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INLEIDING
Ondertussen zijn we bijna een maand ver in de
nieuwe verstrengde lockdown. Dé hamvraag
waar iedereen nu mee zit: kunnen we toch een
klein beetje onze feestdagen vieren? Een
mooie quote die ik deze week tegenkwam: ‘ik
ben niet boos op 2020. Ik ben gewoon
ontgoocheld’. Hoe we de feestdagen ook
moeten/mogen vieren: er komt een einde aan
dit verschrikkelijke jaar. Laat ons hopen dat
met het nieuwe jaar ook de hoop herleeft.
‘T VERVOLG
N.a.v. het artikel over het kerkhof, bezorgde
Maria Vissers ons volgende informatie. ‘Er
liggen veel mensen op het kerkhof en we
worden veel ouder, maar het is weinigen
gegeven om 100 jaar te worden. Op het
kerkhof in Achterbroek liggen 4 mensen
begraven die deze kaap wel mochten
bereiken:
•
Fons
Elst,
wonende
op
de
Kalmthoutsesteenweg,
vader
van
Désiree, Liza en Maria Elst, stierf in 1990
op 102-jarige leeftijd
•
Maria Ribbens, wonende op de
Achterbroeksteenweg, ongehuwd en
jarenlang
secretaresse
van
de
Boerinnenbond stierf in 2000 en werd
net geen 101 jaar
•
Victor Van Riet, wonende op het Heiken,
werd 100 jaar en 2 dagen en stierf in
2002.
•
Louise Van Loon, wonende op de
Roosendaalsebaan, echtgenote van
Louis Vissers en moeder van 7 kinderen
stierf op 100-jarige leeftijd in 2012
De beelden aan de calvarieberg op het kerkhof
kregen
trouwens
ondertussen
een
opknapbeurt en zijn zeker weer een
bezienswaardigheid!’.

AFSCHEID
‘Een afscheid
In lock-down-tijd,
zoveel mensen kregen er al mee te maken
maar in eigen familiekring gaat het je heel intens
raken.
Overleg met de mensen van ‘t uitvaartcentrum,
slechts met 2,
in plaats van alles samen te bespreken bij een tas
koffie of thee.
Samen zitten met de vele zussen en broers was niet
toegestaan
en hebben we dus ook niet gedaan.
De telefoon stond een ganse week roodgloeiend
en alles regelen via de computer was vermoeiend,
‘t was vooral afstandelijk, leeg en koud maar ‘t was
de realiteit
toen we zo’n nood hadden aan mekaars nabijheid.
Niets was nog normaal,
‘t is dus haast een onwezenlijk verhaal
Daar stonden we rond ons vader met z’n vijftienen,
hij zou toch een ander afscheid verdienen.
Een lege kerk, ‘t leek wel absurd … puur rationeel
maar ‘t moest, uit respect en solidariteit …
emotioneel.
Dit afscheid was niet af, er was een groot gemis en
pijn
Om elk schoonkind, elk kleinkind, elk
achterkleinkind, elk familielid, elke buur, elke vriend
die er niet mocht zijn.
Maar in ons binnenste voelen we ons sterk
en zijn we solidair met allen die in hun werk
zieken bijstaan met toegewijde zorg en steun op
allerlei gebied,
zij verdienen een gouden medaille en een eervol lied.
In iedere stad, op ieder plein,
Zou er voor de zorgverstrekkers een triomfboog en
standbeeld mogen zijn!
Slechts één virus maar de hele wereld kreunt,
Daarom is ‘t zo belangrijk dat men elkaar steunt’.
Bernadette Van Looveren

