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INLEIDING

BEROEP IN DE KIJKER

De reacties op de GVA zijn
overweldigend. Het meest
gehoord: ‘Die gazet moet
blijven bestaan, ook na de
quarantaine’. Wat fijn is
natuurlijk. Ze blijft in ieder
geval verschijnen tot iedereen weer voluit uit zijn kot
mag, de horecazaken terug
open gaan, de dienstencentra hun deuren weer
openen en je weer volop
bezoek
mag
krijgen.
Beloofd!

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. Tinne Vanhees is
coördinator
en
verpleegkundige
bij
thuisverpleging Steph & Tinne. ‘Van zodra in de
media bekend werd gemaakt dat het virus ons land trof, was er bij
velen paniek. Mensen hadden veel vragen en waren bang om besmet
te worden, ook door ons. De eerste week hebben we veel tijd besteed
om de richtlijnen zo duidelijk mogelijk uit te leggen en hen gerust te
stellen. Omdat bij velen de huishoudelijke hulp is weggevallen nemen
wij vaak kleine extra taken, zoals het ledigen van de brievenbus, het
vuilnis buiten zetten, … voor onze rekening. Onze huisbezoeken duren
nu langer omdat wij voor veel mensen de enige zijn die ze op een dag
zien. Vaak hebben zij nood aan een goede babbel. De eenzaamheid die
we bij sommigen zien is hartverscheurend. De eerste weken waren
psychisch redelijk zwaar: we werden geconfronteerd met zoveel extra
richtlijnen, een tekort aan materiaal, de angst om zelf besmet te
geraken, … ‘

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

16 mei 1957:
‘Stan Bernaerts maakt een
wandeling met een klein
mager koeike naar Louis Van
Thillo. Het beestje krijgt bij
Louis Van Thillo
een
geweldige schrik, van wie of
wat weten we niet, maar
met twee door het poortje
dat gaat niet. Noodgedwongen geeft Stan de
voorrang aan de koe. Het
dier sprong over de haag en
draad in de weide om
uiteindelijk
bij
meester
Deckers in de hof te
belanden. Door erwtjes en
peekes loopt ze naar de
steenweg bijna onder een
zware camion recht naar het
Witgoor. De Stan met de
fiets van Astrid achter de koe
aan’.

Hoe beschermen jullie je tegen het virus?
‘Ook bij niet-besmette mensen zetten we steeds een mondmasker op,
ontsmetten we onze handen en dragen we handschoenen. Een goede
handcrème is deze dagen zeker geen overbodige luxe als je bedenkt
dat we gemiddeld 35 huisbezoeken per dag doen en minstens 2 keer
per huisbezoek onze handen ontsmetten’.
Heb je angst voor besmetting op het werk?
‘De eerste weken was ik eerlijk gezegd ook bang voor besmetting. De
patiënten en dan vooral hun familieleden volgden de quarantaineregels
niet erg strikt op. Inmiddels is dit niet meer het geval en worden alle
regels qua social distancing zeer goed opgevolgd’.
Wat kunnen wij, de man/vrouw in de straat voor jullie betekenen
(buiten applaus en witte lakens)?
‘Het applaus en de witte vlaggen zijn leuk om te zien als ik mijn ronde
rijd. Maar liefst van al zou ik willen dat iedereen goed voor zichzelf en
naasten zorgt en de social distancing respecteert, hoe moeilijk dit ook
is. We helpen elkaar als we de regels respecteren.’

HIP HIP EN VEEL HOERA
Deze week een bijzondere ‘hip,
hip en veel hoera’. In tijden
waar het sociale leven even ‘on
hold’ werd gezet, is het bijna
bevreemdend dat er een
evenement
toch
kan
plaatsvinden. Monisol, ontstaan
uit de familie van Monique
Aernouts (vrouw van Lu Elst)
als steun in haar strijd tegen
kanker, slaagde hier nochtans
in. Nadat ze vorig jaar voor het
eerst deelnamen aan de 1.000
km voor Kom op tegen Kanker,
schreven ze dit jaar in met 2
ploegen.
Dat door het
coronavirus de organisatie het
evenement moest annuleren,
was buiten de renners van
Monisol gerekend. Zij zouden
fietsen! En dus mocht Kom op
tegen
Kanker
het
inschrijvingsgeld van 5.500 euro
per ploeg houden en reden ze
met 14 renners, opgesplitst in
kleine teams en met een
kwartier verschil in vertrek, op
zaterdag 23 mei meer dan 2.000
kilometer. Een toer langs alle
familieleden
van
Monique
zodat iedereen hen kon
aanmoedigen, even kon ’samen
zijn’, zonder echt samen te
komen. Ook Sporza was er bij
om het hele gebeuren te
filmen. We zijn er zeker van dat
er hierboven eentje supertrots
met de renners mee glunderde.
En dus is die hip, hip en veel
hoera meer dan verdiend!
Met dank aan Marc Elst voor foto’s en
info

