Heide vertelt!

6 april 2020

Corona gewoon zes letters, één woord, waar we vroeger nog
nooit van hadden gehoord!
Een virusje reukloos en onzichtbaar klein, maar hoe groot zou
de invloed niet zijn!
Na China, heel ver hier vandaan, kan nu ook België de virus
niet weerstaan!
Ongrijpbaar voor ons allemaal, zonder medicijnen zijn
maatregelen maximaal!
Het gevaar voor besmetting is erg groot, daarom dit briefje als redder in nood. Enkele woorden,
een kort bericht, hopelijk tovert het een glimlach op je gezicht!
Zes letters, het zet iedereen even stil, binnen blijven in maart en straks ook april. Niemand weet
echt hoe lang het echt duurt, daarom hebben wij dit kaartje gestuurd!
We wensen je ook in deze moeilijke tijd, het allerbeste in de Corona strijd.
We denken aan je iedere dag, dat dit alles goed aflopen mag!
(Ingestuurd door Eddy De Block (Heidestatiestraat)

Inleiding:
Wij hebben vorige week dit initiatief genomen om tijdens deze quarantaine-periode onze mensen,
vooral zij die in éénzaamheid leven en wel eens nood hebben aan afleiding, afwisseling, leesgenot,
enz., een hart onder de riem te steken.
We moeten er vanuit gaan dat niet alle bejaarden of alleenstaanden de sociale media gebruiken
en op die manier alles kunnen volgen. Zij grijpen eerder nog naar een andere vorm van informatie:
de krant, een brief, enz…
Tijdens de komende periode zal deze nieuwsbrief telkens op maandag en donderdag verschijnen.
Wij hebben de vraag gesteld aan vele mensen van Heide om hieraan mee te werken

SPORT: “Sooi van Liene”
In 1979 schreef Michel Lambrechts (alias Michellio) het boek
“jubileum-wielerboek 1929-1979” waarin hij 50 jaar Kalmthoutse
Wielersport beschreef. In één van de hoofdstukken beschreef hij
“een onvergeetbaar klaverblad”. Vandaag gaan wij het hebben
over één van die vier onvergeetbare Kalmthoutse renners, Sooi
(Frans) Dictus, opgegroeid in de Bessemhei en was daar gekend
als “Sooi van Liene”.
Hij werd geboren op 5 mei 1907 als enige zoon. Hij had al vanaf
zijn jonge jaren rennerskwaliteiten. Sooi won tussen 1932 en
1938 ontelbare koersen en was ook actief in het sportpaleis op de
piste. Sooi was ook de eerste Kalmthoutenaar die ooit deelnam
aan de “Tour de France”, dat was in 1934. Toen hij in 1938 in
Ekeren op het einde van het seizoen ten val kwam en voor de
vierde keer hetzelfde sleutelbeen brak eindigde zijn carrière. Toch
mogen wij niet vergeten dat hij in totaal 34 maal zegevierde als
beroepsrenner.

Ik leerde Sooi Dictus kennen begin de jaren ’60.
Sooi was en bleef een bekende figuur in de Bessenhei, als fietsenmaker maar ook een beetje als
taxi-man. Zo leerde in Sooi voor het eerst kennen in mijn periode als misdienaar in ’t Centrum. Als
misdienaar moesten wij de pastoor begeleiden, toen nog pastoor Weyts. Eén van de taken van de
misdienaars was de pastoor te begeleiden als hij de H. Communie bracht bij de zieke mensen.
Veelal werd dit te voet gedaan rondom de kerk. Als misdienaar moesten wij dan voortdurend
bellen en als we mensen tegenkwamen dan knielden deze uit eerbied voor het H. Sacrament.
Maar als de pastoor wat verder moest zijn bij een zieke parochiaan dan was Sooi Dictus de
chauffeur, hij reed ons dan rond. Nadien kwam ik Sooi nog regelmatig tegen, over het koersen
hebben wij het nog veel gehad!

(eigen bijdrage)

Maar de lente wist het niet…
Het was begin 2020... De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, februari was
een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor
wilde waarschuwen…En toen werd het maart... Het was maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant
van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen
op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist
wat er aan de hand was.
Maar de lente wist het niet. En de bloemen bleven bloeien.En de zon scheen…De eerste mooie
lentedag sinds lange tijd brak aan. En de zwaluwen kwamen terug. En de lucht werd roze en
blauw. Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.
Het was maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. Mensen kwamen alleen even buiten om
boodschappen te doen of om de hond uit te laten. Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren,
hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen. De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken
werden uitgesteld...Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en het ontsproot. Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af. Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren. Het was maart 2020.
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten. Elkaar omhelzen, kussen
of een hand geven was ineens een bedreiging. Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren,
dat was afschuwelijk. In de supermarkt waren allerlei schabben leeg. Allerlei leuke dingen gingen
niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon. Mensen
werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. Over de hele wereld werden veel mensen ziek
en het was besmettelijk... Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... En de weken duurden ineens veel langer...