HELDEN VAN HIER
Achterbroek telt heel wat zorghelden. Elk met hun eigen
verhaal. Jenne Peeters (25) is de dochter van Kris en Christel
De Backer.
Allermooiste beroep van de hele wereld
‘Ik heb het geluk dat ik het allermooiste beroep heb van de
hele wereld: vroedvrouw.
Van kleins af aan was ik
geïnteresseerd in mama’s, zwangere buiken en baby’s. Ik heb
dus niet getwijfeld en ben gestart aan de opleiding
vroedkunde. Best zwaar, want de verantwoordelijkheid is
enorm en helaas is het niet altijd rozengeur en maneschijn en
is er soms van die roze wolk ook geen sprake. Ik werk als
vroedvrouw in Sint-Augustinus in Wilrijk, waar de meeste
kindjes per jaar in Vlaanderen geboren worden (vorig jaar
3.348). Daarnaast ben ik zelfstandige vroedvrouw in
bijberoep. Mensen thuis begeleiden voor en na de bevalling,
informatie geven en zien groeien in het ‘mama worden’ werd
al snel mijn favoriete bezigheid. Tot op de dag van vandaag
doe ik mijn job met heel veel passie en liefde en voelt het niet
als werken’.
Standaard getest bij opname
‘Ook wij worden sinds maart geconfronteerd met het
coronavirus. In het begin was het chaos op onze dienst, veel
onzekerheid, geen duidelijk beleid, mensen werden ook niet
standaard getest en al snel vielen collega’s uit omwille van
besmettingen. Vanaf maart ontvangen wij geen bezoek meer
(enkel papa’s en broers of zussen) en bevallen de mama’s
met een mondmasker. Sinds mei wordt standaard iedereen
bij opname getest op covid-19. Geplande keizersneden en
inleidingen moeten die test al twee dagen op voorhand laten
doen. Tijdens deze tweede piek bevallen bij ons gemiddeld 6
mensen per week die besmet zijn met het virus. Op onze
afdeling hebben we de kamers op het einde van de gang dan
ook ingericht als covid–kamers. In drukke periodes is het erg
lastig aangezien je zowel de zorg moet opnemen voor covid,
als niet covid patiënten. Je aandacht erbij houden, het uit- en
aankleden om je te beschermen,… zorgen er wel voor dat de
werkdruk op onze dienst verhoogd is. Wij zijn met evenveel
vroedvrouwen als voor de corona maar moeten nu buiten de
gewone zorg ook nog de covid-mama’s en –baby’s erbij
nemen. Hier is per shift één vroedvrouw voor aangesteld.
Gelukkig hebben de meeste mama’s die positief testten
weinig klachten en zijn ze zelden ziek. We stimuleren zelfzorg
en elke positieve mama krijgt tijdens het verblijf een telefoon
waarmee ze met ons kan communiceren’.

Ouders volgen hun gevoel
‘Door corona zien we wel dat de
hechting tussen moeder en kind
beter is dan ervoor. Omdat er geen
bezoek komt volgen ouders meer
hun eigen gevoel en lopen
borstvoedingen aanzienlijk vlotter
als voordien. De meeste kersverse
ouders vinden het zalig dat ze drie
dagen alleen zijn met hun
pasgeboren baby zonder deze al
meteen te moeten ‘delen’. Ik ben er
dan ook van overtuigd dat na de
corona de bezoekuren niet meer
zullen zijn zoals ervoor en beperkt
zullen worden. We vrezen allemaal
dat we nog een tijdje met het virus
zullen moeten leven en het is dan
ook jammer dat nog veel mensen
zich niet aan de regels houden. Ook
binnen ons team vallen er regelmatig
collega’s ziek omwille van het virus.
Al is het wel impressionant om te
zien hoe snel een ziekenhuis kan
omschakelen. Zo worden fertiliteitsbehandelingen
nu inuitgesteld
en
De fanfare
tijdens een concert
de parochiezaal
worden de vroedvrouwen die dit
normaal doen opgeleid om op onze
dienst in te springen. We hopen dat
dit allemaal snel voorbij is. De
geboorte van een kind is erg mooi en
speciaal en dat wil je tenslotte toch
met iedereen delen die je liefhebt?

HOE GAAT HET NOG MET?
Jan Van den Bergh is al 43 jaar de zoon van May Van
Gool en Fons. Hij woont ondertussen in Genk en is
trotste papa van Ferre (11) en Foppe (9).
Tussen boer en weiden
‘Ik woonde het grootste deel van mijn jeugd in de
Achterstraat, in de beginperiode tussen boer en
weiden’, steekt Jan van wal. ‘Ik woon nu in Genk, vlakbij
natuurreservaat De Maten, met heide, vennen en
bossen. Ik kwam er oorspronkelijk terecht voor mijn
studies informatica aan het toenmalige Limburgs
Universitair Centrum (LUC). Tijdens mijn studies zat ik
op kot kort bij de grens met Diepenbeek, waar het LUC
lag. Intussen werd LUC Universiteit Hasselt en breidde
het uit naar Hasselt (en het Nationaal Park). Na mijn
studies ben ik er blijven plakken. Ik ben (postdoctoraal)
onderzoeker informatica aan Universiteit Hasselt en doe
vooral onderzoek naar hoe mensen in fabrieken beter
kunnen werken door op een vlotte manier gebruik te
maken van digitale technologie, zoals sensoren, tablets,
AR/VR, en samen te werken met robots. In mijn vrije tijd
probeer ik regelmatig te sporten (o.a. lopen in De
Maten) en engageer ik mij in/via de ouderraad in de
school van mijn kinderen en in de politiek’.

OPROEP VOOR ZELFSTANDIGEN
In de kersteditie van de GVAchterbroek
zullen we een puzzel opnemen. Hierbij
willen we graag een kleine feestelijke
prijzenpot voorzien. Kan jij iets missen voor
onze prijzenpot? Geef dan een seintje via
GVAchterbroek@gmail.com!

