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HELDEN VAN HIER 

Ilse Van Meel (35 jaar) is getrouwd met Kristof Joosen en 

mama van 2 zonen, Staf en Cis. Na een opleiding in het 

avondonderwijs is zij sinds 1,5 jaar aan de slag als voltijds 

zorgkundige in WZC Sint-Michael in Essen. Dit WZC werd 

recentelijk zwaar getroffen door Corona. 

Alles is anders 

‘Sinds maart 2020 is de werking in ons WZC natuurlijk 

helemaal anders dan de normale gang van zaken. In een 

normale situatie staan bij ons de deuren open, is iedereen 

welkom en komt het bezoek en de familie zo vaak langs als 

ze zelf willen.  Nu is alles anders. Om onze bewoners te 

beschermen blijven ze op hun eigen afdeling en worden de 

activiteiten enkel voor hun eigen afdeling georganiseerd in 

plaats van voor alle bewoners samen. Ze kunnen niet meer 

samen gaan zitten ‘bij de vogeltjes’ (een 

gemeenschappelijke zitplek waar een volière staat). Die 

onderlinge contacten missen ze heel erg. Afgelopen 

voorjaar en zomer was het wel heel mooi weer en konden 

we veel buiten zitten. Hans Franken is toen liedjes komen 

zingen voor alle bewoners en daar genoten ze volop van. 

Maar eerlijk is eerlijk: ze willen het liefst dat alles terug 

normaal wordt. Voor de corona-uitbraak in ons WZC was er 

een bezoekregeling voor familie, maar die was voor 

bewoners heel beperkt. Wat als je 5 kinderen hebt en er 

mag er maar 1 op bezoek komen? Een heel moeilijke 

situatie, maar meer bezoekers toelaten is natuurlijk ook 

een risico’.  

Samen kunnen we dit 

‘Sinds de uitbraak van corona in december moeten de 

bewoners op de kamer blijven. Zo beperken we het risico 

dat ze elkaar besmetten tijdens de maaltijden of 

activiteiten. Hoe zwaar dit ook is, ze gaan hier 

toch goed mee om en doen dat allemaal heel erg 

goed. Voor ons als verzorgend personeel is dit 

natuurlijk ook zwaar. We zagen collega's ziek 

worden en iedereen die positief getest werd 

moest op de covid afdeling gaan helpen. De 

bewoners die ziek werden,  werden verplaatst 

naar een andere afdeling. Wat voor hen vaak een 

grote verandering was op heel korte 

termijn.  Heel de werking van de afdeling is 

aangepast op enkele uren en dagen tijd.   Van een 

heel open gebouw en mentaliteit naar een meer 

gesloten verzorging en contactmomenten 

uitsluitend op de kamer is een grote stap. Niet de 

zorg kunnen geven die ik wil geven is heel zwaar 

geweest voor mij en ook voor mijn collega's. 

Maar ik heb nogal een ‘het is niet anders, dus we 

maken er het beste van’-mentaliteit. Dat heeft 

het voor mij gemakkelijker gemaakt om er mee 

om te gaan. Dat, en de steun van en de grote 

samenhorigheid tussen de collega's. Samen 

kunnen we dit en moeten we hierdoor. Dat is ook 

hetgeen mij vooral zal bijblijven.  

Natuurlijk zijn Kristof en de kinderen mijn rots in 

de branding, zij hebben er vooral mee voor 

gezorgd dat ik hier telkens over kon ventileren en 

mijn hart kon luchten als het teveel werd. En nu 

de renovatiewerken in ons huis na de 

wateroverlast bijna  achter de rug zijn is dit ook 

weer een plek om helemaal mijn batterijen op te 

laden’. 

INLEIDING 

Terwijl ons land zich voorbereidt op een massale 

vaccinatiecampagne, werden de huidige maat-

regelen quasi geruisloos verlengd tot 1 maart.  Buiten 

het heropenen van de rijscholen zijn andere 

versoepelingen nog niet aan de orde.  Ondertussen is 

stilaan de impact van de feestdagen, de 

teruggekeerde reizigers en de heropening van de 

scholen gekend. Belangrijke info voor het 

Overlegcomité dat op 22 januari weer samenkomt! 



De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal 

DE PASSIE VAN ... 