WOORDZOEKER
Vind jij alle straten terug?
Achterstraat
Kapelstraat
Stofzandstraat

Bloemstraat Heiken
Hilloweg
Kruisbos
Leyterstraat Maelstede
Vossenstraat

FLEUR JIJ MEE HET STRAATBEELD OP?

KUS DOOR DE BRIEVENBUS

De dorpsraad roept op om spreuken voor je raam of in
je voortuin te hangen. Wandelaars krijgen op die
manier positieve boodschappen.
Je kan met je kinderen ook de
stoep/straat voor je grootouders/
buren/vrienden versieren door
krijtspray te
maken en met
sjablonen op straat te spuiten. Je
mengt 1/2 kopje maïzena met een
kopje heet water en mengt dit zodat er geen klonters
overblijven. Voeg een theelepel
afwasbare verf en een scheutje
afwasmiddel toe en giet alles in
een spuitbus. Goed schudden
voor gebruik. We zijn benieuwd
naar jullie creaties!

Carmina (7 jaar) stuurt jullie deze week wel
een heel dikke kus door de brievenbus.

HOE IS HET NOG MET ...

Leuk weerzien

In deze rubriek gluren we even binnen in het leven van
uitgeweken Achterbroekenaren. Deze week trekken
we naar Arizona, Amerika, waar we op bezoek gaan bij
Kristel Deckers. Kristel is de jongste dochter van
(meester) Hugo en Irma Van den Keybus en groeide op
in de Hilloweg.
Rond 1997 verhuisde ze naar
Antwerpen, vnl. uit interesse en werkomstandigheden.
Daar leerde ze ook haar man kennen, waar ze in 2000
mee huwde. Samen hebben ze een zoon, Jaden.
Kristel is een bezige bij. Ze werkt o.a. bij Born to Run,
een hondenopvangcentrum. Ook doet ze wandelingen
voor WAG en privé wandelingen met honden Op
zelfstandige basis werkt ze ook nog voor Isagenix, een
bedrijf dat voedingssupplementen en producten voor
persoonlijke verzorging verkoopt.

Als Kristel nu terug op bezoek komt, is het
heel plezant om bekende mensen terug te
zien
De tijd is gewoonlijk te kort!
‘Onlangs was ik met mijn zoon op vakantie
bij mijn ouders en familie. Omwille van het
Coronavirus is dit verlof veel korter geworden dan oorspronkelijk gepland, maar het
was een héél leuk weerzien met alle familieleden! Het wrede Coronavirus woedt
ook bij ons in Amerika. Net als in België
zijn er veel veranderingen, is er veel gesloten en staan we alle dagen voor verrassingen. Hopelijk komt alles goed’.

Iedereen kent iedereen
‘In Achterbroek had ik veel vriendinnen: Tinne Van
Gestel, Ingrid en Myriam Schepens, Vicky Willemen, Ilse
Brughmans, Ingrid Vermeiren, …’, zegt Kristel. ’Ik vond
het leuk om in Achterbroek op te groeien. Iedereen
kent iedereen en we hadden altijd toffe
speelnamiddagen met vriendinnen. Ik was een jaartje
bij de Chiro maar dat was mijn ding niet. Toen ik naar
Antwerpen ging wonen, was alles van het dorpse leven
al voorbij’

