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INLEIDING

BEROEP IN DE KIJKER

Fase 2 van de versoepeling
gaat van kracht. Op
afspraak mag je terug naar
de
kapper en de
schoonheidsspecialist,
sporttrainingen in open
lucht
kunnen
hervat
worden met 20 personen
en bij huwelijken en
begrafenissen
mogen
terug
30
personen
aanwezig zijn. Dit alles
uiteraard met de nodige
voorzorgsmaatregelen.

Het is voor ons allen een bizarre, vreemde en misschien wel moeilijke
tijd. Waar enerzijds mensen werkloos thuis zitten, draaien anderen
extra shiften. In deze rubriek lopen we mee met mensen voor wie de
Coronacrisis een serieuze impact heeft op de werkvloer. Deze week
beantwoordt Josepha Claessens, die al 38 jaar als verpleegkundige op
de afdeling chirurgie werkt in AZ Monica (Eeuwfeestkliniek), enkele
vraagjes. ‘Het werk op zich is niet veranderd’, zegt ze, ‘de manier
waarop wel. Onze afdeling bleef open voor de dringende chirurgie. Van
de afdelingen die volledig dicht gingen werd het personeel ingezet op
de covid afdelingen in Deurne. Men begon met 2 gangen maar toen er
een 3de gang moest worden geopend werden ook wij afwisselend naar
daar gestuurd. Onze manier van werken zal nooit meer worden zoals
vroeger. Patiënten mogen hun kamer niet verlaten en mogen geen
bezoek ontvangen’.

OOK EEN FAN VAN GR5?
Helaas, de psychologische
roadthriller GR5 op één
waarbij
4
vrienden
besluiten om het Grote
Routepad 5 (GR5) af te
wandelen, zit er op. Maar
wist je dat een stukje van
dit langeafstandswandelpad, van Hoek van Holland
naar
Nice,
door
Achterbroek loopt? Je
herkent de route aan de
wit-roodmarkeringen. Je
kan dus héél dichtbij ook
een stukje van deze GR5
afleggen!

Hoe beschermen jullie je tegen het virus?
‘Op de covid afdeling dragen wij een haarmuts, een mondmasker,
gezichtsbescherming, een overschort. Op de gewone afdeling dragen
wij constant een mondmasker en de patiënten zetten er ook 1 op als er
iemand in de kamer komt. We wassen en ontsmetten nog meer onze
handen als voordien. Bij iedereen wordt de koorts gemeten als ze
binnenkomen en onverwacht kom je er niet in. De maatregelen
veranderen nog dagelijks, het is nog zoeken wat het best haalbare is
om de werkdruk niet teveel te verhogen’.
Heb je angst voor besmetting op het werk?
‘Bang ben ik niet, in een winkel kan men ook
besmet geraken. Je maakt je eerder zorgen of
je zelf het virus toch niet onbewust
doorgeeft’.
Wat kunnen wij, de man/vrouw in de straat
voor jullie betekenen (buiten applaus en witte
lakens)?
‘De laatste jaren werden we eerder aanzien als
iemand die toch betaald wordt voor zijn werk.
De patiënten stelden veel meer eisen. Ik hoop
dat ze nu meer begrip zullen krijgen.
Verpleging is een roeping, je doet dit met heel
je hart. Wat je moet doen, doet er niet toe als
je de mensen maar kan helpen’.

