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14 mei 2020

Heide vertelt!

Grootste feest ooit in Kalmthout op 3 mei 1951.
Tegenwoordig gebeurt het meer maar toen was het nog nooit gebeurt dat iemand 65 jaar getrouwd was. Het waren mijn overgrootouders HENDRIK MICHIELSEN EN SOPHIA VAN DE PAS.
s’ Morgens werden ze afgehaald in hun huisje op het einde van de Eikelstraat naast boer Sanders,
dan ging het naar de H.Mis in de Kerk van Kalmthout die afgeladen vol was. De dienst werd
gedaan door toenmalige pastoor Frans Weyts met drie heren. Na de mis was er een ontvangst op
het gemeentehuis door de toenmalige Burgemeester Ferdinand Brughmans. Nadien een foto van
de ganse familie op de trappen van het gemeentehuis. Ze werden vervoerd met een grote limousine en voor de familie een honderdtal Hilmann auto’s. Onder enorme belangstelling werd er
door Kalmthout gereden. Als dat achter de rug was volgde er een groot feest. Ik herinner mijn
overgrootvader met altijd een pijp in zijn mond en iedere dag een borrel jenever. Als 10 jarige heb
ik van hem eens een borreltje gekregen, jakkes dat pikte. Overgrootmoeder altijd met haar kapje
op. Een paar dagen voorheen was er bij Frans Vanhooydonck een kleine geboren zodat er op het
feest meteen een vijfgeslacht was. Voor mij als mannetje van 10 jaar een enorme gebeurtenis.

(op de foto’s 1: zicht op het altaar in de Kerk met als priester Pastoor Weyts. Foto 2: het jubilerende paar.
Foto 3:aankomst aan het gemeentehuis. Foto 4: familiefoto op de trappen van het gemeentehuis)
(bijdrage van Stan Wagemans)

De Kajotters in Heide
Frans Overlaet vermeldt in zijn verhaal ”jeugdherinneringen 1939-1945” het bestaan van een
afdeling van de KAJ tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. De KAJ staat voor Katholieke ArbeidersJeugd. Deze vereniging werd in de jaren ‘30 van de vorige eeuw opgericht door Priester Cardijn,
onderpastoor in Laken, parochie van ons koningshuis.

