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INLEIDING

‘T VERVOLG

Als vloeken helpt, dan vloek je maar.
Maak herrie, stennis en misbaar.
Scheld schel en luid je goudvis uit
en schreeuw je scherven bij elkaar.

Ludo Sanders laat weten dat het inderdaad Lu Elst was die door het
putdeksel trapte op het koertje naast het pissijn van ’t café bij
Jeanneke en René. Echter was het niet de beerput, maar de
regenput.
Ondertussen vragen we ons af welke –toenmalige– jongelui hier de
cafébaas en –bazin omringen. Wie het weet mag het laten weten!

Als bidden helpt, bid dan gerust.
Als het je troost of sterkt of sust.
Of vraag om raad. Als Hij bestaat
dan is het goed, maar ‘t is geen must.
Als huilen helpt, ga dan je gang.
Het is niet niks en het duurt lang.
Het kan geen kwaad als het niet gaat.
Het mag gezien zijn, wees niet bang.
Als praten helpt, bel me dan op
en steek van wal, hals over kop
en van de hak weer op de tak
of zachtjes sluipend uit je slop.
Als lopen helpt, vertrek meteen.
Zeer doelgericht of nergens heen.
Het hoeft niet snel, al mag dat wel.
Met verre vrienden of alleen.
Als zwijgen helpt, wees dan maar stil
en duik - als dat is wat je wil een tijdje weg van pijn en pech
- als je weer opduikt, geef een gil.
Als lachen helpt, ken ik een grap
of val dolkomisch van de trap.
Denk aan je kat die keer in bad
of aan het Belgisch staatsmanschap.
Als dansen helpt, is er muziek.
Als breien helpt, dan hou je steek.
Als boos zijn helpt, geef ik kritiek.
Als bakken helpt, let there be cake.
Als yoga helpt, wees fluks en zen.
Als slapen helpt, stop ik je in.
Als schrijven helpt, scherp dan je pen.
Als poetsen helpt, welaan: begin!
Je voelt je murw en overstelpt
en snakt naar stranden, wit
geschelpt...
Hou vol. Vat moed.
Want het komt goed.
Doe ondertussen maar wat helpt.
Stijn De Paepe

NA DE KERSTPUZZEL ...
... broeden we op een vervolg. Bereid je
dus voor op de Paaspuzzel! Het wordt
opnieuw een combinatie van weetjes met
Achterbroekse dialectwoorden. We zijn nog op zoek naar typische
Achterbroekse dialectwoorden. Heb je suggesties? Stuur ze ons
door! Mààr, dat is nog niet alles! Want volgende week, bij de start
van de krokusvakantie, vind je in deze gazet ook een
fotozoektocht. Deze kan je, in je veilige gezinsbubbel of met
maximum 3 vrienden/vriendinnen, op je eigen tempo en op een
moment naar keuze afleggen. Deze fotozoektocht loopt van de
krokus- tot en met de paasvakantie. Lekker lang tijd dus! En
natuurlijk zorgen we, in samenwerking met het gemeentebestuur,
ook weer voor een fijne prijzenpot!

WAT ALS …

met dank aan Ria Peeters

… je door de mondmaskers niet meer kan
communiceren? Waarheid voor de vele doven en
slechthorenden die door de mondkapjes niet meer
kunnen liplezen. De gemeente Kalmthout verdeelde
1.000 mondmaskers met een doorkijkvenster voor
doven en slechthorenden. Stefaan Peeters, zoon van
Leon en Julia Van Thillo, was bereid om hier wat
meer over te vertellen.
Doof sinds de geboorte
‘Ik groeide op in de Achterstraat, samen met mijn
broers (Herman en Kris) en zussen (Vera, Lut en Ria).
Sinds mijn huwelijk woon ik op Nieuwmoer. Mijn
vrouw Carina werkt in het strijkatelier in Kalmthout
en ikzelf bij chocolaterie Ickx. Wij zijn beiden doof
sinds onze geboorte. Onze kinderen horen wel.
Onze dochter behaalde een bachelor Office
Management en onze zoon studeert architectuur.
Hij zit in zijn laatste masterjaar. Wij zijn heel trots op
hen. In Achterbroek woonde veel familie, dat was
leuk; ook voetballen daar was tof. Ik ging naar de
kleuterschool in Achterbroek. Vanaf het lager ging
ik in Antwerpen naar een school voor doven en
slechthorenden. Daar leerde ik liplezen en de
gebarentaal van Antwerpen. Toen waren er in
Vlaanderen verschillende gebaren voor eenzelfde
woord. Nu bestaat er gelukkig één algemene
gebarentaal voor Vlaanderen : de VGT (Vlaamse
Gebarentaal). Maar Nederlanders en Walen hebben
nog steeds andere gebaren dan wij. Gelukkig
kunnen we elkaar meestal toch begrijpen.
Tof als mensen moeite doen

