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INLEIDING
Hoera! De avondklok wordt afgeschaft en vervangen
door een samenscholingsverbod. Je mag terug 2
personen (van hetzelfde huishouden) thuis
ontvangen. En de horeca mag de terrassen weer
openen. Vermits we allemaal een Kalmthoutse
horecabon kregen van het gemeentebestuur
hebben we geen excuus om die terrasjes niet op te
zoeken. Geniet ervan!
HET DAGELIJKS LEVEN GAAT DOOR
Lauranne Van den Muysenbergh (22 jaar) zit op
Erasmus in Finland. Geen ideale periode. Maar toch.
‘De meesten kennen mij van het tankstation in
Achterbroek. Ik speel voetbal en heb in de Chiro
gezeten’, stelt Lauranne zich even voor. ‘Ik studeer
Sociaal Werk in Gent en ben 14 januari vertrokken
naar Kotka, een klein havenstadje dicht bij de
Russische grens. Normaal studeer ik nu mijn laatste
semester in Finland’.
Alternatief binnen Europa
‘Corona gooide heel wat roet in het eten, want
normaal gezien was ik het eerste semester naar
Rwanda vertrokken. Onze reis werd oorspronkelijk
met een semester uitgesteld, maar in oktober kregen
we te horen dat studies in het buitenland, voor onze
eigen veiligheid, enkel nog binnen Europa mochten.
Zo ben ik in Finland terecht gekomen. Ik ben samen
met 2 andere meisjes van mijn school aan dit
avontuur begonnen. Op de luchthaven van Zaventem
moesten we een negatieve test voorleggen. Niet om
Finland binnen te mogen maar voor onze overstap in
Nederland. Bij onze landing in Finland moesten we
aantonen dat we kwamen om te studeren, want
vanwege corona krijgt niet iedereen toegang tot het
land’.
Geen mondmaskerplicht

‘Toen we hier aankwamen was er bijna niets van
corona te merken. De restaurants en cafés waren
open, we mochten binnen afspreken met 10

personen, mondmaskers nergens verplicht
(zelfs niet op het openbaar vervoer). Helaas is
ook Kotka van groen naar rood gegaan,
waardoor ook hier nu de horeca is gesloten.
Afpreken in groep mag nog maar met max. 6
personen. Maar mondmaskers zijn nog steeds
niet verplicht, ze vinden dat dit ingaat tegen
de vrijheid. Wel wordt dit steeds meer
vrijwillig gedragen. Voor mijn studies heeft dit
alles niet zo een grote impact gehad, omdat
we in België sowieso online les hadden. We
zijn hier gestart met les op school, maar dit is
jammer genoeg ook veranderd naar Teams
meetings. Ik doe mijn stage in een
kleuterschool en ben heel blij dat die wel nog
gewoon doorgaat. Hierdoor kom ik uit mijn
kot en zie ik andere mensen dan de 6 Erasmus
studenten in mijn appartementsblok. Door
corona zijn er niet veel Erasmus studenten.
Volgend jaar laat Xamk, de Finse universiteit,
zelfs geen buitenlandse studenten toe. We
mogen dus blij zijn dat we hier geraakt zijn,
ondanks de mindere dingen die corona heeft
veroorzaakt. De natuur is hier prachtig. Veel
nieuwe mensen ga ik niet leren kennen en al
zeker geen Finse mensen, want die zijn niet zo
sociaal. Maar de andere Erasmusstudenten
zijn leuk en we maken er het beste van met
ons 7.’