TERUG NAAR SCHOOL

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

Het voelde ongetwijfeld een beetje als de eerste september.
Vrijdag werden de deuren van De Linde na 10 weken voorzichtig
op een kier gezet. Jinte en Stiene Verbreuken mochten weer
naar school, zus Ante moet nog even langer thuisblijven.
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Hoewel anders dan normaal, verliep die eerste schooldag alvast
heel goed. ‘Nerveus was ik niet’, zegt Jinte, ‘de meester had het
op voorhand heel goed uitgelegd en ik keek er naar uit om mijn
vrienden te zien. Iedereen houdt afstand, tijdens de speeltijd
moeten we op een andere manier spelen. Tikkertje kan niet meer.
We wassen heel vaak onze handen en zitten in de klas wat verder
van elkaar. We zitten maar met 10 in de klas terwijl we normaal
met 20 zitten’.
Pre-teachen
‘Het pre-teachen lukte goed want we werkten ‘s morgens heel
hard door zodat we heel de middag fijn buiten konden spelen.
Twee keer in de week was er een praatbox met de meester zodat
we vragen konden stellen maar vooral de klasgenootjes weer
zagen. We hebben bij ons op de boerderij mee kunnen maaien en
maïs zaaien. Dat zijn zaken die we meestal missen omdat we op
de schoolbanken zitten dus dat was eigenlijk wel eens leuk.’
Vormsel en eerste communie
Normaal had Stiene dit jaar haar eerste communie gevierd en
Jinte haar vormsel. Beide feesten kunnen voorlopig niet
plaatsvinden. ‘We weten nog niet wanneer we ons vormsel of
eerste communie kunnen doen’, zegt Jinte. ‘Deze zondag feesten
we met ons eigen gezin voor Stiene.
Ze
heeft
haar
lievelingsmenu
gekozen. En volgende zaterdag is het
mijn beurt’.
En zus Ante?
‘Ons Ante vindt het niet zo heel erg
dat ze nog niet naar school kan. Haar
thuisonderwijs gaat heel vlot en ze
heeft altijd veel plezier op de
boerderij. Ze mist wel haar
vriendinnetjes enorm dus vind je haar
vaak aan de telefoon, facetime en
mail. Omdat wij vandaag van start
gingen op school, mocht zij voor de
eerste keer met haar beste
vriendinnetje
Renske
een
wandelingetje maken, met gepaste
afstand tussen hen’.

‘Willy Van der Steen, geestelijke
vader van vele stripverhalen zoals
‘Suske en Wiske’, kwam een pintje
drinken
in
een
café
in
Achterbroek. Alhoewel hij reeds
72 jaar telt, is Willy nog zeer
vitaal. Hij kan niet alleen goed
vertellen, maar hij is bovendien
ook nog een geboren zanger. Zo
zong hij voor de klanten ‘in de
stille Kempen’, ‘op de heide waait
de wind’, enz. Daarna begon hij
zijn striphelden te tekenen op
armen en benen van de
bezoekers. Er was zelfs iemand bij
die absoluut een tekening van
Lambik op zijn buik wou hebben.
Geen probleem voor Willy. Dat
ondertussen het bier rijkelijk
vloeide hoeft geen betoog. De
Oostenrijkse koebel rinkelde
voortdurend. De avond was dan
ook veel te vlug om’.

HOE IS HET NOG MET …

HIP HIP EN VEEL HOERA

In deze rubriek gluren we
even binnen in het leven
van uitgeweken Achterbroekenaren. Deze week
gaan we op bezoek in
Lommel.
Veerle
Kempenaers is de dochter van
Herwig en Lea Francken en
woonde op de Achterbroeksesteenweg.
Zij
verliet Achterbroek in 1991, toen ze na het kotleven via
Rijkevorsel terecht kwam in Lommel waar ze sinds
1999 woont. Ondertussen breidde het gezin uit met 4
kinderen.
Veerle werkt voor het agentschap
Opgroeien als consulent voor het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg in Maaseik.

Op 24 mei 1960
gaven Astrid Van
Thillo en Frans
*Sooi* Sanders
elkaar het jawoord in de kerk
van Achterbroek.
Er werd gefeest
op de ouderlijke
boerderij van de
familie Van Thillo.
De stal werd voor die gelegenheid grondig
gekuist en omgetoverd tot feestzaal: er
werden witte lakens opgehangen, de
stalvloer werd geëgaliseerd met behulp van
zavel en uitgerust met een houten vloer.
Lekker eten mocht natuurlijk niet
ontbreken. In die tijd kregen de gerechten
bijzonder mooie benamingen zoals ’WestWind schuitjes’, ’bloemen in’t wit’,
’torenwachters’,
’hoveniers-korf’
en
’paradijsvruchten’. Jammer genoeg kan de
familie deze diamanten bruiloft nu niet
vieren zoals voorzien. Hopelijk worden de
coronamaatregelen binnenkort versoepeld
zodat de familie snel bij elkaar kan komen.
Gefeliciteerd Frans en Astrid!

