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INLEIDING

DE MONDMASKERKWIS

Bij het ter perse gaan van
deze gazet, waren de
beslissingen
van
het
Overlegcomité nog niet
bekend. Uiteraard rekenen
we erop dat de geplande
versoepelingen
mogen
doorgaan. En dus kondig
ik alvast het naderende
einde
van
deze
quarantainekrant
aan.
Wie nog (oude) foto’s wil
delen, nieuwtjes heeft,
activiteiten plant in de
dichte
toekomst
of
gewoon iets wil vertellen:
het kan nog een paar
weken! Op 27 juni geven
we er een lap (of beter
een wafel) op (zie verder
in deze gazet), maar tot
dan blijven we nog elke
zondagochtend trouw op
post. En mocht er iemand
zin hebben om op 27 juni
een handje te komen
helpen: héél erg welkom!
Geef me gerust een seintje
via

Al meer dan een jaar heeft het coronavirus de wereld in zijn greep. Net
als zoveel andere verenigingen zag de Landelijke Gilde zich genoodzaakt
hun activiteiten tijdelijk stil te leggen. Nu komen ze met een
toepasselijke maar originele activiteit: de ‘mondmaskerkwis’. De leden
van de Landelijke Gilde ontvingen hun exemplaar reeds in de brievenbus,
maar iedereen kan deelnemen. Voor de digitale abonnees zit de kwis
bijgevoegd bij deze gazet, maar je kan ook een exemplaar ophalen bij
AVEVE Van Oevelen-Meeusen of opvragen via marc.elst@skynet.be. De
prijswinnaars worden getrokken op het terras aan het KLJ-lokaal, na
afloop
van
hun
jaarlijkse
fietszoektocht (3 juli). Veel succes
iedereen!
UIT DE OUDE DOOS (GEBOORTEJAAR 1936)
met dank aan Maria Vissers en Maria van den Keybus voor de aanvullingen

Van links naar rechts: Maria Van den Keybus, Irene Peeters, Jeanne Meeusen, Vica
Elst, Simonne Meulenhof, Paula Jacobs, Dintje Gabriëls, Maria Ruys, Jeanne Van
den Broek, Godelief Anthonissen, Annie Van Staey

gvachterbroek@gmail.com!

UIT DE MILACDAGKLAPPER
18 januari 1985:
‘Het was vandaag het
teerfeest van de voetbal. De
muziek kwam echter niet
opdagen zodat de radio dan
maar werd aangezet. Er
werd toch goed gevierd,
niets scheen de stemming te
kunnen breken’.

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
11 juni 1986:
‘Louis Greefs werkt bij den ambulance: ‘s middags op het kruispunt komt
de ambulance aangescheurd en Louis staat midden op het kruis klaar. De
wagen draait volle vaart af en terwijl dit afdraaien bezig is doet Louis al
lopend de achterdeuren open, springt in de wagen vanachter en sluit de
deuren terug. En de wagen scheurt door de bocht en trekt volle gas weer
op! Echt gebeurd! Louis is de stuntman, hé mannen!’.