UIT DE OUDE DOOS
Op 25 april 1954 vond in de jongensschool de
‘1ste Handelsbeurs van Achterbroek’ plaats.
Deze werd georganiseerd door het
‘Nationaal
Christelijk
Middenstands
Verbond’. De lokale afdeling van dit N.C.M.V
werd gesticht op 15 augustus 1926 en telde
onmiddellijk 31 middenstanders.
Reeds
datzelfde jaar organiseerde zij een
lessenreeks over boekhouding en een jaartje
later werd het eerste Sinterklaasfeest
succesvol ingericht. Tijdens de oorlog lag de
werking 4 jaren stil om in 1948 een doorstart
te maken met 39 leden. Zij werkten aan
‘succesrijke reklaamweken, cabaretavonden,
studievergaderingen
en
lessen
over
boekhouding en fiscaliteit’. In het programmaboekje van deze eerste handelsbeurs
stond, naast advertenties van de lokale
middenstand, een oproep die nog altijd zeer
actueel is ‘inwoners, doet uw inkopen bij de
plaatselijke middenstand van Achterbroek’.
De handelsbeurs werd om 11.00 u geopend
door ‘Geestelijke en Gemeentelijke Overheden’, 2 uurtjes later was het ‘opening voor
‘t publiek’, vervolgens een ‘prachtige
modeshow Dames-, Heren– en Kinderkleding, opgeluisterd door muziek’ en om
20.00 u ‘Sluiting der Standen’. De voorziene
verbruiksgelegenheid:
‘fritten,
lekkere
chocoglace, frisse bieren, fijne limonade,
chocomelk, chocolade en puike bediening,
degelijk en goedkoop’.
De N.C.M.V.
adverteerde zelf als volgt: ‘Middenstanders:
de fiscus is vijand nr. 1. Laat u niet weerloos
afslachten. Maakt gebruik van onze fiscale
diensten’.
Hilde Francken

ODE AAN DE BOER
We ontvingen van een anonieme dorpsgenoot (en
ja, we zijn reuzenieuwsgierig wie dit mag zijn) ‘Een
beetje verzet voor de gazet. Geen berichtje, maar
een gedichtje’:
De Achterbroekse gazet | dat is een mooie zet
Het zorgt voor wat verzet | misschien ook een beetje pret
Met de Coronastrijd | een ander beleid
Velen gaan op wandel | want er is geen handel
Een ander neemt de fiets | gezond en het kost niets
Het is raar | maar naar waar?
Naar de hei? | Nee, daar word ik niet blij
Ik zal wel een beetje toeren | tussen de boeren
Het is lente, de drukke periode komt er aan | de boer zal er
weer voor gaan
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat | hij staat altijd paraat
De wind begon uit het oosten te waaien | als de boeren
begonnen te maaien
Met de reuk van het gemaaide gras | kwam iedereen in zijn
sas
Gras hakselen of oprapen | de wandelaars stonden te gapen
Naar de hei? | Nee, das niks voor mij!
In de duinen? | Er groeien niet eens pruimen
Ocharm ocharm | de grond is er zo arm
De vogels vinden er nog gene pier | maar bij de boer met veel
plezier
De boer is blij met de mest | de aangename en gezonde geur
das geen pest
De longen gaan er van open | dat is wat velen hopen
U mag niet vergeten | zonder mest geen eten
Men heeft ook gescheten | als men veel heeft gegeten
De boer, hij zaait en plant | dat is toch plezant
Na een tiental dagen moet je niet verschieten | want alles
begint te schieten
Als we naast de akkers rijden | ziet men al de rijen
Velden in de bloem, wat een pracht is dat | en dat je dan ook
weet: dat is van de patat
Naar de heide? | Neen, daar kan ik me niet verblijden
Een wandeling in’t bos: zo saai | men ziet er niet eens een
waai
Liever boerentrots | dan bos
Ik blijf bij de landelijke wegen | daar is altijd iets te beleven
Kijk naar die boerenvelden zo mooi | alles netjes in de plooi
Maar ja, de boer, hij ploegde voort
Lelijk of schoon | zonder schroom
Recht of krom | hij kijkt niet om
Achter de ploeg een klad meeuwen | je zou nog mee
schreeuwen
Maar ja, de boer, hij ploegde voort
De boer, hij doet zijn best | God doet de rest
Aan Gods zegen | is alles gelegen
Vanwege ‘een Achterbroekse natuurbeheerder
weilandeconoom’
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