In die jaren was er schoolplicht tot 14 jaar. De lagere scholen voorzagen
hiervoor een 7de en een 8ste leerjaar. De kinderen, die na de 6de klas niet
naar een middelbare school gingen, maakten van deze 4de graad gretig
gebruik. Na die 2 supplementaire jaren konden zij gaan werken. De meesten gingen in de leer bij een bakker, loodgieter, schilder of een ander beroep en konden op die manier praktijkgericht hun job leren. Velen van
hen belandden ook in fabrieken, waar nog veel handarbeiders nodig waren. Zij stonden op de laagste ladder in de maatschappij en verdienden
de laagste lonen. De vele kroostrijke gezinnen hadden het zeer moeilijk.
Kindervergoeding of vakantiegeld bestond er niet. Deze slechte toestand
heerste er vooral in de steden. Onder druk van de socialisten en met de
steun van de Christelijke arbeiders is de 8-urendag en het algemeen stemrecht er door gekomen.
In 1930 werd het “Vlaams” pas een officiële taal. Daarvoor was de voertaal vanaf de 6de klas L.O
het Frans en dat was ook in alle officiële diensten en zeker in de economische wereld. Een bediende ging gekleed in een kostuum, hemd, das en een hoed. De werkman droeg afgedragen kleding
en een pet. Meestal spraken zij een vulgaire schuttingstaal, afgewisseld met af en toe een stevige
vloek. Sommigen zochten troost bij pot en pint. Jozef Cardijn zag al deze noden en wilde deze jongeren fierheid en zelfwaardering bij brengen op basis van het christelijk denken. De oprichter van
de KAJ in Heide was Alois Overlaet, oudste broer van Frans. Vlak voor de oorlog was hij gediplomeerd als regent, maar hij aanvaardde liever een openstaande plaats als onderwijzer in de Sint
Jozefschool in Heide. Toen Alois met de KAJ startte, sloten alle jongeren tussen de 15 en de 25 jaar
zich aan. Niemand van ons was arbeider, want we studeerden allemaal nog. De figuur van Cardijn
begeesterde ons. Met zijn kort in bros geknipt haar, was hij een aparte verschijning. Wij vormden
een echte groep rond Alois als leider en Jef Gotemans als schatbewaarder. Maandelijks moesten
we een bijdrage betalen van, ik geloof 2 frank. Iedere zondagmorgen zaten wij om 8 uur in een
blok van 3 rijen in de kerk in de achterste helft langs de linkerkant vlak bij de biechtstoel van Pastoor Mast, een gepensioneerd pastoor, die oud was, slecht horend, maar wel vriendelijk. Om 15
uur kwamen we dan samen op de speelplaats van de meisjesschool. Als onderwijzer had Alois een
sleutel. Wij moesten 2 per 2 in kolonne leren stappen en daarna leerde Louis ons Vlaamse stapliederen aan. Om de 3 maanden was er een gewestvergadering in het Gildenhuis van Wildert. En ook
daarheen gingen we allemaal in blok met de fiets naar toe. De vergadering begon eerst met een
gebed, gevolgd door een voordracht over een sociaal of christelijk onderwerp. De gewestleider
was een zeer sympathieke kerel, maar is jammer genoeg zeer jong overleden. Wat ik zeer waardevol vond, waren de maandelijkse gespreksavonden ten huize Overlaet. De gespreksleider was
pater Knops, SVDer. Hij was ook onze proost. Veel paters, in het missiehuis gevormd, konden door
de bezetting niet naar de missies vertrekken. In tegenstelling tot nu was het toen niet zo moeilijk
een geschikte proost te vinden. Hij had vooruitstrevende
ideeën, o.a. over wat er in de kerkstructuur zou moeten veranderen. Zo waren er bv. 3 tarieven voor begrafenissen en
huwelijken en nog zoveel andere verkeerde instellingen. Het
Concilie van 1960 heeft veel veranderd, maar toch bleven er
nog problemen over. Nog een voorval uit de tijd van de Vbommen dat ik me nog herinner is het volgende: een V-bom
had er voor gezorgd, dat van een huis op de Kapellensteenweg en van een paar villa’s in de Golflei de pannen van het
dak verschoven waren. Het was waarschijnlijk vakantietijd
en met een man of tien trokken we er op af. Mijn broer
Wilfried was er ook bij. Wij, zonder er over na te denken, de