HELDEN VAN HIER
Op 4 mei was het ‘Internationale Dag van de Brandweer’, een dag
waarop de mannen en vrouwen geëerd worden die elke dag hun leven
op het spel zetten om levens en eigendommen te redden. Zoals
Achterbroekenaar en sergeant Bart Aerts. Bart (45 jaar) is getrouwd
met Anouck met wie hij 2 zonen heeft, Pieter en Sam. ‘Ik kreeg de
brandweermicrobe te pakken bij de brandweer van Covestro, waar ik al
24 jaar werk en sinds kort ploegleider ben’, zegt Bart.
Hechte vriendengroep
‘15 jaar geleden sloot ik me aan bij de vrijwillige brandweer van
Kalmthout, waar ik enkele jaren geleden benoemd werd als sergeant.
Samen met een collega-sergeant heb ik de leiding over één van de vier
ploegen. We zijn een korps van een 40 brandweermannen en
-vrouwen, op één na allemaal vrijwilligers. Een tijdrovende hobby. We
maken samen veel mee, mooie momenten, maar ook aangrijpende
gebeurtenissen. Daardoor vormen we een hechte groep en gaan we
voor elkaar door het vuur. Onze vriendenkring zorgt regelmatig voor
leuke activiteiten. We gaan dan sporten of wandelen, eten eens samen.
Er zijn onze jaarlijkse opendeur- en restaurantdag. Activiteiten waarbij
ook onze partners en kinderen aanwezig zijn, ook zij maken een
belangrijk deel uit van ons korps. Het is immers vaak op de meest
ongelegen momenten dat we worden weg geroepen. Gelukkig zijn het
merendeel van onze interventies snel op te lossen: het opkuisen van de
baan na een ongeval of door een oliespoor, het redden van dieren in
nood, controle nadat een automatisch brandalarm afgaat, het
bevrijden van iemand uit een lift, bijstand van de ziekenwagen,… Af en
toe zijn er ook interventies die een diepere indruk nalaten: woning– of
heidebrand, zwaar ongeval al dan niet met geknelden, stormschade en
-zoals we in Achterbroek allemaal wel weten- waterschade, ..’

stijging in de interventies bijstand
ziekenwagen. Zo worden we veel
vaker opgeroepen om hulp te bieden
bij het evacueren van covidpatiënten.
Het is niet altijd even eenvoudig om
patiënten met een brancard naar de
ziekenwagen te brengen. Hier bieden
wij dan hulp, vaak gebruiken we
hiervoor onze ladderwagen. Tijdens
de eerste lockdown ging het vooral
over oudere patiënten, maar steeds
vaker gaat het nu ook om jongere
mensen. Best ingrijpend om te zien
wat dit virus kan veroorzaken. We
beschermen onszelf dan ook zo
optimaal mogelijk.
Als vrijwillige
Ingrijpend om te zien wat het virus kan veroorzaken
brandweer zijn we niet steeds
‘Om deze interventies professioneel aan te pakken, volgen we heel wat aanwezig op de kazerne. We dragen
opleidingen. Extern, bij de brandweerschool, of binnen ons eigen steeds een pager bij ons. Als er een
korps. Zo organiseren we maandelijks verschillende oefeningen waar noodoproep binnenkomt op de
de vaardigheden uitgelegd en getraind worden. Om onze materialen te alarmcentrale worden we via onze
onderhouden is er een wekelijkse werkavond. Corona had op onze pager opgeroepen. Als we zo’n
werking een grote invloed. We moesten op zoek naar een manier om oproep binnen krijgen, springen we in
onze kennis en vaardigheden up-to-date en onze materialen in orde te onze wagen en rijden onmiddellijk
houden, volgens de geldende maatregelen. Hierdoor kunnen we maar naar de kazerne om ons zo snel
met max. 10 personen tegelijk aanwezig zijn op oefen- en mogelijk naar de plaats van de
werkavonden. Bovendien moeten we nu na elke interventie al het oproep te begeven. Natuurlijk
materiaal en de wagens ontsmetten. Na een interventie nog even in houden we ons hierbij aan de
Defanfare
fanfaretijdens
tijdenseen
eenconcert
concertininde
deparochiezaal
parochiezaal
De
onze cafetaria napraten kan niet meer. Een groot gemis, zeker als het verkeersregels, al gebeurt het
om een ingrijpende interventie gaat. Toch willen we voorzichtig blijven. misschien wel eens dat we wat
De angst dat het virus zijn weg vindt naar ons korps en zich verspreidt ‘vlotter’ rijden. Om steeds voldoende
onder onze brandweermannen is groot. Bij een uitbraak kunnen we brandweermannen ter beschikking te
immers geen hulp meer bieden aan de inwoners van Kalmthout. Ook hebben bij de interventies zijn er elk
alle activiteiten van onze vriendenkring liggen al meer dan een jaar stil, jaar nieuwe aanwervingen. Wie zich
net zoals de rest van de maatschappij. Toch wel een gemis voor ons, geroepen voelt, mag mij zeker
maar ook voor onze gezinnen. We zagen door corona vooral een aanspreken’ besluit sergaent Aerts.

