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INLEIDING

BEROEP IN DE KIJKER

De pijlen naar het vaccinatiecentrum
zijn ondertussen volop aanwezig in
het straatbeeld en wie richting Maria
ter Heide rijdt, heeft ongetwijfeld
het verkeerslicht al gespot. Ook op
het terrein zelf is alles in gereedheid
gebracht om straks op volle toeren
te kunnen vaccineren. Ondertussen
worden de dagen langer, en is het al
verschillende dagen ‘bankenweer’
geweest (zoals we dat hier in de
Zandstraat zeggen, m.a.w. weer om
efkes op onze buurtBURTbank te
zitten). Laat ons dus geloven dat er
licht aan de horizon wenkt!

Kris Van Den Bergh vestigde zich in 1988
als pas afgestudeerde kinesist in
Achterbroek, op de Kalmthoutsesteenweg, niet ver van de grot. Nadat
zijn praktijk verhuisde naar de
Roosendaalsebaan
kreeg
hij
ondersteuning van Wendy Van Oevelen.
‘Toen later ook Katelijne Maes ons team
versterkte, werd het tijd om uit te kijken naar een groter
pand’, zegt Kris. ‘Julien en Anneke Ribbens beslisten net op
dat moment om te verhuizen naar een serviceflat. Een betere
locatie konden we ons niet wensen!’

FERM ONTBIJT

Het ontbijt is de belangrijkste
maaltijd van de dag, zo wordt
gezegd. En nu de wafelenbak van
Ferm niet kon doorgaan, werd er
gezocht naar een alternatief. Dus
leveren de Ferm(e) dames op 14
maart met veel plezier een ‘Ferm
ontbijt aan huis’. Inschrijven kan via
fermachterbroek@gmail.com of via
SMS of whatsapp naar Lea
Breugelmans 0474 47 86 44. Het
ontbijt kost 16 euro per persoon en
wordt aan huis geleverd tussen 8.00
u en 9.00 u. Uiterste datum van
inschrijving is 8 maart.

Tientallen liters ontsmettingsalcohol
‘Het was wel even zoeken naar een geschikte naam voor onze
nieuwe praktijk. Maar omdat de praktijk gelegen was aan de
Roosendaalsebaan 4 én omdat er nog plaats was voor een 4de
collega, werd de nieuwe naam voor onze praktijk uiteindelijk
‘Kine 4’.
En inderdaad niet veel later vervoegde Silke
Francken ons team. We geraakten steeds meer op elkaar
ingespeeld toen vorig jaar Corona de hele wereld op zijn kop
zette. Na een eerste lockdown moesten we de hele
organisatie van de praktijk omgooien. Patiënten mochten niet
in elkaars buurt komen en de hele praktijk moest voortdurend
ontsmet worden. Tientallen liters ontsmettingsalcohol zijn al
langs onze handen gepasseerd. Gelukkig was het huis groot
genoeg om dit alles te organiseren en dankzij de vele ramen
kon er ook genoeg geventileerd worden. Werken met een
mondmasker was wel echt aanpassen, maar ondertussen zijn
we het al meer gewoon. Ook de soort behandelingen
begonnen te variëren als gevolg van Corona: revalidaties
bleven uit omdat er in de ziekenhuizen niet meer geopereerd
werd. In de plaats kwamen meer patiënten met rug- en
nekklachten omwille van het thuiswerken. Voor patiënten zijn
al die te nemen maatregelen niet evident, maar we zijn
dankbaar dat iedereen de opgelegde regels zo goed volgt en
nauwgezet afbelt als er ook maar enig risico van besmetting
zou zijn. We zijn dan ook niet bang om besmet te geraken. Nu
is het uitkijken naar het moment dat iedereen gevaccineerd zal
zijn om de werking van vroeger opnieuw te kunnen oppikken’.

HOE GAAT HET NOG MET ...

UIT DE OUDE DOOS

Jean-Pierre De Coster

… onze rusthuisbewoners? Wekelijks bezorgen
we hen een papieren krantje, maar eigenlijk willen
we ook gewoon graag weten hoe het met hen
gaat!

