elst-Dries.  

Zij, op hun beurt, verkochten deze aan zijn zuster die gehuwd 

was met Petrus Sanders. Sindsdien is de boerderij in de familie 

Sanders gebleven.  Tot in 1940 was hier trouwens, naast 

boerderij, ook een bakkerij en een herberg gevestigd. Mensen 

konden er overnachten en hun paarden stallen.   

 

Wie nog een boekje over deze hoevebenamingen wil scoren kan 

terecht bij Marc Elst (5 euro). 

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

9 januari 1986: 

‘Hilda Loos van Jan Herrijgers wil de 

sleutel wegleggen voor de kinderen 

omdat zij vermoedelijk niet op tijd 

thuis zal zijn. Spijtig genoeg zijn er 

soms plekjes die niet voldoende 

afgewerkt zijn en de sleutel duikelt 

tussen de muren (spauwmuren?). ‘s 

Avonds zien we Hilda met de 

kinderen op de drempel zitten, tot 

Jan thuiskomt van zijn werk’. 



De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal 

BEROEP IN DE KIJKER 

Ria Van Thillo was in de wieg gelegd om iets met kinderen te doen en 

dus was een job in het onderwijs iets wat haar altijd al fascineerde. 

‘Toen ik na het beëindigen van het middelbaar voor de keuze stond,  

heb ik wel getwijfeld voor welke leeftijd ik zou kiezen.  Uiteindelijk is 

het de lagere school geworden en daar heb ik nog geen moment spijt 

van gehad!’, zegt Ria. 

Zoveel meer dan kennis doorgeven 

‘Na mijn studie in Vorselaar kon ik onmiddellijk aan de slag in een 

school in Schoten. Toen ik nadien telefoon kreeg dat er hier in 

Achterbroek een plaatsje was voor mij heb ik natuurlijk niet 

getwijfeld. Kunnen lesgeven in de school van mijn vertrouwde 

parochie, de school waar ik zelf als kind school liep, dat was mijn 

droom. En ondertussen sta ik hier al meer dan 30 jaar voor de klas. 

Doorheen de jaren heb ik verschillende functies gehad: als 

klasleerkracht in het vierde, het tweede en het eerste leerjaar, 

taakleerkracht en zorgcoördinator.  Enkele jaren geleden kreeg ik de 

kans om volledig in het eerste leerjaar te staan, een kans die ik met 

heel veel plezier heb aangenomen! Je kan  die kinderen op een leuke 

en speelse manier zoveel bij brengen. Ze komen vanuit de 

kleuterschool naar het eerste leerjaar en hun wereld wordt plots weer 

wat ruimer. Ze ontdekken het rekenen, lezen, schrijven en nog zoveel 

meer. Je kan ze blijven uitdagen om steeds iets hoger te reiken. Ik blijf 

versteld staan van wat ze soms aan kunnen: puzzels van 1000 stuks, 

schaken, moeilijke gezelschapspelen, …  Voor mij is lesgeven dan ook 

zoveel meer dan kennis doorgeven. Als je dicht betrokken mag zijn bij 

deze jonge kinderen en hen door je aanpak, door je persoon, door je 

aandacht stappen kan laten zetten in de ontplooiing van hun 

talenten, in hun groei naar wie ze later zullen zijn, …. dan is dit echt 

de mooiste job die er bestaat’. 

Strenge maatregelen 

‘Toen we vorig jaar in maart te horen kregen dat de scholen lange tijd 

zouden sluiten, moesten we op zoek naar andere manieren om de 

kinderen leerstof bij te brengen. Voor de jonge kinderen was dit 

meestal via takenboekjes met eventueel bijhorende filmpjes.  Het was 

vooral uitzoeken welke leerstof kon behandeld worden en wat niet, 

wetende dat niet elk kind kan rekenen op hulp van een ouder. Toen 

we nadien met sommige leerjaren terug op school aanwezig  konden 

zijn, was dat een grote opluchting. De maatregelen waren toen nog 

heel streng; elke groep kreeg een klein afgebakend stukje 

speelplaats, er mocht bijna niet met materiaal gespeeld of gewerkt 

worden, de zithoek mocht niet gebruikt worden, … dit was voor de 

kinderen heel onnatuurlijk. Hierdoor was het  goed dat we met halve 

dagen konden starten. Zelf had ik vooral veel hinder van het 

mondmasker. Voortdurend luid spreken van achter een mondmasker, 

in combinatie met de 

warmte, zorgde bij mij voor 

lichamelijke ongemakken 

zoals hoofdpijn.  Nu we sinds 

september  allen terug 

voltijds op school aanwezig 

zijn, blijven we nog steeds 

heel voorzichtig en houden 

we ons aan de afspraken 

(mondmasker, handen 

wassen, ramen en deuren 

open, klasbubbels, …) maar 

toch iets soepeler zodat het 

ook voor de kinderen 

aangenaam is. Terugkijkend 

op een jaar onderwijs in 

coronatijd, met daarin 

perioden van afstands-

onderwijs, stel ik vast dat op 

leergebied vooral de kinderen 

uit kansarme gezinnen de 

meeste achterstand oplopen. 