ladder op. Na wat tasten en zoeken slaagden we er uiteindelijk in met 4 man een dak te herstellen.
We voelden ons wel een beetje heldhaftig, maar toen onze vader het verhaal hoorde, was deze
helemaal niet zo blij. Bestond er een verzekering voor ongevallen? Neen: de actie was spontaan
ontstaan. Gevolg: “Ga geen daken niet meer op”. Als ik me niet vergis was er in 1943 een groot
KAJ-congres in het College van de Rouwmoershoeve in Essen. Het was in de grote vakantie en er
waren geen internen. Voor 4 dagen moesten we 200 frank betalen, en er moesten geen rantsoeneringszegels voor aardappelen, brood of vlees gegeven worden. Dat vonden mijn ouders wel
voordelig. De bevoorrading werd, naar wij vernamen, vrijwillig door de landbouwers van de Kalmthoutse Hoek geleverd. En ook de dienst in de keuken werd door vrijwilligers gedaan. Het programma bestond uit het geven van voordrachten over schrijnende arbeidstoestanden, die er ook
in Duitsland waren. Een van de voornaamste sprekers was Jef de Schuiffeleer. Ook hij was een bezielend spreker. Buiten het volgen van al die actuele gesprekken, werd er ook gewandeld en werd
er gevoetbald tussen de KAJ leiders en de paters van de Rouwmoershoeve. Dit alles gebeurde zonder toestemming van de bezettende macht. Samenscholingen van meer dan 5 personen waren
niet toegelaten. Heel dat weekend was de moeite waard geweest. Nadat die angstige periode van
V1 en V2 voorbij was, moesten we als reclame, foldertjes verkopen in Heide en de Bezemheide. Er
stond een verhaal in over de V1. Het verkocht als zoete broodjes. Toen ik voorbij de Hollekelderstraat kwam bij de familie Bernaerts, was ik helemaal uitverkocht. De laatste manifestatie, die ik
meegemaakt heb is een droevige gebeurtenis: een lid van de KAJ, een zekere Ysenbaardt, was op
een mijn getrapt toen hij zijn hondje wilde opnemen, omdat het plots hevig begon te regenen. Een
maand eerder was zijn vader in de tuin achter zijn woning ook op een mijn getrapt. Hij woonde op
de hoek van de Mastendreef. In deze omgeving hadden de Duitsers veel mijnen in de grond gestopt; hierdoor vielen er hier nog verschillende slachtoffers. Als groep begeleidden we aan weerszijde de lijkwagen tot aan de kerk van Kalmthout. Na de oorlog smolt de KAJ weg. Iedereen ging
weer zijn eigen studierichting volgen. Er bestond ook een KAJ afdeling voor meisjes. In de herfst
van 1942en 1943 ging er een gemengde avond door in Het Nieuw Hotel van Weduwe de Wachter,
wiens zoon ook lid was van onze KAJ. Dit hotel stond recht tegenover de huidige gemeenschapsschool in de Canadezenlaan, maar is reeds lang afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De
meisjes zaten in groep links en de jongens rechts. Eens was er een toneelvoorstelling en op een
andere keer werd er een film vertoond: ”De dames met de groene hoeden” een stomme film in
zwart wit. Het filmapparaat en de film kregen we in bruikleen van Amaat Vercraeye, schoolbestuurder op de Kalmthoutse hoek,
maar wonend in de Max Temmermanlaan, Huize St Jozef. Tot hier
mijn verhaal over de KAJ van Heide
in de jaren 1940-1945. Hierbij een
foto genomen in tuin van de
familie Overlaet, Kapellen-boslei,
in 1943 met een deeltje van de KAJ
leden
Bovenste rij: van links naar rechts: Jan
Bolssens-Frans Van Tilborgh-Charel
Mariën
Middelste rij: van links naar rechts:
Marcel Van Oevelen-Willy Kuylen-René Van der Avert-Louis Verpraet-Ferdi Van Rompay
Onderste rij: van links naar rechts: Marcel Kuylen-André Van Bos-Jef Gotemans-Alois OverlaetWilfried Verpraet
(bijdrage van Louis Verpraet, Heide-statiestraat, apotheker met rust)

Amusement in de jaren ’60 en ’70 (2)
In deze uitgave gaan we het hebben over “The Hunters”, ook dit
groepje zorgden voor heel wat amusement in Kalmthout en omstreken. Het begon allemaal midden de jaren ’60. Een groep jongeren uit de streek liep school in de Van Aerdtstraat in Antwerpen
en verplaatsten zich met de trein naar de school. Het idee groeide
om met een orkestje te starten. Het idee werd omgezet in daden,
zo groeide The Hunters met als eerste bezetting Frans Van Laerhoven (Putte) Flor De Prins (Wildert) Jan Breugelmans (Kalmthout) Harry Gruythuysen (Kalmthout) en Willy Ooye (Wildert). De
Essense dirigent Eddy Suykerbuyk was hun eerste leermeester.
Het begon allemaal in cinema Rex in Essen waar zij de pauze vulden met muziek tijdens een filmvertoning. Kort na de start overleed Willy Ooye, hij werd vervangen door Monique Venesoen uit
Kalmthout. Ook Jac Wouters uit Essen kwam de groep versterken.
Door de jaren heen waren er wel wat wijzigingen. Flor De Prins
stopte na een zekere tijd en werd vervangen door William Backx
uit Essen. Ook Frans Van Laerhoven stopte. Later ook Jan Breugelmans, hij werd vervangen door Gerard Van Doren van Wildert.
Kort daarna moest Van Doren legerdienst doen en werd deze op
zijn beurt vervangen door Rudy Beyers uit Kalmthout. Om het
allemaal wat te ordenen werkte de groep met vader Leon Gruythuysen als manager. Later werd zelfs gekozen om de groep te
laten begeleiden door Rudy Tousaint een Nederlands artiestenbureau. Gedurende twaalf jaar
(1963-1975) zorgden de groep voor het opluisteren van bals en feesten in bijna alle zalen hier in
onze buurt.
(eigen inbreng met informatie van Harry Gruythuysen)