Haar jeugdzondagen bracht ze door in de Chiro.
Daarnaast was ze jarenlang actief in de
gezinsvieringen en speelde ze muziek tijdens de mis.
Als kind was ze nog een tijd misdienaar en was ze vele
jaren lid van de fanfare waar ze een tijdje bugel en
daarna althoorn speelde. De eerste 10 jaar dat Veerle
in Lommel woonde was ze betrokken bij de
wereldwinkel. Ze zat mee in het bestuur en stond vaak
in de winkel. Omdat het wat druk werd met 4 kleine
kinderen moest ze hier uiteindelijk mee stoppen.
De vrienden die ze had via de Chiro (de leidingsploeg)
zijn eigenlijk nog steeds haar vrienden. Ze komen al
meer dan 25 jaar jaarlijks minstens 1 à 2 keer samen.
Sinds haar moeder overleed, komt ze niet zo vaak
meer in Achterbroek, enkel om haar tante te
bezoeken. Achteraf gezien vond Veerle het zalig om
op te groeien in een klein dorp als Achterbroek:
iedereen kende zo ongeveer iedereen, ze konden in de
buurt gaan spelen,... Café 't zaaltje was hét trefpunt
ieder weekend. De jeugd van de Chiro en de voetbal
kwam hier samen. Als daar geen fuif was vertrokken
ze samen naar de Rex of de Govio. Er was altijd wel
iets te doen. Verder herinnert ze zich ook wat folklore
die je niet meer ziet zoals de jaarlijkse processie. In een
klein dorp als Achterbroek leefde dat allemaal heel
erg.

Met dank aan Gretel Sanders voor tekst en foto

SOLIDARITEIT
Dankzij het materiaal van de Chiro kon een
wasstraat gecreëerd worden in basisschool
De Linde. Om voldoende de handen te
kunnen wassen, waren extra sanitaire
voorzieningen nodig. Mooie vorm van
solidariteit van de Chiro!

UIT DE OUDE DOOS
De Meimaand is traditioneel Mariamaand. Op vele plaatsen in ons dorp kunnen we nog mooie
Mariakapelletjes vinden. Tijdens de Mariamaand wordt er -in normale omstandigheden- op de
Witgoorsebaan t.o.v. Duffelaerstraat, in de Zandstraat, aan de grot op de Kalmthoutsesteenweg en op
de Roosendaalsebaan t.o.v. Handelaar en aan het
Herrijgerskapelleke nog een rozenhoedje gebeden.
Ook in het bos Wolfsheuvel vinden we nog een
Mariabeeldje. Naast Maria kreeg ook Bernadette er
een plaatsje in een boomstam. Deze beelden zijn
afkomstig van een klein grotje dat vroeger op die
plaats in het bos stond. Voor veel gezinnen was
een bezoek aan dit grotje op zondag een echte
‘uitstap’. Ze namen een picknick mee, en de
kinderen hadden iets om naar uit te kijken.
Hilde Francken
Met dank aan Marie Brocatus voor de foto

DE ACHTERSTRAAT IN CORONATIJDEN
Sinds enkele weken zet Radio 2 elke dag ‘De
helden van de dag’ in de kijker. Tijdens de week
van 4 tot 8 mei was het de beurt aan de
zorgverleners die dagelijks heel dicht bij al dan niet
besmette zieke of herstellende mensen staan. Ze
kregen gedurende een hele week de aandacht!
Bovendien werden op zaterdag 9 mei alle
zorgende buren in de bloemetjes gezet. Daarom
kwamen
naar
wekelijkse
gewoonte
de
Achterstraatburen om 20 uur ‘veilig’ op straat om
te applaudisseren voor Sandra, Tina, Anita, Elke,
Melanie en Martine die heel de voorbije periode
paraat stonden om mensen te verzorgen. Zij en al
hun collega’s verdienen ons applaus! We lieten het
klinken! Groeten uit de Achterstraat en hou het
veilig!

Met dank aan Daan en Rita Vanhooydonck—Beyers voor tekst
en foto’s

KUS DOOR DE BRIEVENBUS
Deze week komt de ‘kus door de brievenbus’
van Shanel (11) Dotse, die er meteen een mooie
boodschap aan koppelt.
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