HOE GAAT HET NOG MET?
Ipsita Mertens (29) arriveerde op 26 juli 1992 als baby van 10 maand in
Zaventem. ‘Waar mijn fantastische ouders, Adrienne en Herman, me
hartverwarmend welkom heetten en we de basis voor een onafscheidelijk
band legden’, zegt Ipsita. ‘Mijn naam doet het waarschijnlijk al
vermoeden. Terwijl ik dus opgroeide als een echte Achterbroekse, liggen
mijn roots elders. Net als mijn broer, die in 1989 naar Achterbroek kwam,
heb ik Indische roots. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Kummanoor
(gelegen in het zuiden van India) en ik uit het noordelijke deel van India,
Calcutta’.
Mezelf creatief uitdagen
‘Zowel mijn broer als ik gingen tot het zesde leerjaar naar De Linde, de
basisschool in Achterbroek. Als ik terugblik op mijn kindertijd word ik
vooral verblijd door mooie herinneringen: de verjaardagsfeestjes, bos- en
zeeklassen, carnaval en de jaarlijkse tradities zoals Sinterklaas, Kerstmis
en hoe deze de gedachten aan de warme thuis die ik altijd heb gehad in
het daglicht zetten. Er waren tal van hobby’s waar mijn broer en ik ons in
konden uitleven. We zaten allebei in de Chiro. Mijn broer voetbalde in
Achterbroek, maar ik voelde meer aansluiting bij het creatieve en volgde
enkele jaren tekenles bij Pigment. In tegenstelling tot mijn broer Binu ben
ik wat meer geneigd de rustige activiteiten op te zoeken, al kan ik mij nog
steeds in het zweet werken als het op stencilen aankomt. In deze
vreemde tijden is het dan ook een zegen om mezelf creatief uit te dagen
in mijn vrije tijd. Ik leer mezelf op gitaar nieuwe liedjes spelen of
experimenteer met verf en meerdere lagen op papier. Ondanks mijn
ietwat perfectionistische opinie over het eindresultaat, ben ik vrijwel altijd
tevreden met wat het proces me weer heeft bijgeleerd’.
Nostaligie: de Kalmthoutse heide én een ijsje
‘Laatst ging ik met mijn ouders wandelen in de Kalmthoutse heide. En
alsof dat nog niet nostalgisch genoeg was, leende het weer er zich die
dag toe om samen te genieten van een ijsje aan het ijskraam. Mijn vader
was treinbestuurder en is inmiddels gepensioneerd. Maar in mijn
kindertijd was hij ook ijsboer in bijberoep. Sommige mensen herinneren
zich misschien zijn ijskar van ‘de Poolvos’ nog. Hij maakte zelf ijs en
ijstaarten of ijslammetjes voor communies en andere feestelijkheden. Op
zondag trok hij met De Poolvos naar de Kalmthoutse Heide. Gelukkig nam
hij me af en toe mee om het ijs voor te proeven en te testen. Mijn mama
ontfermde zich gedurende het grootste deel van mijn jeugd over Binu en
mij. Toen we ouder en vooral zelfstandiger werden, ging zij werken in het
WZC Sint-Vincentius in Kalmthout. Na haar welverdiende pensioen,
besloot ze om haar zorgende kwaliteiten in te zetten als vrijwilligster in
‘De Linde’, dezelfde basisschool waar mijn broer en ik onze eerste lessen
leerden. Na de basisschool ging ik naar Stella Matutina in Wuustwezel.
We hadden een vast klikje dat samen naar school fietste. Daar is wel een
mooie vriendschap uit ontstaan. We hebben heel regelmatig contact en
kijken er steeds naar uit om elkaar weer in levende lijve terug te zien.
Vanaf het 5de middelbaar koos ik voor Jeugd- en gehandicaptenzorg, in
Antwerpen. Na mijn opleiding kon ik meteen aan de slag bij mijn laatste
stageplaats. Daar heb ik enkele jaren gewerkt. Drie jaar geleden ben ik in

