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INLEIDING

DANK JE WEL!

Ze zijn voorbij. De feestdagen, waar zo naar uitgekeken
maar ook tegenop gezien werd. 2020, wat een zot,
onwezenlijk jaar was dat. Een jaar waar we willens nillens
onszelf in vraag moesten stellen, waar onze leefwereld
plots heel klein werd en waar we massaal gingen
wandelen en fietsen. Laat ons nu hoopvol uitkijken naar
2021. Men is gestart met vaccineren en zo wordt de
opmars van het virus hopelijk gestopt. Tot die tijd (en tot
vervelens toe): HOU VOL! Meer dan ooit wens ik jullie een
mooi en vooral gezond nieuw jaar toe.

De prijsuitreiking van de Kerstpuzzel
verliep vlekkeloos. Zelfs storm Bella kon de
pret niet bederven. We waanden ons even
de Kerstman die cadeautjes mocht
uitdelen en waren ontroerd door de vele
blijken van waardering, de complimentjes,
de kaartjes en zelfs de cadeautjes die we
mochten ontvangen.

UIT DE OUDE DOOS
Twee luchtfoto’s van de omgeving van het kerkplein. De
meest recente foto dateert van 2013. Mocht er nu een
nieuwe foto genomen worden, zou dit alweer een
volledig ander zicht opleveren. Of hoe ons dorp
evolueert …

HELDEN VAN HIER
Denise Haeverans is sinds oktober 1987 huisarts
in Achterbroek. Ook zij staat dus in de frontlinie
in de strijd tegen het Coronavirus.
Uitstel van gewone zorg
‘De eerste lockdown kwam er snel en had
meteen effect. De mensen waren niet echt
bang, maar vooral oudere mensen waren
ongerust. De meesten vonden het stoppen van
de ‘ratrace’ eigenlijk wel aangenaam.
Bovendien was er de hoop dat het snel voorbij
zou zijn. Het was nog goed weer zodat
iedereen veel naar buiten kon. Ik merkte wel
dat er beduidend minder mensen op
consultatie kwamen. De gewone zorg werd
uitgesteld. De tweede lockdown ging
stelselmatig in voege. Er wordt meer getest
waardoor meer mensen weten dat ze besmet
zijn. Men is nu vaak ongeruster om anderen te
besmetten. Gelukkig wordt de gewone zorg
wel minder uitgesteld. Daarenboven moeten
we veel griepspuiten zetten, wat ervoor zorgt
dat we nog veel patiënten zien. Bovendien
heeft iedereen nu een masker, gebruiken ze
handgel en is er meer routine in de
hygiënemaatregelen. Mensen durven dus weer
sneller naar hun arts en dat is op die manier ook
te verantwoorden’.
Minder lichamelijk contact mogelijk
Dr. Haeverans moest, net als iedereen, de
organisatie van haar werkplek volledig
herdenken. ‘Er werden schermen geïnstalleerd,
patiënten moeten buiten wachten, de deur
staat altijd open, … Er moet ook veel meer
gepoetst worden, ik moet mij strikter houden
aan de tijdsmarges tijdens de consultatie en ik
loop de hele dag met een witte schort en
masker rond. Je ziet enkel nog mijn ogen. Er
komt ook veel meer administratie bij kijken en
de richtlijnen veranderen zo vaak dat ik
regelmatig moet bijstuderen. Maar wat ik echt
jammer vind is dat al deze maatregelen het
effectief onderzoek beperken omdat er minder
lichamelijk contact mogelijk is. Om dat op te
vangen maak ik meer tijd voor gesprekken met