Vergeten linies in Kapellenbos.
Met een twintigtal personen trotseerden we op een zondag in november de eerste koude prik om,
met John Otten (natuurgids ANB), deel nemen aan de loopgravenwandeling in het Mastenbos van
Kapellen. De Duitsers legden in de Eerste Wereldoorlog een kilometers lange verdedigingslinie aan
om een mogelijke aanval van de geallieerden vanuit het neutrale Nederland af te wenden. Al
kwam die aanval er nooit en is er mogelijk ook nooit één schot gelost. De grensverdediging was
zeer goed uitgebouwd. Naast tientallen kilometers loopgraven bestond de linie uit meer dan 660
bunkers. Om dit titanenwerk van aanleg te vereenvoudigen en te versnellen gebruikten de
Duitsers gestandaardiseerde bunkertypes. Na de
oorlog bleven de Belgische en Duitse bunkers
enigszins verweest achter. Veel loopgraven werden gedempt om de gronden opnieuw te kunnen gebruiken. Behalve in het bos- en parkgebied ten noorden en oosten van Antwerpen.
Tot op vandaag is de linie daar op sommige
plaatsen bijna volledig bewaard. Dankzij de
Duitse piloot luitenant Jozef Zimmermann, werd in januari 1918 de volledige grensverdediging in
de provincie Antwerpen gefotografeerd. De foto’s verdwenen na de oorlog en werden vergeten.
Bijna 100 jaar later, doken er in Moskou 53 foto’s uit de reeks op. Onderzoekers herkenden op de

foto’s meer dan 350 militaire verdedigingselementen. En een grondig onderzoek op het terrein
leverde 476 bewaarde militaire elementen op. Het Agentschap voor natuur en bos (ANB) is sinds
2011 eigenaar en beheerder van het 20 hectaren grote gebeid tussen de spoorweg en de Kalmthoutsesteenweg (‘De Blokskesweg’). In samenwerking met de Provincie Antwerpen heeft men
het gebied ontsloten voor het publiek. Via een pad met zitbanken, infoborden, trappen en bruggetjes kan je interactief wandelen langs en door het best bewaarde gebied. Dat bezaait ligt met
bunkers en (nog originele) loopgraven. Niet opengestelde bunkers worden waar mogelijk vrijgemaakt en ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Met een dergelijke herbestemming
worden de bunkers onderhouden en krijgen bedreigde vleermuissoorten een prima onderkomen.
Tijdens onze wandeling door de loopgraven en in de bunkers konden we ons min of meer een
beeld vormen van het leven van de soldaten tijdens de eerste wereldoorlog. In het bijzonder toen
we ons, met ongeveer 20 personen in de manschappenbunker bevonden, die volgens een Duitse
bezoeker aan 48 personen onderdak moest bieden…! Wil je meer weten, dan kun je grasduinen in
de recente publicatie ‘Vergeten Linies’. Antwerpse bunkers en loopgraven door de lens van luitenant Jozef Zimmermann (1918). Dat boek vertelt je meer over het Mastenbos en zijn plaats binnen
de Duitse oorlogsinfrastructuur in de provincie Antwerpen.
(tekst en foto ons ter beschikking gesteld door Paul Lion, bron: “bunkers en loopgraven in het Mastenbos)

