
 

INLEIDING 

Vrijdag was er goed nieuws 

voor onze jongeren: zij mogen 

straks –in aangepaste orga-

nisatie- op kamp en naar de 

speelpleinen, de buurtspeel-

pleintjes worden weer 

toegankelijk en het is wachten 

op groen licht van de 

Veiligheidsraad om begin juni 

opnieuw naar school te gaan.  
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BEROEP IN DE KIJKER 

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 geeft Liesbeth  Nuytemans (kapsalon Mouche) 

antwoord op onze vragen. ‘De eerste veranderingen werden 

voelbaar rond half maart’, zegt ze, ‘de nieuwsberichten werden 

meer en meer verontrustend. Ook klanten werden bang.  Hier en 

daar werden afspraken geannuleerd. In de week van 13 maart mocht 

er nog 1 op 1 gewerkt worden. Op 20 maart heb ik zelf beslist om de 

deuren te sluiten. Het voelde niet juist om te blijven werken omdat 

wij onmogelijk de social distancing van 1,5 meter kunnen volgen.  

Uiteindelijk werd enkele dagen later door de Veiligheidsraad een 

verplichte sluiting opgelegd’. 
 

Welke maatregelen nemen jullie om je te beschermen? 
 

‘Sinds deze week mag ons kapsalon weer open. Om de klanten en 

onszelf te beschermen hebben we een plexiglazen wand tussen de 

wastafels en aan de kassa geplaatst. Mondmaskers zijn verplicht, 

materialen, stoelen en wastafels worden na elke klant ontsmet. 

Stoffen worden op minstens 60° gewassen. We vragen de klant om 

bij het binnenkomen en buitengaan de handen te ontsmetten. De 

kapstoelen werden ruim 1,5 meter uit elkaar gezet’. 
 

Ben je bang om een besmetting op te lopen op het werk? 
 

‘Bang om zelf besmet te geraken ben ik niet. Wel om onbewust 

iemand anders te besmetten’. 
 

Hoe heb je de periode ervaren dat je noodgedwongen moest sluiten? 
 

‘Van zodra ons een verplichte sluiting werd opgelegd, heb ik de 

knop omgedraaid     Ik heb geprobeerd om van deze nood een 

deugd te maken. Zo had ik veel extra tijd met mijn zoon en daar heb 

ik extra van genoten. Uiteindelijk altijd wel met een dubbel gevoel, 

want het is toch een beetje je levenswerk dat ‘on hold’ wordt gezet’. 
 

Hoe heb je de eerste dagen van de heropening ervaren? 
 

‘De opstart is vrij vlot gelopen dankzij een goed geplande agenda. 

De meeste klanten houden zich netjes aan de 

veiligheidsmaatregelen. De mondmaskers maken het wel wat 

lastiger. Het zijn lange dagen, maar we krijgen veel voldoening van 

ons werk’. 

KUNST IN HET RAAM 

 

 

 
 

En plots werd de oude 

Mitsubishigarage een pop-up 

museum. Omdat de Open 

Kunstatelierroute niet kon 

doorgaan, exposeren Annie 

Voorbogt en Katrien Neys in de 

garagevitrine.  Als je straks een 

wandelingetje maakt, bezoek 

dan een keertje deze originele 

tentoonstelling, vanachter het 

raam! De werken blijven zeker 

nog een aantal weken staan. 



BABBEL MET ONZE PASTOOR 

 De deuren van de kerk blijven nog even dicht. En dus blijft ook pastoor Abraham Rayappan wat meer 

‘in zijn kot’ in Essen. Sinds een jaar gaat hij in Achterbroek de misvieringen voor. Op zijn 15de nam hij 

de beslissing om priester te worden. Zoveel jaren later en kilometers verwijderd van zijn vaderland 

India, kreeg Abraham een benoeming als pastoor voor de pastorale eenheid Essen en Kalmthout.   
 

2 werelden 
 

In 2015 landde Abraham in België. Gedurende anderhalf jaar studeerde hij erg intensief Nederlands en 

door dagelijkse gesprekken en contacten leert hij nog elke dag bij. Dankzij de moderne 

communicatiemiddelen houdt hij contact met het thuisfront en spreekt hij regelmatig af met 

confraters in Duitsland, Nederland en België.  
 

