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INLEIDING

OP KAMP IN CORONATIJDEN

Deze week ontving ik volgend
bericht:

Eind mei kregen de jeugdverenigingen groen licht: ze mogen op
kamp! Er wacht onze Achterbroekse Chiro en KLJ een enorme
uitdaging. Waar de KLJ nog iets langer tijd heeft (zij vertrekken pas
in augustus), nadert het Chirokamp al met rasse schreden. Toch
maakte Sien Francken (Chiro Mejoca) even tijd om ons op de
hoogte te brengen.

Dank je wel Louis en Ann voor jullie
initiatief! (ter info: Louis maakt het
quarantainekrantje van Heide)
‘t Krantje van Heide gaat meer over
het verleden
Dat van Achterbroek meer over het
heden
Een ‘Dank je wel!!’ is hier op zijn plaats.
Beiden presteren jullie het om iedere
week leuke, historische, grappige
verhalen te schrijven.
Tekeningen en foto’s van toen en nu.
Aan reacties merk je dat het
geapprecieerd wordt.
‘Dank je wel Louis en Ann!!’ voor dat
samen brengen van nieuws over onze
gemeente, ons dorp
Oud en jonger kan het lezen … eruit
leren …
Meer te weten komen over toen en nu,
Wat belangrijk is in deze stille tijd …
Ik ben best al meer te weten gekomen
over ons dorp Achterbroek
Zou zeggen: hou nog even vol!
Tot we met zijn allen aan het babbelen,
buurten, vieren, ontmoeten komen …
Proficiat!!
Warme groetjes,
May van Gool

3 bubbels
Ondersteund door Chiro Nationaal, Gewest Pink, de kokken, de
volwassenbegeleider en de kampbaas heeft de leiding alle
maatregelen en aanpassingen voorbereid. De Chirogroep wordt
opgedeeld in 3 bubbels van max. 50. Het hele kamp speelt zich
binnen deze bubbel af, een soort ‘minikamp binnen het kamp’. Ook
alle voorbereidingen (inschrijvingsmoment, brengen van de koffers,
verplicht infomoment, …) gebeuren binnen diezelfde bubbels.
Ook de kampbaas helpt mee
Wie 5 dagen voor het kamp symptomen heeft blijft thuis. Kinderen
uit een risicogroep mogen enkel mee mits een attest van de
huisarts. Handen wassen en hygiëne blijven een belangrijk item. Dat
de kampplaats zelf vrij groot is maakt het werken in de bubbels iets
gemakkelijker. Ook de kampbaas neemt maatregelen: hij stelt een
extra wei ter beschikking, huurt een WC-wagen, voorziet aan elke
ingang van het gebouw ontsmettingspompjes, …
En nog meer aanpassingen
Activiteiten moeten worden aangepast en slapen buiten het
kampterrein is verboden. Hierdoor kan de tweedaagse voor de
oudsten niet doorgaan. Het kamp is iets korter dan normaal. Zo kan
de kampbaas de lokalen goed ontsmetten tussen de wissel van de
kampen. Enkele groepen moeten door de ouders opgehaald
worden, via een ‘kiss and ride’ systeem. Het kamp mag dan anders
zijn dan anders, de leiding doet er alles aan om creatieve
alternatieven en oplossingen te voorzien. En dat verdient alvast
een dikke pluim!

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.