Enkele reacties op artikel “Cafés in Kalmthout”
Op ons artikel rond de cafés, in onze vorige uitgave, kregen we enkele reacties, zowel mondeling
als via mail. Dit is positief, blijven doen! Om de geschiedenis eer aan te doen moeten wij er ook
een paar melden, rechtzettingen dus:
Reactie van Frank Van Brabant, Minnedreef
Beste Louis, bij het nalezen van "Heide vertelt" is bij het artikel over
de cafés te Kalmthout een fout geslopen. Aan de spoorwegovergang
van Kijkuit waren vroeger niet één maar wel twee cafés. Het ene café
was gelegen links voor de spoorovergang (naam is me niet meer bekend). Dit is op de foto terug te vinden (foto van Richard Rijssens).
Het andere café was gelegen over de spoorovergang ook links en noemde "café Kijkuit", uitgebaat
door Van Sprundel.
Reactie van Paul Lion, Bareelstraat
Louis, dit is niet café de pomp! Café de Pomp (ik was de naam vergeten) was inderdaad waar nu vastgoed De Laat is. Maar de foto staat
een café meer naar de Eikelstraat toe. Je ziet op de achtergrond nog
een glimp van de huizen in de zijstraat. Toen wij er woonde kon je
nog vaag de naam op de gevel lezen. Er woonde in dat huis trouwens
nog een nazaat: nl. Rik Heymans, alias “den Baard” (schilder en een berucht figuur in Kalmthout...)
Reactie van Jan Franken, Heidestatiestraat
Louis, het onbekende café in de Heidestatiestraat is café De Kroon,
iets verderop stonden er nog twee, 't Roodkapje en ... kan er niet
opkomen momenteel.
Er kwam ook nog een reactie van Marc Lauwereyssens, die heel zijn
leven lang de Heidestatiestraat heeft gekend:
Hallo Louis, nogmaals proficiat met uw uitgave van “Heide vertelt”, ik
zie er altijd naar uit om dit in mijn mailbox te krijgen. Mag ik hierbij
een kleine rechtzetting geven over de editie van 11 mei, met de
cafés in het Kalmthoutse. De foto op blz. 3 met de vermelding ”Ook
dit café, naam niet gekend” bevond zich in de Heidestatiestraat, daar
staat rechts het hotel-restaurant “De Kroon” met links daarnaast het

gebouw waar de latere bakkerij “St-Jozef” was.(1948). Dit is op 13
maart 2000 afgebrand, op het gelijkvloers is nu de Bio winkel “ de
natuur-bron”. Daarnaast stond Hotel Meyer, later een Jodenschool, daarna nog een kruidenierswinkeltje en in de beginjaren
1970 was hier ook nog jeugdhuis “den tros” gevestigd. Half jaren
’70 tot 1992 was hier “Koninkrijk zaal der Jehova’s getuigen”.
Daarna afgebroken en zijn er appartementen met twee winkels
gebouwd. Nu Monique Stam bij Eva en Bakkerij Van Opstal.
Bij de foto van café “in de Heiderust”, daar stond het gebouw op
de plaats waar jij nu woont, (Heidestatiestraat 58). Het gebouw
rechts staat er nog, en is nu een schoenwinkeltje. Heb ook nog wat
foto’s uit de oude doos erbij gedaan van desbetreffende huizen.
(Marc ook dank voor deze mooie foto’s)

Reactie van Jan Francken, Heidestatiestraat
Café de Boschlust stond niet op de plaats waar nu het Kapelleke
op de hoek van de Beauvoislaan en de Heikantstraat staat maar
wel op de hoek van de Beauvoislaan (vroeger Kruisstraat) en de
Rode Weg.