Bewondering voor Achterbroek 
 

‘Ik heb veel bewondering voor de parochie van Achterbroek’, zegt 

hij. ‘Die is heel sterk met verbondenheid, tederheid, liefde en ook 

nabijheid. Dat zie je altijd voor en na de viering. Een parochie die 

veel vrijwilligers heeft, die goed verzorgd wordt, die openstaat voor 

deze nieuwe tijd, die warm loopt voor iets hogers en die klaarstaat 

voor een ander’. ‘Christenen moeten authentiek durven getuigen en 

leven naar Jezus’ boodschap van liefde’, zegt een medewerker van 

de parochie. Dat is inderdaad belangrijk. Zo probeer ik ook te leven 

en hopelijk kunnen anderen ontdekken Wie mij inspireert en zo ook 

God ontdekken. Hierbij vind ik het belangrijk om tijd te schenken aan 

iedereen: ieder mens toont immers Gods liefde’. 
 

Morgen is een nieuwe dag 

‘Om af te sluiten wil ik jullie zeggen dat we nog meer geduld moeten 

oefenen om deze moeilijke tijd te overwinnen. Nog meer solidariteit 

voor onze samenleving, nog meer tijd om ons te bezinnen. Alles 

heeft zijn tijd. Deze vreemde periode zal ook terug veranderen tot 

een rustige en gewone tijd. Morgen is het een nieuwe dag’. 

UIT DE OUDE DOOS 

In 1968 was het groot feest bij het slachthuis Van Gool: op 21 december werd er het 100.000ste varken 

van dat jaar geslacht.  

Zelfs de fanfare was er bij 

om dit te vieren en het 

varken kreeg een Belgisch 

lint omgehangen. Waar 

men toen een jaar over 

deed, doet men 

tegenwoordig op 3 à 4 

weken. Op normale 

weken worden er nu nl. 

ongeveer 30.000 à 35.000 

varkens geslacht. 

Hilde Francken 



HOE IS HET NOG MET … 

In deze rubriek gluren we even binnen in het leven van 

uitgeweken Achterbroekenaren.  Deze week spreken 

we af tussen de olijfboomgaarden in Andalusië, waar 

Erna Beyers een bed & breakfast uitbaat. Erna is de 

dochter van Frans en Jozefa Dries. Zij groeide op in een 

gezin van 4 kinderen aan de Kalmthoutsesteenweg 316. 

Sinds 2018 baat zij aan het Vinuelameer B&B ‘Casa 

nuestro sueño’ uit.  
 

Eerste grote reis … naar Lourdes 
 

Als Erna terugdenkt aan haar kinderjaren in Achterbroek 

heeft ze mooie herinneringen aan de lagere school met 

haar vriendinnen Nicole De Bie, Nicole Lameir en Karin 

Francken. De mooiste herinneringen heeft ze aan de 

kermis, het ‘nieuwjaarkezoetezingen’ en de 

nieuwjaarsfeestjes bij de grootouders in de Kapelstraat. 

In haar jeugd was ze lid van de KLJ. Haar eerste grote 

reis maakte ze toen ze op het KLJ-teerfeest ‘het lot naar 

Lourdes’ won.  
 

Van Achterbroek naar Wilrijk naar Spanje 
 

Na 20 jaar gewerkt te hebben in RVT Sint Vincentius 

ontmoette ze de liefde van haar leven en verhuisde ze 

naar Wilrijk.  Door hun liefde voor reizen en dan vnl. naar 

Spanje, stak het verlangen naar een ander soort leven 

de kop op. Een leven zonder jachtigheid, met tijd voor 

elkaar en waar het plukken van de dag op de eerste 

plaats komt. Na een uitdagende voorbereiding en 

uitgebreide zoektocht vielen alle puzzelstukjes in elkaar 

toen ze het volledige plaatje vonden in Vinuela-Malaga. 