Breda gaan werken, in de
ouderenzorg. Vooral met mensen
met dementie. Tijdens de eerste
lockdown werd er van alles
bedacht zodat verwanten hun
(groot)ouders toch nog konden
zien en vanuit de tuin contact met
hen konden hebben. Maar veel
bewoners begrepen niet wat
corona was of waarom ze buiten
het hek moesten blijven. Daarnaast
moesten wij, als personeel, ook
vaak met beschermende kledij
werken waardoor de bewoners ons
niet herkenden of niet goed
konden horen.
Anderhalf jaar
geleden kocht ik een appartement
in Roosendaal. Daar woon ik nu.
Recent ging ik een nieuwe
uitdaging aan en momenteel werk
ik bij mensen met een meervoudige
beperking in Roosendaal. Hier
hadden ze enkele maanden terug
een uitbraak van corona. De
bewoners die positief getest
werden,
werden
allemaal
verzameld in 1 woning en daar in
quarantaine geplaatst.
Niet
gemakkelijk, want zij hebben net
structuur en regelmaat nodig. Het
heeft heel wat organisatie gevergd,
en nog steeds. Maar ondertussen
zijn
de
bewoners
allemaal
gevaccineerd.
Al blijft het ook
voor hen nog steeds moeilijk om
beperkt contact te hebben met
familie of vrienden of door hobby’s
die nu niet door kunnen gaan’,
besluit Ipsita.

DE KLAS VAN HET JAAR 1939-1940

met dank aan Anna Van Campen

Met o.a. Anna Van Campen, Anneke Vissers, Jacqueline Francken, Gemma De Ren, Lea Francken, Paula
van der Linden, Julia Francken, Lisa Jacobs, Jozefa Jacobs, Hilda Boden, Hilda Van de Keybus

UIT DE OUDE DOOS

Hilde Francken

In het Mariaal jaar in 1954 liet Pastoor
Henneuse samen met de Boerinnengilde 2
schotels drukken in Delfts blauw. De ene
schotel stelde de kerk voor als herinnering aan
de kerkwijding van 15 november 1953, de
andere gaf het oude Mariabeeld weer,
waarrond de tekst: ‘O.-L.-Vrouw van
Bezoeking en Bijstand behoed, bescherm,
zegen onze Parochie en onze gezinnen’.
Honderden schotels werden verkocht. Na de
bestelling kwam een probleem bovendrijven:
de invoerrechten om de schotels tot in
Achterbroek te krijgen zouden meer kosten
dat de borden zelf. Daarop besloten enkele
dappere Achterbroekenaren om de borden te
smokkelen. Men was goed voorbereid, ze
kozen een zondagavond uit om de schotels
over de grens te brengen. Er werd
afgesproken dat iemand uit de buurt het licht
zou aandoen als de douanepost bemand was.
Ze begonnen eraan, maar zagen plots het licht
aangaan. Terwijl de ene zich verschuilde bij de
buit, ging de andere kijken. Groot was zijn

verbazing toen bleek dat er niemand in de
douanepost zat. De zoon des huizes was
thuisgekomen, en had gewoon het licht laten
branden. Ongewild zorgde hij zo voor een lichte
paniekaanval bij de smokkelaars. Eind goed, al goed.
De schotels kwamen veilig en wel in Achterbroek
aan. Ongetwijfeld staan ze nog in menig
Achterbroekse huiskamer.

UIT DE MILAC-DAGKLAPPER
5 november 1985:
‘De jonge zoon van Achiel van Oevelen, Dries, leert wat
nieuws bij van zijn vader: vader toont hoe men de
kachel aanmaakt: wat papier, hout en dan kolen. Dries
probeert het ook en werpt er ook zijn nieuwe
schoenen in!’.
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