Sanne Geleyn (28 jaar), is  al 

12 jaar woonachtig op de  

Roosendaalsebaan. ‘Mijn 

mama heeft hier 13 jaar 

geleden de liefde 

gevonden bij Patrick 

Janssens, Patje voor de 

Achterbroekenaren’, zegt Sanne. ‘Ik ben op dit 

moment studente aan de hogeschool, 2de jaar van 

de lerarenopleiding. Het is een pittige combo, zeker 

als je weet dat ik daarna ook nog Flowerfull heb, 

mijn hobbypagina op Facebook’. 

Handgemaakt en  lokaal 

‘Ik leerde 7 jaar geleden  naaien in een naaicafé in 

Essen. Ik was net getrouwd en het leek me heerlijk 

om zelf jurkjes en kleertjes te kunnen maken voor 

onze toekomstige kindjes. Bij de 2de naailes wist ik 

al dat ik zwanger was, dus ik kon gelijk goed aan de 

slag. De doopsuikerverpakking maakte ik ineens 

zelf. Geen simpel zakje, maar een klein jurkje in een 

minikastje.. Haha... Nadien heb ik nog een 

avondopleiding genoten om toch wat meer 

technieken onder de knie te krijgen. Ondertussen  

doe ik daar ook nog bedrukkingen bij. Bij de 

zwangerschap van de tweede dochter wou ik heel 

graag handtasjes naaien, met haar naam erop 

gedrukt. Toen ik dit online plaatste, kwamen daar 

steeds meer positieve reacties op. Het naaien en 

bedrukken is voor mij puur ontspanning, zeker nu 

met de studie erbij. Voor de opleiding naaide ik 

zeker 3 tot 4 keer in de week, een hele avond. Nu is 

dat een pak minder omdat de tijd het niet meer 

toelaat, en zijn het voornamelijk bestellingen. Niet 

minder leuk natuurlijk! Twee jaar geleden besloot ik 

op de Straatfeesten een kraampje te openen om te 

zien of mijn producten bij de mensen aansloegen. 

En blijkbaar is dat 

zo! Je merkt dat 

mensen steeds 

vaker naar 

handgemaakte 

en lokale 

producten 

grijpen. Heerlijk!’ 

 

BEROEP IN DE KIJKER 

Sinds maart 2011 bakken Luc Van Loon en 

Lydia Neefs ze bruin.  De frieten uiteraard, 

want met de Fritkar schuimen ze allerlei 

feestjes af.  

Van het kaske naar de muur 

‘In maart viel alles stil’, zegt Luc. ‘Alle 

geboekte feestjes werden in eerste instantie 

verzet, want niemand dacht dat dit zo lang 

zou duren. Uiteindelijk zijn de nieuwe data 

alweer gepasseerd zonder dat de feesten 

konden doorgaan.  Terwijl we normaal elk 

weekend de baan op zijn, hebben we vorig 

jaar sinds maart slechts 6 feestjes kunnen 

doen vnl. voor scholen en bedrijven en dit in 

de periode dat er net versoepelingen waren.  

Uiteraard moesten we hier rekening houden 

met de geldende maatregelen (mondmasker, 

afstand houden, ontsmettingsgel, …).  Het 

lastigste in het begin was de onwetendheid en 

onzekerheid. Hadden we vragen werden we 

van het kaske naar de muur gestuurd. 

Niemand wist wat nu eigenlijk mocht en wat 

niet.  Ondertussen hebben we een 

rechtstreekse lijn met de burgemeester die 

ons duidelijke antwoorden kan geven. Op dit 

moment nemen de mensen nog een 

afwachtende houding aan en worden er nog 

bijna geen feestjes gepland. Als er dan toch 

een voordeel is van Corona, is het wel dat alle 

huis-, tuin– en keukenklusjes stilletjesaan 

gedaan zijn. Er is dan wel veel tijd vrij 

gekomen, maar je kan nergens echt naartoe.  

Ik hou me dus bezig met klussen én met de 

kleinkinderen’.    



HOE GAAT HET NOG MET? 

Harry Balemans zag het levenslicht in het 

moederhuis van Kalmthout in 1951. Zijn 

wieg stond in de Seefhoek, als kleuter 

verhuisde zijn gezin naar de 

Roosendaalsebaan nr. 13 (nu nr. 15). Daar 

hadden zijn ouders een beenhouwerij en 

café. 