Inge Beyers werkt als verpleegkundige in het WZC St. Vincentius in
Kalmthout. Half maart ging het woonzorg-centrum in lockdown.
Bewoners mochten geen bezoek meer ontvangen en moesten binnen
blijven. ‘Dat maakt dat wij als medewerker onze tijd anders gingen
besteden’, zegt Inge, ‘we maakten meer tijd voor contact met de families
via Facebook, Skype en Whatsapp.
Bij de bewoners werden
handhygiëneregels strikter toegepast en er werd dagelijks temperatuur
genomen. Je voelde ook de spanning bij de medewerkers. Niemand wou
de besmetting in het WZC binnenbrengen. Om onszelf en ook de
bewoners te beschermen, letten we vooral in onze thuisomgeving en bij het winkelen heel erg op’.
Welke maatregelen nemen jullie om je te beschermen?
‘Op het werk werken we met mondmaskers en passen we de handhygiëne strikt toe. In het begin
waren dat stoffen mondmaskers. Via deze weg wil ik nog eens heel graag alle mensen uit Achterbroek
bedanken die voor ons WZC mondmaskers naaiden. Dikke merci! Diegenen die bij de bewoners met
COVID-19 werken gebruiken een FFP2-masker, een extra schort, spatmasker en handschoenen’.
Ben je zelf bang om een besmetting op te lopen op het werk?
‘Uiteraard denk je daar wel aan. Maar ik had vooral schrik om het bij ziekte door te geven aan anderen
(op het werk of thuis)’.
Mensen in de zorg worden in heel het land bedankt met een applaus. Wat kan men, de man in de straat,
nog meer doen voor jullie?
‘Iedereen kan nu nog steeds mee helpen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen! Blijf thuis als
je ziek bent! Was vaak je handen met water en zeep! Hou minstens 1,5 m afstand! En draag een
mondmasker als je geen afstand kan houden’.
UIT DE OUDE DOOS
In 1921 hield Achterbroek
de ‘Koninklijke Fanfare
Ons Genoegen’ boven de
doopvont. Zij zorgde voor
de muzikale noot op vele
gelegenheden. Haar 50ste
verjaardag, in 1971, werd
gevierd met een optocht
van
30
muziekmaatschappijen
en
een
receptie,
aangeboden
De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal
door
de
gemeentebesturen van Kalmthout
en Wuustwezel, ‘in de feestzaal van de meisjesschool’. In 1979 was het opnieuw feest omdat de
muzikanten een nieuw uniform kregen. Deze viering ging gepaard met een misviering, een muzikale
optocht en een receptie in de parochiezaal. Op dat moment was 2/3 van de spelende leden jonger dan
13 jaar. Er was een trommelkorps, een jeugdfanfare en ’de grote fanfare’. Ondertussen bestaat de
fanfare al ettelijke jaren niet meer.
Hilde Francken

HOE IS HET NOG MET …
In deze rubriek gluren we even
binnen in het leven van
uitgeweken
Achterbroekenaren. Deze week lopen we
langs bij Jan Simons, die van
1990 tot 1995 pastoor was in
Achterbroek. ‘In de 25 jaren na
mijn vertrek is er een nieuwe
generatie Achterbroekenaren
opgegroeid, en velen die ik
toen
gekend
heb
zijn
ondertussen overleden. De verschillende generaties
wisselen elkaar snel af’, aldus Jan. Hij is geboren en
getogen in Loenhout en ondertussen (zoals hij het
zelf zegt) ‘4 x 20 jaren oud’. Hij verliet Achterbroek
om terug te keren naar São Paulo (Brazilië), waar hij
van 1969 tot 1989 al gewerkt had. Sinds 2008 woont
Jan in Rijkevorsel, waar hij nog helpt bij de
weekendvieringen in Sint Willibrordus, Sint Jozef, de
kapel van Achtel en de rusthuizen Prinsenhof en de
Brem. Een groot stuk van zijn vrije tijd gaat naar
opzoekingen naar de geschiedenis van Loenhout.
‘Om op de hoogte te blijven van het Coronanieuws
in Brazilië, ben ik afhankelijk van wat er op de TV
wordt gezegd’, zegt Jan. ‘Gisteren zeiden ze dat er al
meer dan 35.000 Coronadoden waren en dat het
virus nu ook de inheemse volken in de Amazonas
bereikt heeft. De toestand is nog helemaal niet
onder controle. President Bolsonaro heeft ook niet
veel verstand. Waar hij komt geeft hij iedereen de
hand en een Braziliaanse ‘abraço’ (omhelzing) en
van een mondmasker gebruiken is bij hem helemaal
geen sprake. Bovendien heeft hij vorige week de
minister van volksgezondheid ontslagen, wat ook
niet heel verstandig is in de huidige
omstandigheden’.
Veel contacten
‘In Achterbroek had ik het meeste contact met de
mensen die actief waren in de parochie: de
catechesegroepen van eerste communie, vormsel en
doopsel, diegenen die de liturgie verzorgden, het
zangkoor en de vrijwilligers die ervoor zorgden dat
de kerk altijd proper en met bloemen versierd was.
Met koster Fons Ribbens heb ik altijd een heel goede