Maar nog belangrijker is de 

impact van de 

coronamaatregelen op de 

geestelijke gezondheid van 

alle kinderen.   Daarom zou ik 

willen zeggen: laten we er 

met z’n allen voor gaan om 

kinderen en jongeren zo snel 

mogelijk hun onbezorgde 

jeugd terug te kunnen 

geven!’  



WINNAARS FOTOZOEKTOCHTEN 

VOLWASSENEN 

Uit de 108 inzendingen werden door (onze) 

onschuldige handen volgende winnaars 

getrokken: 

- Brocatus Jos   - Cautereels Hilde 

- De Lee Warre   - De Paepe A 

- Donckers Martine  - Hens Lies 

- Hoppenbrouwers Lieke - Jacobs Karel 

- Kockx Vika    - Sanders Gitte 

- Schrauwen Luc   - Van den Bergh Alida 

- Van der Mast Heidi  - Van Gastel May 

- Van Ham Amélie   - Van Looveren Wim 

- Van Laerhoven Charlotte - Van Looveren José 

- Vanden Bergh Jannes en Ine - Van Looveren Fons 

 

KINDEREN 

En uit de 82 binnengekomen kinderzoektochten 

werden volgende winnaars geloot: 

- Adriaensens Lili Loe  - Agache Jana 

- Andriessen Twan   - Cools Wout 

- De Kooning Tess   - Diouane Alyssa 

- Haneveir Marthe   - Klitsie Karl 

- Lenaerts Amber   - Luijckx Kato 

- Martens Vic   - Meeusen Kenjy 

- Sauviller Stella   - Stevens Lowie 

- Thienpondt Tijl   - Van den Bergh Fien 

- Van Gool Paulien   - Van Ham Louise 

- Van Looveren Lianne  - Vinck Illa 

 

Van de ingezonden foto’s worden willekeurig 

deze kinderen nog beloond met een prijsje: 

- Ansoms Daan   - De Mey Roan 

- Van Dael Norah 

      

Daarnaast mogen deze kinderen nog een 

troostprijsje ophalen: 

- Agache Toon   - Beyers Julie 

- Bogaerts Renske   - Ceusters Dorien 

- Dawa Sherya   - De Boeck Emma 

- Dermaut Robine   - Elst Quinn 

- Geneugelijk Merel  - Geneugelijk Floortje  

- Hens Kaat    - Jonk Luna 

- Konings Tilli   - Roes Jelena 

- Schrauwen Matthew  - Van Loon Jana 

- Van Looveren Linne  - Van Looveren Zoë 

- Verbreuken Ante   - Verstraeten Ymke 

De prijzen mogen opgehaald worden op 

Zandstraat 9c op: 

• zondag 25 april van 15.00 u tot 16.00 u 

• woensdag 28 april van 12.00 u tot 12.30 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! 

Met dank aan het 

gemeentebestuur voor de 

sponsoring van onze 

prijzenpot! 

UIT DE OUDE DOOS              met dank aan Elga Meeusen 

 De Milac-leden moesten voor hun allereerste 

restaurantdag een nachtje doordoen om alle 

mosselen gekuist te krijgen. Voor Paul Ribbens 

was dat nachtje doordoen er te veel aan, want hij 

viel in slaap met mossel en mes in de handen. 

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER 

6 januari 1965: 

‘Aan de Zilverenhoek doet Jozef Deckers een lelijke 

val met zijn brommer door over een kat te rijden. 

Dat die beesten altijd in de weg moeten lopen, hé 

Jef!’ 



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

de Coronacrisis .  Redactie: Ann Francken.  Contact: 

GVAchterbroek@gmail.com. Alle eerder verschenen 

krantjes kan je terugvinden op https://binkalmthout.be/

gazet-van-achterbroek/ 

UIT DE OUDE DOOS         met dank aan Anna Van Campen 

Anna Van Campen bezorgde ons deze foto van de 

Chirojongens die een vriendschapsmatch speelden. 

Met o.a.  Marcel Hoppenbrouwers, René de Ruysscher, 

Broeder Gerard, x Brands, Nand Peeters, Eugeen Van den 

Bleeken, Frans de Ruysscher, Louis Dirven en Jaak Van 

Brecht 

OP STAP           

Linne Van Looveren vond op de 

startplaats van de fotozoektocht al een 

Happy Stone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Even uitblazen onderweg, maar Joke 

Janssens laat weten dat ze genoten 

hebben van de zoektocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twan Andriessen mocht met moeke Els 

Tilborghs mee op verkenning door 

Achterbroek. ‘Dat het plezant was!’, laat 

mama Ilse weten. 

OP STAP         

Norah en Nina Van Dael mochten met ‘de bonnie’ op 

stap. 

Ook Jana en 

Lowie van Loon 

genoten van de 

speurtocht, met 

als hoogtepunt 

‘het 

wolvenbos’, 

aldus mama 

Sandra. 