Ook al is het vaak hard werken, ze genieten er elke dag 

van. En uiteraard worden er herinneringen opgehaald 

als er gasten uit Achterbroek ontvangen worden. Ze zijn 

al goed ingeburgerd, spreken de Spaanse taal en zijn 

actief in het verenigingsleven. Spanjaarden feesten 

graag en bij elke gelegenheid zijn ze aanwezig. 

Daarnaast volgt Erna 2 keer per week Zumbales in het 

dorp.  
 

Blijf in uw kot! 
 

Momenteel zitten ze in een moeilijke periode vanwege 

Covid 19. ‘We zaten vele weken in een complete 

lockdown, begin mei zijn de eerste versoepelingen 

gestart.  14 maart zullen we nooit meer vergeten. Spanje 

ging in volledige lockdown: stranden, winkels, bars, 

restaurants, scholen, speeltuinen werden gesloten.   We   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mochten enkel noodzakelijke verplaat-

singen doen naar de supermarkt, 

tankstation of apotheker, slechts 1 

persoon in de auto.  Het was letterlijk ‘que-

date en casa’ oftewel ‘blijf in uw kot’. 

Politie werd massaal ingezet ter controle 

en bij niet-essentiële verplaatsingen hing 

er een fikse boete aan vast. Het leek wel of 

we in een science-fiction film waren 

terecht gekomen, maar het was pure 

realiteit.’  
 

Vakantie in eigen tuin 
 

Door de totale lockdown werden de 

grenzen gesloten en was er geen 

reisverkeer meer. Dit betekende ook dat 

hun B&B verplicht gesloten moest worden. 

De vele reservaties werden allemaal 

annulaties … Wat een mooie start van een 

nieuw seizoen moest worden, werd een 

regelrechte nachtmerrie. Ondanks alles 

proberen ze er het beste van te maken en 

vooral om gezond te blijven.  In het begin 

van de crisis hebben ze stevig geklust in 

huis en tuin. Nu houden ze elke dag een 

beetje vakantie in eigen tuin. Erna heeft nu 

veel tijd om nieuwe gerechten uit te 

proberen zodat ze een mooi en uitgebreid 

aanbod hebben als er terug gasten zijn. 

Iets waar ze erg naar uitkijkt. Het is 

afwachten wat de Spaanse regering zal 

beslissen om het toerisme terug op gang 

te krijgen. Vanuit Andalusië besluit Erna 

met ‘ik wens iedereen veel goede moed en 

blijf gezond! Warme en zonnige groetjes 

van Erna’ 

 



FOTOWANDELZOEKTOCHT IN ACHTERBROEK 

Wie dezer avonden door de Zandstraat rijdt, mist 

ongetwijfeld de buren die er normaal ‘s avonds rond de 

buurtBURTbank verzamelen. Zij zijn –bij het minste streepje 

zon– normaal een stuk van het straatmeubilair.  Om 

verveling tegen te gaan, stippelde het Zandstraatcomité een 

eenvoudige  fotowandelzoektocht uit. Met deze zoektocht 

wandel je 3,2 kilometer door Achterbroek en ga je op zoek naar de cijfers die bij de foto’s horen. 

Iedereen kan deelnemen en het Zandstraatcomité smijt er zelfs nog enkele prijsjes tegenaan!  Wil jij 

ook op zoek? Stuur een mailtje naar zandstraatachterbroek@gmail.com om de fotozoektocht in je 

mailbox te ontvangen. De inwoners van de Zandstraat kregen alvast allemaal een exemplaar in hun 

brievenbus. De fotozoektocht is geschikt voor jong en oud! 

HIP HIP EN VEEL HOERA 

50 jaar geleden stapten Fons Sanders en 

Josee Van Hooydonck in het 

huwelijksbootje. De buren van de 

Stofzandstraat konden dit niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Proficiat Fons en Josee! 

KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

Giselle Dotse (9 jaar) zorgt deze week voor een hele 

mooie en toepasselijke ‘kus door de brievenbus’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jouw kind ook graag een mooie tekening maken? Je mag de ‘kus 

door de brievenbus’ mailen of in de brievenbus deponeren van 

Zandstraat 9a (vergeet zeker niet de naam en leeftijd van je kind en 

je e-mailadres te vermelden). 

 

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

Redactie: Ann Francken  | GVAchterbroek@gmail.com 