Wist je dat … de Sint-Jozefskring in de jaren ‘80
jaarlijks een groepsscrabble organiseerde?
Verenigingen en gezinnen kampten tegen elkaar.
Vooraan op het podium zat de jury en stond het
grote
scrabblebord.
Elk
woord
werd
Voetbal!
gecontroleerd en het hoogst gescoorde woord
Louis Elst woonde op de Brasschaatsteenweg,
kwam vooraan op het bord en moest door
recht over de sporthal. Hij was meer dan 70 jaar
iedereen overgenomen worden. Een zaal vol
samen met zijn vrouw toen ze overleed. Hij
denkende mensen, geweldig spannend!
kende haar sinds zijn 17de. Samen hebben ze 2
Jef Van Gestel, Hilda
dochters en 1 zoon. Wie ‘Louis’ zegt, zegt
Antonissen en ?
‘voetbal’. Hij is ere-voorzitter van K.A.V.V., was er
40 jaar voorzitter, 54 jaar in het bestuur en 48 jaar
afgevaardigde van de 1ste ploeg. Als blijk van
erkentelijkheid voor bewezen diensten ontving hij
hiervoor de Gouden Palmen der Kroonorde van
Koning Boudewijn. Hij krijgt trouwens nog steeds
post van het koningshuis. Sinds 23 september
2019 verblijft Louis in Residentie Beukenhof.
Jos, Gretel en Inge Beyers
‘Gezien de omstandigheden gaat het goed’, zegt
Louis. ‘Ik trek mijn plan. Het bezoek en de
contacten zijn wel veranderd. Ik mis de
samenhang en het sociaal contact met iedereen.
Voor corona kreeg ik veel bezoek van vrienden en
familie, maar dat kan nu niet. Ik heb het meeste
Jan Van den
deugd aan het ophalen van herinneringen en het
Eynden
kijken in mijn fotoboeken. Achterbroek, dat
herinnert mij aan de voetbal, de kameraadschap,
de vriendschap en mijn familie’.
Met dank aan het
ergoanimatieteam
van Beukenhof

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
26 januari 1985:
De fanfare tijdens een concert in de parochiezaal
‘De St. Jozefskring
hield een scrabble avond in de
parochiezaal. Er waren 19 groepen scrabbelaars’.

‘T VERVOLG
Ria Reynaerts laat weten dat op de foto van de
80-plussers de 4de persoon links bovenaan haar
grootvader Jan Reynaerts is.

POST UIT CAMBODJA
Gert Herrijgers groeide op in Achterbroek, maar geeft nu al
verschillende jaren les in het buitenland. In 2016 kwam hij,
als vrijwilliger van Little Hearts (www.littlehearts.be), in
Cambodja terecht waar hij lesgaf en mee zorgde voor een
40-tal kinderen die uit een moeilijke situatie kwamen. Hij
werd er prompt verliefd op het land en de stad en vond er
via enkele omwegen nu zijn nieuwe thuis. Deze brief, waarin
hij ons ook vertelt over de coronacrisis in Cambodja, is een
verrassing voor zijn ouders.
Hallo mam en pap!
Verrassing, ik sta in de Gazet van Achterbroek!
Hoe is het daar allemaal? Houden jullie het nog wat vol met al die
maatregelen?
Hier in Cambodja is de hele Covid-situatie helemaal anders dan in
België. Over het hele jaar verspreid zijn er slechts 800 gevallen
geweest en nul overlijdens. Het is nog te vroeg om conclusies te
trekken, maar wellicht is dit te danken aan een combinatie van
gunstige omstandigheden: door het constant warme weer is alles
openlucht, er is geen openbaar vervoer waar iedereen opeengepakt
zit, we buigen het hoofd in plaats van handen te schudden en door
de genocide van de Khmer Rouge in de jaren ‘70 (waar oudere
mensen vaak de eerste slachtoffers waren) heeft Cambodja nu de
jongste bevolking van Azië.
Ook een hard maar doortastend optreden van de regering heeft
hiervoor gezorgd. Wil je het land binnenkomen, dan moet je 2000
dollar op tafel leggen en ga je 14 dagen verplicht op hotel in
quarantaine. Pas na een tweede negatieve test mag je naar buiten.
Eind november waren er 5 (slechts vijf!) nieuwe gevallen in het hele
land en meteen gingen alle scholen, cinema's, clubs, etc. voor twee
weken dicht. Voordeel van een dictatuur: in tegenstelling tot
Alexander de Croo hoeft eerste minister Hun Sen zich geen zorgen te
maken over herverkiezing en kan hij dergelijke onpopulaire
beslissingen nemen. Het is ook wel nodig: Cambodja is nog altijd een
straatarm land en een grote uitbraak van Covid zou nefast zijn voor
de schaarse gezondheidsvoorzieningen.
Dit alles heeft tot gevolg dat het leven hier grotendeels zijn normale
gang blijft gaan. We kunnen nog gewoon pintjes gaan drinken op
café en net zoals vroeger in ‘t Zaaltje (waar is de tijd!) draai ik nog
altijd plaatjes op feestjes waar iedereen gewoon kan komen dansen,
alsof er niks aan de hand is. Ja, ik begrijp dat de mensen nu jaloers
zijn daar!
Ik zie jullie graag en ik zie jullie ook heel graag deze zomer terug, dus
hou nog heel even vol. Volg de maatregelen, laat je vaccineren,
draag je mondmasker en houd afstand, zodat we over enkele
maanden elkaar terug een dikke knuffel kunnen geven.
Lieve zoen voor jullie alletwee en voor Tineke, Bart, Ilana, Peet,
Tamara, Jinthe en Juna! Tot snel!
Gert