‘Omdat ik doof ben, vinden mensen het soms
onwennig om met mij te communiceren. Dat begrijp
ik natuurlijk, maar ik vind het wel heel tof als mensen
toch moeite doen. Het is dan heel belangrijk dat ze
langzaam spreken met korte zinnen en heel goed
articuleren zodat ik kan liplezen. Als mensen
gebarentaal kunnen, kan ik hen beter begrijpen. Dan
kunnen ze met gebaren ondersteunen wat ze
zeggen. Daarom is het vaak zo dat iemand van de
familie in gebarentaal tolkt wat er gezegd wordt. Er
zijn ook doventolken waar ik beroep op kan doen.
Zo was er in onze trouwmis ook een tolk. Omdat

we niet horen, hebben we thuis handige
apparaten. Als de deurbel gaat, worden wij
verwittigd door een lamp in de living. Dat is
bv. ook zo bij de brandmelder en de wekker.
Mijn wekker heeft een trilplaatje dat ik onder
mijn hoofdkussen kan leggen. Dan ben je
ineens goed wakker, hoor’.

Leer jij ook enkele gebaren?
‘In coronatijden is het mondmasker voor mij
heel vervelend. Ik los dat op door goed
afstand te houden als ik praat met iemand,
zodat ik het mondmasker af kan zetten. De
gemeente Kalmthout heeft voor ons voor
mondmaskers met een venstertje gezorgd.
Dan kan ik liplezen als het masker opstaat.
Soms dampt het masker wel aan als je praat...
Maar ik vind dit initiatief van de gemeente wel
fijn. Er zijn niet veel doven en het is leuk als er
extra aan ons gedacht wordt. Zo vond ik het
ook heel tof dat Alexander De Croo tijdens de
warmste week meedeed aan de actie ‘Het
warmste gebaar’. Hij riep mensen op om een
De fanfare tijdens
een concert in de parochiezaal
stukje gebarentaal
te leren.
Begint het bij jou ook te kriebelen? Je mag
altijd
enkele
gebaren
leren
(www.vgtleren.be). En als je dan eens een
dove ontmoet, kan je iets zeggen met
ondersteuning van gebaren.
Mijn dove
vrienden gaan je enorm dankbaar zijn!’

BEROEP IN DE KIJKER
Sinds 2019 heeft Achterbroek haar eigen dierenartsenpraktijk: Moervet.

Karaktervolle pand aan de Achterbroeksteenweg
‘Ludo Van Loon begon zijn praktijk in Essen-Hoek in de jaren '70’, zegt
Thomas Hectors. ’Die groeide in de loop der jaren uit tot een praktijk
met meerdere dierenartsen. Ludo doet het ondertussen rustiger aan en
behandelt nog kleine huisdieren bij hem aan huis. In 2017 besloten we
het karaktervolle pand aan de Achterbroeksteenweg te kopen en te
renoveren. Het is centraal gelegen en goed bereikbaar. De praktijk is nu
van Sjoerd Oonk en mezelf, Thomas Hectors. Wij werken hoofdzakelijk
als rundveedierenarts, maar doen even goed de kleine herkauwers
(schaap, geit, alpaca) en paarden en dit samen met dierenarts Wietse
van de Kamp. Voor de gezelschapsdieren (honden, katten, konijnen, …)
kan je terecht bij Emilie Hautekiet, mijn vrouw. Zij behandelt de dieren
met veel liefde en aandacht. Het dier staat centraal maar het baasje
wordt niet vergeten en krijgt duidelijke uitleg bij wat er te gebeuren
staat met hun oogappels. Kitty Verhulst tenslotte staat in voor het
ontvangst van de klanten, de telefoon en helpt ons met de administratie
en de praktijk op orde te houden’.
Besmette dieren?
‘Wij behoren tot de gelukkigen die weinig last hebben van de strenge
coronamaatregelen. Wij mogen en kunnen ons werk gewoon en op een
veilige manier blijven uitvoeren. Voor de runderen, paarden, kleine
herkauwers rijden we naar de dieren toe, ook over de grens. Toen de
grenzen fysiek gesloten waren was dat soms lastig, maar we werden
altijd vriendelijk doorgelaten door de politie. De consulten in de praktijk
zijn wel enigszins aangepast. We trekken meer tijd uit, om te vermijden
dat mensen samen in de wachtzaal komen te zitten en om alles
regelmatig te ontsmetten. We hebben (voor zover we weten) nog geen
dieren met Covid-19 in de praktijk gehad. In Nederland is er veelvuldig in
het nieuws geweest dat nertsen zich gemakkelijk besmetten met
corona én mensen terug kunnen besmetten. Al vroeg in de eerste
lockdown was er bij een kat in Luik corona vastgesteld. Dat was het