Dierenbescherming in 1966
In het tijdschrift van de Koninklijke maatschappij voor dierenbescherming van november 1966 lezen we een artikel met als
hoofding “KALMTHOUTSE HOEK”:
De heer politiecommissaris Jacqmain verklaarde zich onmiddellijk bereid zijn agenten opdracht te geven de ketting- en slecht
gehuisveste honden in zijn gemeente op te sporen. Er werden
dan ook goede resultaten bereikt. De foks, die u op de foto ziet,
lag met een zware ketting van ca. 0,50 m lang gebonden aan
een open kist, zonder verdere beschutting. De “ligplank” voor
het hok is niet in hout, doch in ijzer. Het dier was graatmager en
uitgehongerd. Daar de eigenaar niet zinnens was de gevraagde verbetering aan te brengen, werd
hij door politieagent Jan Sanders voor de keuze gesteld. Hij verkoos het dier af te staan. De hond is
nu geplaatst in een zeer goed tehuis in Brasschaat. Een speciaal woord van dank aan de heer politiecommissaris, zijn veldwachter Geeraerts en agenten Lenaerts en Sanders.
(bijdrage van Rudy Van Dorst, bron:tijdschrift Dierenbescherming november 1966)

Vandaag zijn de ijsheiligen voorbij, de zomer kan beginnen!
De ijsheiligen, iedere tuinder of landbouwer kent ze en houdt er wel wat rekening mee. Dit zijn ze:
1

2

3

4

1) 11 mei: Mamertus was in de 5de eeuw bisschop van Vienne (Frankrijk). Hij staat te boek als een
eigengereide, maar gewaardeerde bisschop. Hij voerde de kruisdagen in: drie boetedagen in