de patiënten.
Er
gebeurt
ook
meer
telefonische
consultatievoering.
Hierdoor
krijgt
mijn
telefoon
terug
een
meer centrale
plaats in mijn
leven. Dit is
geleden van voor mijn overstap naar de digitale
wachtkamer waardoor mensen online een
afspraak kunnen maken’.
Deugddoende waardering
‘Deze pandemie weegt op 2 gebieden op ons: er
komt veel administratie bij kijken, terwijl wij ons
liever focussen op de zorg voor de patiënt.
Daarnaast ben je voortdurend op je hoede. Om op
de hoogte te blijven van de verschillende
maatregelen en regels moet ik me voortdurend
bijscholen. En uiteraard wil je je aanpak constant
verbeteren. Dat is best vermoeiend. Het zorgt
ervoor dat ik me nooit echt kan ontspannen. En ja,
ik heb zeker schrik om zelf besmet te geraken.
Gelukkig is dat tot nog toe niet gebeurd. Ik denk
dat die schrik er bij iedereen in de zorgsector wel
in zit. Positief is wel dat ik mij door deze situatie
weer focus op de basis waarom ik voor dit beroep
gekozen heb. Dat geeft me veel voldoening. Je
bent nu echt wel nodig en je krijgt meer
waardering. Dat doet deugd. Hoe ik deze situatie
zelf volhoud? Ik blijf zoveel mogelijk bewegen,
buiten. Elke week een fikse wandeling en buiten
tennissen. Voldoende nachtrust is ook cruciaal. Ik
kijk hoopvol naar de toekomst en geloof dat het
fanfare tijdens
concert
de parochiezaal
vaccin ons De
normale
leveneen
wat
kan in
terugbrengen.
Tot slot: steun elkaar en verzorg jezelf goed. Stel
niet alles uit en durf naar je huisarts te gaan als er
iets is. Zorg voor jezelf uitstellen is echt geen goed
idee. Veel doorverwijzingen gebeuren niet
meteen. Zo kunnen we momenteel niet de
optimale zorg aanbieden en dat is jammer’.

DE PASSIE VAN ...

(kleurvariant) te zijn. Van deze vogel ben ik gaan
Patrick Antonissen woont sinds 1987 in de kweken en na enkele jaren verkocht ik deze ook
Zandstraat. Hij specialiseerde zich in de kweek mondjesmaat. Ondertussen wordt deze kleur, die
nu ‘donkerfactor’ genoemd wordt, over heel de
van de Cabaret Barsmsijs. Inderdaad, de wat?
wereld gekweekt. Zo was natuurlijk de interesse
Al een volière sinds mijn 12de
om nieuwe mutanten te kweken gewekt’.
‘In het dagelijkse leven werk ik sinds 1982 bij Crv Mooie mutatie barmsijzen
en
neem
ik
melkmonsters
bij
de
rundveebedrijven in de buurt. Overdag werk ik ‘In 2003 kon ik vogels verkrijgen in Duitsland die de
bij Brouwerij Cassimon waar ik de winkel doe. Phaeo kleur vererfde. In België bestond toen deze
Op mijn 12de had ik een eigen volière met vogels kleur nog niet. Ondertussen kweek ik deze kleur
en die hobby beoefen ik nu nog steeds al is die nog steeds. Omdat dit een roodoogvogel is, is dit
ondertussen
wel
iets
gespecialiseerder een moeilijke vogel. Zij kunnen geen zonlicht
geworden. In de beginfase kweekte ik vooral verdragen want dan worden ze blind. De Phaeo
verschillende
soorten
Europese
vogels: heb ik reeds verkocht naar haast alle Europese
goudvink, putter, sijs, frater, groenling, barmsijs, landen. Aan mijn vogels besteed ik in de winter
kruisbek, geelgors enz. Sinds 1999 heb ik me (tijdens de rustperiode van de vogels) dagelijks
gespecialiseerd in 1 soort vogel, de Cabaret ongeveer 1 uur, tijdens de kweekperiode 2,5 uur.
barsmsijs. Deze vogel komt in de winter ook Om maar een voorbeeld te geven: vorig jaar heb ik
voor in onze streek, het is een klein bruin 169 jonge barmsijzen gekweekt en dan heb je
vogeltje met een mooie flankbestreping en een natuurlijk zeer veel poetswerk om deze vogels
rood petje. De mannetjes hebben vanaf het 2de allemaal gezond te houden. Ik gebruik vooral
jaar ook een mooie rode borst. Thuis heb ik 15 Facebook om deze vogels aan de man te brengen.
vluchten van 2 m diep, 2 m hoog en 1 m breedte. Zo kan je, door gewoon een foto te posten, veel
In deze vluchten zitten tijdens de kweek 2 mensen bereiken. Er is altijd veel interesse in deze
poppen en 1 man, daarbij heb ik ook nog 12 vogels. De laatste 20 jaar heb ik het geluk gehad
kweekbakken van 1m breedte, 50 cm diep en 50 om mooie mutatie barmsijzen te kweken en deze
cm hoog. Hier zet ik tijdens het kweekseizoen kleur over de hele wereld te kunnen verspreiden. In
de zelfstandige jongen in. In 1999 kwam ik 1999 de donkerfactor barmsijs, in 2004 de Phaeo
toevallig in het bezit van een zeer donkere barmsijs, in 2008 de bonte barmsijs en in 2011 de
barmsijs en dit bleek een nieuwe mutant witte barmsijs. Natuurlijk zijn er door deze vele
kleuren ook kleurcombinaties mogelijk waardoor er
weer nieuwe kleuren ontstaan. Ik ben goed thuis in
de wetten van Mendel (erfelijkheidsleer) en als je
die toepast op de vogels dan kan je mits de juiste
koppeling altijd mooie mutatiecombinaties
kweken. Slechts weinigen zijn gespecialiseerd in
het kweken van de barmsijs en hun mutaties en
jammer genoeg wonen de liefhebbers die dezelfde
hobby doen meestal in andere landen. Maar dit
heeft dan ook weer
zijn charme. Hopelijk Donkerfactor Barmsijs
mogen we nog lang
gezond blijven en
nog heel lang van
deze mooie hobby
genieten’.