‘Werken’ op de computer
‘Ik herinner mij de vele weiden en velden rond het dorp
(in Genk zijn die er nauwelijks), het op en rond de straat
spelen in de doodlopende straten en de wandelingen in
groep naar de jongensschool. Fijne herinneringen heb ik
nog aan de plussers, fuiven in de spiegeltent naast ‘de
jongensschool’, de activiteiten met de KLJ en het
uitgaan, meestal (startend) in ‘t Vervolg’ of in 't Zaaltje
aan het kruispunt. Andere herinneringen heb ik nog aan
Benny Elst, bij wie ik als kind ging spelen en met wie ik
later naar de KLJ trok. En aan de andere KLJ-ers van mijn
leeftijdsgroep, waaronder Guy Francken, met wie ik (af
en toe) ook uit ging. Daarnaast herinner ik mij nog Kurt
Bontemps, met wie ik in de zwemclub zat in Kalmthout
en bij wie ik af en toe op de computer mocht ‘werken’;
computers waren 30 jaar geleden nog niet zo
ingeburgerd. Ik zoek mijn familie nog regelmatig op in
Achterbroek; mijn ouders en jongste broer wonen er
nog. Ik wandel dan af en toe rond of ga met mijn
kinderen en ouders naar het speelpleintje in de
Bloemstraat’.

‘T VERVOLG
Bij de foto ’uit de oude doos’ waar de BJBzusters de plechtige kleding van Tinneke
Van Laerhoven bijwoonden stond in de
gedrukte versie een fout jaartal. Dit moest
1959 zijn i.p.v. 1967. In de digitale versie
was dit, dankzij de alerte reactie van ons
moeke (die altijd de primeur van de
geprinte Gazet krijgt), reeds gecorrigeerd.
UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
16 oktober 1982:
‘Bij meester Roels hebben ze geen geluk
vandaag want daar gebeuren dingen die
niet mogen gebeuren. Heel de keuken werd
ondergespoten. Zo moest Lisette nogal
kuisen om alles weer proper te krijgen. Kijk
dus goed uit hé mensen wanneer u met een
presspot gaat werken’.

DE KLAS VAN …GEBOORTEJAAR 1977

met dank aan Guy Francken

Vlnr, bovenste rij te beginnen: Jan Van Den Bergh, Lia Elst, Greet Hoppenbrouwers, Sven Greefs, Nick
Deckers, Gert van den Weygaert, Guy Francken, Kurt Bontemps, Kristof Janssens, Juf Maria, Joeri
Thienpont / Dave Van Gils,
Tom Van Looveren, Johan
Herijgers, Karel Ribbens,
Koen Laurijssen, Kim De
Coster, Koen Van Loon,
Inge Van Looveren, Gert
Herijgers,
Renaat Van
Looke / Daniel Van Hees,
Luc De Bie, Tinne Jacobs,
Tina
Vermeersch,
Ivo
Jacobs, Tim Meeussen,
Benny Elst, Linda Van
Ginkel
UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

Zondag 25 april 1982 werden er 5
jubilarissen van het parochiale zangkoor
gehuldigd. Charel Geysen was meer dan
60 jaar zanger, Jaak en Louis Van
Hooydonk en Jos en Fons Ribbens waren
50 jaar zanger. Voorzitter Jos Beyers sprak
een woord van waardering: ‘Niet elke
maand een vergadering, maar wekelijks
repetitie en uitvoering. Zij hadden en
hebben de christelijke overtuiging om O.L.
Heer te loven en te danken, maar dan al
zingend’.
Voor de jubilarissen werd er gezongen,
een eenvoudig canonlied op de tekst
‘hemel en aarde zullen vergaan’:
‘Vijftig jaar zanger stel dat eens voor
wij zijn er zeker van
zij doen nog door’!
‘Charel met zestig is kampioen
hij praat nog altijd niet
over pensioen’!
Wist je trouwens dat het zangkoor gestart
is met alleen maar mannen? Het hoogkoor
was tijdens de mis nl. verboden terrein
voor vrouwen. Pas in 1968 kwam daar
verandering in en kon het pad geëffend
worden voor een gemengd zangkoor.

KUS DOOR DE BRIEVENBUS
Met een beetje
vertraging vindt
deze Halloween
tekening
van
Marthe Haneveir
(11 jaar) alsnog
een plaatsje in de
GVAchterbroek.
De Gazet van
Achterbroek is een
tijdelijke uitgave n.a.v.
de Coronacrisis .
Redactie: Ann Francken.
Contact:
GVAchterbroek@gmail.com