eerste beschreven geval. In
China was er toen al bij
twee
honden
corona
vastgesteld.
Het
ging
telkens om dieren van
besmette eigenaars. Deze
dieren kunnen het virus niet
doorgeven aan mensen.
Van andere diersoorten is
het nagenoeg uitgesloten
dat ze Covid-19 kunnen
hebben of doorgeven’.
Fijn dorpsgevoel
‘Wij werken enkel op
afspraak, bij voorkeur na
telefonisch contact. Zo
kunnen we beter inschatten
hoeveel tijd we per patiënt
nodig hebben en vermijden
we dat er te lang gewacht
moet worden. We hebben
trouwens
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‘praktijkhonden’: Nina, een kruising
Epagneul Breton, Mila, een
Mechelse Herder, Buddy,
een Heidewachtel en Pip,
een kruising Shih Tzu. Mila
en Buddy gaan altijd mee
‘de boer op’. Als ze samen
zijn op de praktijk breken ze
het kot af, dus kunnen ze
uitrazen in de omheinde
tuin achter de praktijk. Nina
is al aardig op leeftijd en
doet het rustig aan, liefst
binnen. Pip is de jongste
van het stel, een pup van
bijna 3 maanden. We zijn
heel blij dat we in
Achterbroek terecht zijn
gekomen.
We
hebben
aangename
buren
die
regelmatig een praatje
willen slaan als we ze zien.
Er hangt hier echt nog een
fijn dorpsgevoel’.

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan Anna Van Campen

Deze foto dateert van 1967 en groepeerde de 80-plussers, samen met Pater
Antonissen, tijdens het 10-jarig bestaan van de ouderlingenbond.

UIT
DE
MILACDAGKLAPPER

13 januari 1960:
‘De
Achterbroekse
boeren
onder
de
gemeente
Kalmthout
worden een beetje aan ‘t
lijntje gehouden. Volgens
de
gemeentelijke
berichten moeten ze hun
aangifte doen in de
meisjesschool; op hun
telbrief
staat
de
jonggenschool aangeduid
en tenslotte gaat de
landbouwtelling door op
het gemeentehuis.
Wat een rommelnest!!!!’

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
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11 juni 1959:

In de kerstspecial werd een artikel gewijd
aan de kerststalbouwers. Ons kwam ter ore
dat ook Adriaan De Ruysscher mee aan de
basis lag van deze kerststalbouwers. Ere
wie ere toekomt en dus verdient ook hij
een plaatske in deze gazet!

‘Een onschuldig katje loopt rond in de kerk. De kinderen
denken aan geen bidden meer; de kwezeltjes richten
zich op, kijken boos naar het beestje, laten dan hun
hoofd terug scheef zakken en menen dat ze weer
schoon bidden’.
UIT DE OUDE DOOS (VERVOLG TEERFEEST)

met dank aan Jean-Pierre Decoster

En een goei teerfeest: dat is na het eten een danske placeren natuurlijk.

KUS
DOOR
BRIEVENBUS

DE

Kaat Konings (9 jaar)
was in een filosofische
bui: ‘Het leven is als
een ijsje. Je kan eraan
likken of je kan het
laten smelten’
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