Mijnheer pastoor was de baas 

‘Mijn vader Sooi was ‘slachter’, in de 

slachtperiodes ging hij bij de mensen 

thuis slachten. In ‘t café hadden we een 

handboog– en biljartvereniging. We 

waren 1 van de vele cafés in ‘t 

Achterbroek. Later werd dit een Vivo-

winkel. De bedoeling was dat mensen 

met een winkelmandje zelf hun 

producten pakten, maar daar was 

Achterbroek toen nog niet rijp voor. Geen 

zelfbediening dus… Mijnheer pastoor 

was de baas en leidde het dorp. Ik weet 

nog dat er een bonte avond was in de 

parochiezaal, georganiseerd door de Sint-

Jozefskring. Mijnheer pastoor als 

erebezoeker op de eerste rij. Hitjes van 

toen gingen veel over de liefde. Volle 

zaal, maar door de ‘heidense liederen’ 

werd de bonte avond door mijnheer 

pastoor stilgelegd. Ook dat was 

Achterbroek. Ik heb goede herinneringen 

aan de 2 jaarlijkse processies, de kermis, 

Vlaamse kermis bij de nonnekes, 

kerstnacht en wat toneelstukken van de 

gildes in ‘t dorp, den duivenbond en AVV. 

Dat was wat er zoal gebeurde. En de 

jaarlijkse bedevaarten, Scherpenheuvel 

en Baneux. Er was ook een 

studentenvereniging. We reden eens met 

de fiets in 1 dag naar Namen, de tweede 

dag (met zere kont) naar de waterval van 

Coo. We zijn een dag te laat thuisgeraakt 

en moesten de laatste nacht in Geel op de 

hooizolder van een schuur slapen. Het 

dorp van vroeger, de plaatselijke brouwer 

met paard en gerij deed zijn toer, de 

hengstenboer kwam op afspraak langs,  we hadden 

eigenlijk alles, van A tot Z.  Wordt er nog weleens over 

de klaroen– en drumband gepraat? Onze befaamde 

drumband, onder leiding van Fonne Smeulders. We 

oefenden in de parochiezaal, met ruim 20 man denk ik.  

Meester Francken was mijn leraar in het 1ste leerjaar, 

eindelijk ervan af en naar het 2de. Wie ging er mee? 

Inderdaad!  Het vierde: geloof het of niet: meester 

Francken ging ook weer mee over. Hij was dus eigenlijk 

even slim als ik ☺. Na het overlijden van mijn vrouw Joke 

ben ik in Thailand verzeild geraakt. Ik woon hier nu bijna 

8 jaar en dat bevalt mij voor 100%. Natuurlijk een ander 

land, andere gewoontes’.   

UIT DE OUDE DOOS 

Deze foto werd genomen op Chirokamp in Kasterlee 

(1960).  

Leidster: 

Maria Van De 

Keybus 

Staand: Agnes 

Van Looveren, 

Rita Van 

Looveren, 

Gerarda 

Deckers, Lydia 

Van Looveren, 

Rita De Backer 

Zittend: Maria 

Francken, Ria 

Nelen, Lydia 

Nelen, Hilda 

Van Gestel 



De Gazet van Achterbroek is een tijdelijke uitgave 

n.a.v. de Coronacrisis .  Redactie: Ann Francken.  

Contact: GVAchterbroek@gmail.com 

Alle eerder verschenen krantjes kan je 

terugvinden op   

https://binkalmthout.be/gazet-van-achterbroek/ 

DE KLAS VAN …1937-1938                 met dank aan Maria Vissers en Louis Van Looveren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met o.a. Maria Van de Keybus, Elisa Van Looveren, Maria Elst, Lea Van Oevelen, Anna De Ren, Mintje 

Hoppenbrouwers, Maria Van Linden, Roza Ysenbaert, Frieda Van Aert, Maria De Moor, Maria Vissers, Louis 

Jacobs, Achiel Peeters (2x),  Gaston Ribbens, Jan Van Meer, Louis Van Looveren, Gaston Verbocht, Jos 

Beyers, Stanny Francken 

HIP HIP EN VEEL HOERA 

Op vrijdag 8 januari mocht Els 

Van Veldhoven, de directrice van 

basisschool De Linde, 60 kaarsjes 

uitblazen.  Dit mocht niet 

ongemerkt voorbij gaan, dus 

werd Els, na een oproep, 

bedolven onder de lieve, 

schattige, hartverwarmende en 

mooie verjaardagswensen.  Van 

een geslaagde verrassing 

gesproken!   

Alsnog gefeliciteerd, Els! 

 

KUS DOOR DE BRIEVENBUS 

Nona Breugelmans (10 jaar) tekende 

deze schattige kerstbal en viel terecht in 

de prijzen van onze tekenwedstrijd. 