FOTOZOEKTOCHT
Wat kregen we al mooie reacties op
onze fotozoektocht! En nog beter: hoe
tof dat jullie ‘m al zo massaal deden!
We hadden nog een fotozoektocht
voor de kinderen beloofd, die is
ondertussen ook klaar. En als we
eerlijk zijn: we vinden deze minstens
even plezant als die van de
volwassenen. Hou je dus niet in, pak
die (klein)kinderen mee, of de
buurkinderen, of de kinderen van je
baas. Elk excuus is goed om (ook als
volwassene) deze zoektocht te doen☺
En ... dankzij Gitte (die uitkeek naar de
kinderversie om hem met haar zoon
Wout te doen) hebben we er ook maar
meteen een kleuterversie van gemaakt.
Dezelfde tocht, met aangepaste vragen
voor de kleinsten. Speciaal voor
Woutje, en alle andere kleuters. Er
liggen
een
beperkt
aantal
kinderzoektochten bij de Spar en bij
dagbladhandel Ingrid, maar we mailen
‘m graag door na een berichtje naar
gvachterbroek@gmail.com.
En ook
deze prijzenpot kan gerealiseerd
worden dankzij het gemeentebestuur
(waar
we
heel
dankbaar voor zijn!)

DE KLAS VAN … 1962

met dank aan Luc Van Loon

Bovenste rij van links naar rechts: Jan Simons, Xavier Van Wezel, ?, Jan Elst, Peter Francken, Luc Van
Loon / Erik Peeters, ?, Danny Van Oevelen, Rudi Roels, Rudy Van Looveren, Leo Kenis, x Van
Steensel, ?, ?, Jozef Beyers, ?, Koen Francken, meester Hugo Deckers / Roger Rijs, Tony Ribbens, Marc
Van Thillo, ?, Leo Geysen, Roger Van den Bergh, Dirk Bernaerts, Marc Couwenbergh

MEER BLAUW OP STRAAT

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

Als je op pad gaat, vind je misschien wel 1 van 5 januari 1985:
mijn blauwe ‘Happy Stones’. Happy Stones ‘’s Namiddags ziet men vele kinderen glijbanen maken
zijn beschilderde stenen die ergens en met sleeën spelen. Voor de kinderen betekent
neergelegd worden om de vinder blij te sneeuw een hoop pret, voor de grote mensen is de pret
maken. Als je een steen vindt, mag je hem iets minder. ‘s Avonds zaten vele mensen aan hun
meenemen of ergens anders wegleggen. Ook stoelen vastgenageld toen ze van Armand Pien
zin om er te maken? Gewoon doen (en stuur vernamen dat het de afgelopen nacht –22° C gevroren
even een foto door)! En neen, dat hoeven had.’
geen blauwe te zijn (dat was toevallig de pot
KUS DOOR DE BRIEVENBUS - DIT VONDEN WIJ LEUK!
verf die ik nog had open staan ☺)
Foto hier en foto daar
Hilde en Ann kregen het weer mooi voor elkaar!
Veel Achterbroekenaren gingen op pad
met in hun hand een zoektochtblad
Onderweg maakten ze het gezellig met een babbel
en een lekkere knabbel
Alles niet gevonden van de eerste keer?
Dan doen we die wandeling morgen weer!
Rusten onderweg kan altijd op een mooie bank
Hilde en Ann, VAN HARTE DANK!

(vanwege een Achterbroekse wandelaarster)
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