DE KLAS VAN … 1984

met dank aan Rudi Roels

Van links naar rechts, bovenaan te beginnen: Meester Rudi Roels, Ellen
Herrijgers, Stefan Ribbens, Gert Kerstens, Tom Van Staey, Pieter Jacobs, Kelly
Van der Meiren / Jelle Van Gestel, Katrien Meeusen, Inne Francken, Kim
Vanhees, Elke Mathijssen, Elke Ysenbaardt, Juf Maggy Bontemps / Dave Van
Staey, Kathleen Beyers, Wim Van den Bergh, Anke Van Hooijdonk, Nele
Franken / Griet Brughmans, Sofie Beyers, Gitte Van den Bergh, Glenn Van
Oevelen, Jan Van Loon, Dries Van Oevelen

UIT
DE
DAGKLAPPER

MILAC-

31 mei 1983:
‘Jos Loos heeft met één
zijner geburen een gesprek
over ‘hoe schattig en lief’ die
konijntjes toch op de gazon
kunnen spelen… Ja, daar
kunnen we U geen ongelijk
in geven. ‘s Avonds komt Jos
die gebuur weer tegen en ze
beginnen weer over die
konijnen maar nu waren die
mensen ondertussen al eens
in hun groentetuin gaan
kijken … en zo konden we
deze mensen getallen horen
noemen zo groot als onze
staatsschuld als U begrijpt
wat wij bedoelen … Al die
lekkere groenten en die
schattige konijnen ...’.

DORPSHUIS?

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

Vulde jij de
vragenlijst over
noden
en
kansen voor een
dorpshuis
in
Achterbroek al
in? Zorg er dan
zeker voor dat je dit niet anoniem doet.
Anonieme reacties worden immers niet mee
verwerkt en jammer genoeg kwamen er al
enkele binnen. Voor alle duidelijkheid: er zijn
geen foute antwoorden. Alle meningen,
ideeën, suggesties, … zijn waardevol, ook
deze die tegen een dorpshuis zijn. En je mag
gerust zijn: je naam wordt nergens bekend
gemaakt. De bevraging kreeg je vorige week
in je brievenbus en kan nog tot en met 9
januari ingevuld bezorgd worden in de
brievenbus van Zandstraat 9c of Kruisbos 25
of in de urne van de Spar.

21 november 1964:
‘Jos Warmoeskerken en Jos Ribbens hangen de
aftrekker die Julia buiten laten staan had aan het
venster van de bovenverdieping. De ladder moet er bij
te pas komen om de aftrekker terug binnen te halen’.
KUS DOOR DE BRIEVENBUS
Jet Kenis (6 jaar) tekende een regenboog, niet
toevallig een teken van hoop!
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