samenwerking gehad. Daarnaast
had ik door huisbezoeken contact
met heel wat families.’
Getuige van zoveel belangrijke
momenten
‘De beste herinneringen als
pastoor bestaan erin dat je op de
belangrijke momenten in ‘t leven
kan deelnemen aan de vreugde of
het verdriet van mensen: bij het
doopsel deel je in het geluk en de
dankbaarheid om het nieuwe
leven, bij het huwelijk ben je
getuige van de mooie toekomstdromen van
het jonge koppel en bij een begrafenis deel je
in het verdriet van de nabestaanden. Wat de
quarantaine betreft: het is een goede
gelegenheid geweest om dingen te doen die
er in het jachtige leven altijd overschieten:
het lezen van een goed boek en de vele
dingen die je al jaren niet meer gebruikt zoals
oude kleren of versleten schoenen op te
ruimen. In feite alle ballast van vele jaren van
je af te gooien’.
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
19 oktober 1966:
‘Met het voeder in de weide te rijden, laat
Marcel Verbist (toen 12 jaar) de afsluiting open
staan. De koeien hadden direct de opening
gevonden en liepen de straat op, richting
kruispunt. Carolien Quirijnen kon ze
tegenhouden maar hierdoor liepen ze de werf
op bij meester Roels waar ze in de gazon hun
voetstempels gingen drukken. Daarna gingen
ze hetzelfde spelletje spelen bij Alfons
Vansteensel waarna men ze voorzichtig naar
huis kon loodsen. Toen Marcel thuis kwam,
stond er een stok achter de deur. Marcel dacht
dat het voor de koeien was, maar hij was voor
hem bestemd. Voor hij te eten kreeg moest hij
zich gaan aanbieden bij de schade eisende
partij waar hij beter ontvangen werd dan
thuis. Deze werden ruimschoots vergoed, ge
moet maar een goede verzekering hebben.’

HIP HIP EN VEEL HOERA

‘T VERVOLG

Op 17 juni 1995 is het precies 25 jaar geleden dat
deze tortelduifjes elkaar het ja-woord gaven. Hun
zilveren bruiloft vieren: dat moet nog even
wachten, maar feliciteren kan wel al. Proficiat Hilde
Francken en Gert Van Dijck!

Neen, we gaan niet op café. Maar omdat er regelmatig
reacties komen op verschenen artikels/foto’s willen we

N.a.v. het
artikel over het 100.000ste geslachte varken in
1968 bij Van Gool, mocht het varken ook nog
op de foto met het personeel dat toen bij Van
Gool werkte.
daar ook graag wat ruimte voor vrijmaken.

Met dank
aan Eveline Van Gool

Trouwens, Van Gool was niet het eerste
slachthuis in Achterbroek. Den Hubus wou zijn
slachthuis verkopen, maar alleen aan Stan Van
Gool. Hij wou dit wel kopen, maar 1.000.000
BEF, dat was
toch niet weinig.
Iedereen verklaarde hem
voor gek, maar
Stan dreef door.
KUS DOOR DE
BRIEVENBUS
Lou Delva (6 jaar) is de
artiest die deze week
voor de kus door de
brievenbus zorgt.
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 niet
de naam en leeftijd van je
kind en je e-mailadres te
vermelden).
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