aanloop naar Hemelvaart.. Mamertus overleed op 11 mei 477. Hij wordt ook aanroepen voor
ziektes aan de ingewanden. Daarom wordt hij vaak voorgesteld als bisschop met een streng
opgerolde darmen in de handen.
2) 12 mei: Pancratius werd geboren in het westen van het huidige Turkije rond het jaar 290. Hij
werd al snel wees; zijn oom adopteerde hem. Samen reisden ze naar Rome toen Pancratius 13
was. Ze kwamen er onder de indruk van het christelijk geloof en lieten zich dopen. Pancratius
werd op zijn 14deonthoofd en begraven in catacomben naast de Via Aurelia. Boven zijn graf
verrees rond 500 de basiliek San Pancrazio fuori le mura (‘buiten de muren’).
3) 13 mei: Servatius (Servaas) van Maastricht was in de 4de eeuw de eerste bisschop van Tongeren, en daarmee van de Nederlanden. Hij maakte een pelgrimsreis naar Rome en stierf rond
384 in Maastricht, zijn nieuwe bisschoppelijke zetel. Over zijn leven of activiteiten is zeer weinig bekend. In de zogenaamde Vitae uit de 8ste en 9deeeuw werd zijn levensverhaal daarom
aangedikt, zoals het feit dat hij een verre nakomeling was van Johannes de Doper. Zijn leven
was het onderwerp van het Middelnederlandse gedicht Van Sinte-Servaes (12de eeuw). Onder
de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht bevindt zich zijn grafcrypte.
4) 14 mei: Bonifatius van Tarsus was een welstellende Romeinse burger die in 307 de marteldood
stierf tijdens de christenvervolging (zie ook bij Pancratius). Bonifatius leidde lange tijd een leven dat draaide om wereldse geneugten, maar kwam tot inkeer door zijn maîtresse, Aglaida.
Zij stuurde hem met enkele knechten naar Tarsus (nu in Turkije) met de opdracht relieken van
martelaren terug te brengen. De knechten keerden uiteindelijk terug met het stoffelijk overschot van Bonifatius zelf: hij was de marteldood gestorven nadat hij, onder de indruk van andere martelaren, zich openlijk tot het christendom had bekeerd. Na Bonifatius’ dood ging
Aglaida in het klooster en liet zij ter zijn ere een kapel bouwen op de Aventijnse heuvel aan de
Via Latina. Daar staat nog altijd de kerk van San Bonifacio en San Alessio. Bonifatius van Tarsus
verdween na het Tweede Vaticaans Concilie van de officiële heiligenkalender en is dus officieel
geen ‘ijsheilige’ meer.
Frank De Boosere aan het woord:
De IJsheiligen zijn een jaarlijks terugkerende periode van 11 tot 14 mei. In de volksweerkunde betekenen de IJsheiligen traditioneel het einde van de kans op schadelijke nachtvorst, de laatst
mogelijke vorstdagen dus. In werkelijkheid is het moeilijk om eenduidig te zeggen wanneer de
laatste nachtvorst van het seizoen zich voordoet: dat verschilt namelijk van jaar tot jaar. In het
oosten van het land (zeker in Kempen en Ardennen) kan schadelijke nachtvorst nog voorkomen
tot eind mei. Voor de volledigheid: zelfs als de IJsheiligen voorbij zijn, kan er (heel uitzonderlijk)
nog vorst optreden. Dat was in Ukkel het geval op 16 mei 1941.
Het kan vriezen tot in mei,
Geen rijmken na Servaas,
tot de IJsheiligen zijn voorbij.
geen vloksken na Bonifaas.
Pancraas, Servaas en Bonifaas,
Vóor Servaas is men
geven ijs en vorst helaas.
niet behoed voor nachtelijk vorst.
IJsheiligen
Servaas moet verlopen zijn,
hebben harde koppen.
voor de nachtvorst goed wel verdwijnt.
Voor Servaas geen zomer,
St. Servaas, de groet van Maastricht,
na Servaas geen winter.
op wiens graf men nooit sneeuw zag.
Servaas moet verlopen zijn,
Wie zijn schaap scheert voor St. Servaas
voor de nachtvorst goed wel verdwijnt.
houdt meer van wol dan van het schaap.
Van nachtvorst ben je nimmer vrij,
Al is Mamertus oud en grijs,
als Bonifaas nog niet is voorbij.
houdt hij van vriezen nog en ijs.
Tot Bonifaas, die strenge baas,
Voor IJsheiligen de bloempotten buiten,
wees voor de vrucht, op vorst beducht.
veelal kun je er dan naar fluiten.
St. Bonifaas die geeft, let op,
Zijn de ijsheiligen in het land,
de laatste zak de vriesman op.
vroege bloesem houdt dan kort stand.

Ook dit nog:
Terwijl al onze zorgverleners hun uiterste best doen om de pandemie onder controle te krijgen zijn
wij al bijna midden mei en komen de meikevers te voorschijn en bloeit de rododendron volop!

Van de redactie:
Beste lezers,
we zijn ondertussen aan onze 12de uitgave van Heide vertelt. Het krantje wordt steeds dikker
en dikker en dat is vooral te danken aan enkele ijverige correspondenten. Dat is heel positief.
Ook de lezersdichtheid bereidt steeds uit, ik krijg vele positieve reacties, zelfs van een heel
eind buiten Heide en onze gemeente. Ook dat is positief!
Wat startte als een verzameling van wat teksten om onze eenzame, alleenstaande of internetloze medeburgers hier in Heide, het wat aangenamer te maken in deze corona-periode is
eigenlijk al min of meer uitgegroeid naar een breder publiek. Ik krijg zowat alle dagen vragen of
ik de verschenen krantjes kan doormailen en of ik hen als abonnee aan mijn verzendlijst kan
toevoegen. Mensen die ik op de straat ontmoet uiten hun felicitaties en geven tips, dat is zeer
positief. Dat er ook op artikelen gereageerd wordt bewijst dat heel wat lezers het aandachtig
uitpluizen.
Dus, dit alles geeft mij moed om er in deze corona-periode nog even mee te blijven doorgaan!
Ondertussen: zorg dat je gezond blijft!
Louis