HOE GAAT HET NOG MET?
Gunther Antonissen is de zoon van Leo en Josepha Claessens.
Samen met zijn broer en zus groeide hij op op de
Roosendaalsebaan en gedurende enkele jaren was hij
Achterbroeks voetbal– en Chirolid. Hij zocht en vond de rust
in de Vlaamse Ardennen.
Onderzoek van kippen
‘Toen ik 18 jaar was trok ik naar de universiteit Gent om er
mijn studies diergeneeskunde aan te vatten’, zegt Gunther.
‘Toen ik afstudeerde als dierenarts ben ik aan de faculteit
Diergeneeskunde gebleven. Eerst om mijn doctoraat te
behalen, nadien nog enkele jaren als postdoctoraal
onderzoek en sinds 2019 ben ik als professor aangesteld als
leerstoelhouder van de leerstoel Poultry Health Sciences, een
leerstoel die de Universiteit Gent, samen met enkele Vlaamse
bedrijven, heeft opgericht. Het is een schenking van de
industrie aan de universiteit. Deze leerstoel werd opgericht
om de brug te vormen tussen academisch onderzoek,
onderwijs en de pluimveepraktijk, én om de wereldwijde
leidende rol van Vlaanderen in dit domein nog meer te
versterken. Samen met mijn team doen wij dus vooral
onderzoek om de gezondheid van kippen te verbeteren. We
doen bijvoorbeeld onderzoek naar darmproblemen bij
kippen, schimmelgifstoffen in veevoeder, maar ook naar hoe
we het welzijn van de dieren kunnen verbeteren’.
De wereld rond reizen
‘Door ons onderzoek kom ik op heel veel plaatsen in de
wereld (althans voor coronatijden) om bijvoorbeeld lezingen
te geven, wetenschappelijke congressen bij te wonen of om
er onderzoek te doen. Zo werkte ik gedurende drie maanden
aan de Universiteit in Athene. Dat was een ideale
gelegenheid voor enkele familieleden om een citytrip te doen
naar Athene en mij te komen bezoeken. Naast ons onderzoek
in België, heb ik ook enkele projecten in Afrika (bv. in Kenia,
Zuid-Afrika en Ethiopië) waar we proberen om jonge
onderzoekers op te leiden. Naast al het onderzoek op kippen
proberen we met masterstudenten ook nog onderzoek te
doen op gezelschapsvogels zoals papegaaien. Verder werk ik
ook nog een beetje als dierenarts voor vogels aan de
universiteit en geef ik ook nog enkele lessen aan onze
studenten diergeneeskunde, zoals lessen over pluimvee,
papegaaien en toxicologie. Vanaf volgend academiejaar
starten we trouwens met een nieuwe opleiding pluimvee
gezondheid die we opgericht hebben. Deze opleiding geven
we niet alleen in België, maar ook in Azië (Thailand en

Fillipijnen) en later ook in Brazilië. Ik hoop
dus spoedig weer de wereld rond te
kunnen reizen’.
Kermis en nieuwjaarszingen
‘Samen met mijn vrouw Bonnie en twee
kinderen, Free en Mees, woon ik
ondertussen een 9-tal jaar in Rozebeke
(Zwalm), gelegen in de prachtige Vlaamse
Ardennen. Rozebeke is een heel klein
rustig dorpje met minder dan 500
inwoners, vooral bekend bij wandelaars
en wielertoeristen. We komen nog zeer
vaak in Achterbroek. Op bezoek bij familie,
maar ook voor de jaarlijkse kermis en het
nieuwjaarszingen komen we graag nog af.
Dan is het altijd tof om oude bekenden
terug te zien. Via de familie en social
media blijven we natuurlijk op de hoogte
van alle nieuwtjes in Achterbroek’.
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
14 januari 1955:
‘Juf. Van den Eynde laat de sleutel langs de
binnenkant op de deur zitten met ‘t gevolg
dat ze niet meer binnen kon. Jos Nelen werd
geroepen om de zaak op te helderen, maar
met een ijzerendraad lukte het niet. Toen
moest hij langs ‘t WC-venster proberen
binnen te kruipen maar Jos dierf dit alleen
niet riskeren. Dan werd Alfons Ribbens er bij
gehaald om hem te helpen. Goede pompiers!’.

UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

In 1952 werd pastoor Henneuse
ingehaald als nieuwe pastoor van
Achterbroek. Als eerste grote werk
wilde hij schot krijgen in de plannen
voor het bouwen van een nieuwe
kerk. De oude kerk was op het
einde van WO II namelijk volledig
verwoest.

plaats zou vinden in de pastorij op
28 mei.
Op maandag 28 augustus van dat
jaar, tijdens de ochtendmis waarin
aannemer en werkvolk aanwezig
waren, werden de werkgereedschappen gewijd. Na de mis werd
begonnen met het uitslagen van
het grondplan. Het échte werk kon
beginnen.
Het oude Mariabeeld deed reeds dienst in de
oude kapel opgericht in 1446

De plannen van de nieuwe kerk
waren weg ter goedkeuring, maar
het duurde allemaal een beetje te
lang. Daarom namen de pastoor en
de parochianen bij het begin van de
meimaand hun toevlucht tot
O.L.Vrouw van Bezoeking en
Bijstand, patrones van de parochie,
en startten ze een noveen. ’s
Avonds kwamen ze samen in de
noodkerk om van daaruit -met het
oude Mariabeeld (gedragen door
de Mariacongegranisten) voorop al biddend naar de plaats te gaan
waar de nieuwe kerk moest komen.
Daar werd het rozenhoedje
gebeden en het Salve Regina
gezongen. De gebeden werden
verhoord, want op de negende dag
werd de pastoor ’s middags door
Jos Peeters (één van de weinigen
met telefoon) weggeroepen op het
teerfeest van de Boerenbond. Het
Provinciebestuur van Antwerpen
deed de mededeling dat de
aanbesteding van de nieuwe kerk

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan Gaby De Moor

Op 13 oktober 1990 verzamelden de 60-jarigen van Achterbroek.
Van links naar rechts: Jos Francken, Jos Van Loenhout, Eugeen
Van der Mast, Frans Van Loon, Gaby De Moor, Greta Heylaerts

AFSCHEID VAN DE GAZET
Jawel, stilaan kunnen we een
einde breien aan de Gazet.
Na de eerste versoepelingen
vanaf 9 juni, volgen op 25 juni
en 1 juli een volgende reeks. We mogen dan
ook zeggen dat de quarantaineperiode met de
grote beperkingen verleden tijd is. En dus
verschijnt de laatste GVAchterbroek op
zondag 4 juli. In het laatste nummer van de
GVAchterbroek 2.0 vertelde ik al dat we zo
graag in stijl hadden geëindigd, met een grote
wafelenbak zoals in de stripverhalen van Nero.
Welnu, we gaat dat gewoon doen ☺. We
nodigen jullie allemaal uit op onze wafelenbak
op zondag 27 juni in de parochiezaal. Omdat
we voorzichtig willen blijven, werken we op

reservatie, met tafeltjes van 4 en uiteraard met
anderhalve meter afstand tussen.
Zin om dus het einde van de GVAchterbroek én het
begin van onze herwonnen vrijheid mee te vieren?
Kies dan een tijdslot en schrijf je in. Inschrijven kan
via mail aan gvachterbroek@gmail.com of
door het strookje ingevuld,
en met gepast geld,
te bezorgen bij
Zandstraat 9c of
Brasschaatstw. 36.
en dit voor 20 juni!

Naam:

…………………………………………….

Adres:

…………………………………….

E-mail:

…………………………………………….

Tel.nr:

……………………………………..

viert graag mee en reserveert voor …………….. personen volgend tijdslot:
O 11.00—12.30 u

O 12.45—14.15 u

O 14.30—16.00 u

O 16.15—18.30 u

Gelieve hier te noteren wat je wenst:
O

……X wafel met bloemsuiker (€ 3/st)

O

……X wafel met slagroom (€ 4/st)

Gelieve je inschrijving te bevestigen door storting van je bestelling op rekeningnummer
BE13 8637 1702 6339 en dit voor 20 juni. Zo hebben we zicht op het aantal wafels (bij benadering).
Drank en eventuele bijkomende wafels kunnen ter plekke afgerekend worden.
Zonder tegenbericht is de inschrijving aanvaard. Mocht het tijdslot van je keuze reeds volzet zijn, krijg
je van ons een berichtje.
Ps: we hopen dat we uit de kosten geraken. Mocht er geld over zijn zal dit gestort worden aan de vzw
Finado voor ons tuinproject in Haïti.

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/