En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... De mensen zaten
vast in een film en hoopten dagelijks op dé held... De wereld was vertraagd terwijl het geen
vakantie was, niemand had dit verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde!
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. De Magnolia stond in de knop. De vogeltjes begonnen aan hun nestjes.
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen
die je met je kinderen kon doen. Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun
fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit. Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst. Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar
zichzelf terug. Anderen stopten met onwetend onderhandelen. Iedereen had van de één op de
andere dag veel meer tijd voor het gezin. Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met
slechts vier mensen. Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te
vinden. Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken.
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer
gewaardeerd dan ooit. Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze
manier samen te zijn. Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan
te doen. Mensen herstelden van hun stressvolle leven. Mensen die elkaar niet kenden begonnen
spontaan een praatje met elkaar. Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen. De overheid ging bedrijven en zelfstandigen
helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan. Gepensioneerd
zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg. Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers,
iedereen wilde iets doen. Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor
alle artsen, verpleegkundigen, politieagenten, ambulanciers en zorgpersoneel die keihard aan het
werk waren om alles draaiende te houden. Het was het jaar waarin men het belang erkende van
gezondheid en verbinding, van samenhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn
roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen… En de
economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. Het was het jaar
waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden
komen…Dat wisten we allemaal.
En de lente wist het niet, en de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit. En het werd
steeds warmer. En er waren veel meer vogels
En toen kwam de dag van bevrijding… De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de
noodsituatie voorbij was. En dat het virus had verloren! Dat iedereen SAMEN had gewonnen!
En toen ging iedereen de straat op...met tranen in de ogen... zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. En de wereld was mooier en liefdevoller
geworden. En de mensen waren humaner geworden, En ze hadden weer waarden en normen. De
harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen. Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.
En toen kwam de zomer.... omdat de lente het niet wist. Ondanks alles. Ondanks het virus.
Ondanks de angst. Ondanks de dood. Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen opnieuw de
kracht van het leven kennen...
(verhaal ingestuurd door Frank Couscheir (Kon.Asridlaan) en Regina Bijl (Putsesteenweg)

“Suske en Wiske” 75 jaar oud!
Tijdens de volgende stripdag in Kalmthout op zondag 21 juni verschijnt 'Suske en Wiske 75 jaar Heikneuters in Kalmthout'. Het boekje staat vol ongezien fotomateriaal, gloednieuwe odetekeningen door 12 Vlaamse en Nederlandse tekenaars en een kortverhaaltje. Het boekje wordt
gedrukt op 500 exemplaren en zal 65 euro kosten. Meer info en reservaties via mail naar

stripkalmthout@vvvkalmthout.be. We tonen je
alvast - in primeur - de mooie covertekening van
het boek
Jan Francken is niet aan zijn proefstuk toe. Jan
geboren en getogen in Kalmthout (Driehoekstraat) buigt zich al vele jaren over het leven en
de verwezenlijkingen van striptekenaar Willy
Vandersteen. Als geen ander weet hij de mensen
jaarlijks te verrassen met de ene of andere
uitgave rond Willy en zijn stripfiguren.
(bron Jan Francken)

Oude foto’s van Stan Wagemans
Regelmatig publiceert Stan Wagemans uit de Heidestatiestraat op zijn facebook-pagina oude
foto’s van Kalmthout. Wij gaan er in elke uitgave van deze nieuwsbrief ééntje publiceren. Vandaag
is het een zeer oude foto genomen van de Oude Withoef. Je ziet dat er toen nog geen sprake was
van de Withoefstraat, er lag naast de Withoef nog een vijver.

Kalmthoutse Heide in tijde van Corona
Gelukkig trekt de Kalmthoutse heide zich niets aan van het Corona virus. Sterker nog, stiekem is ze
misschien wel een beetje blij met het virus. Na het eerste Corona weekend dat de heide overspoeld werd met toeristen, is het er nu heel kalm. Geen massa mensen die in optocht achter
elkaar het ‘standaard’ rondje vanaf de Vroente lopen, maar doodse stilte. Een enkele wandelaar
met hond, een jogger en wat gezinnen. Zo ook wij. Dagelijks proberen we onze beweging te
houden met hardlopen of lekker wandelen in ons prachtige natuurgebied. Hoe bevoorrecht zijn
wij, woonachtig aan zo’n prachtig stukje natuur. Is het dan nu het moment om wandelroute ‘de
Ree’ te gaan wandelen? Een route van 24 km. We zeggen het al een jaar tegen elkaar, maar nu
gaan we het echt doen. Tijdens onze vakanties wandelen we graag en veel. Bij voorkeur in de

natuur, de bergen, maar ook van lange wandelingen door prachtige steden kunnen we genieten.
Gemiddeld 100 km per week wandelen we in de vakantie zeker. Door de afwisseling van natuur, bergen en
steden genieten zelfs onze 3 kinderen van deze wandelingen. De laatste vakantie inmiddels al even geleden
en voorlopig door het nare virus geen nieuwe gepland. Zijn we nog getraind genoeg voor de wandeling van
24 km? Zondag 5 april gaan we het testen. Zijn jullie ook benieuwd of het ons lukt en wat we allemaal gaan
tegen komen?

(Ingezonden door familie Luyckx-Goorden, Jeroen, Natalie, Teun, Luuk en Fleur uit de Max Temmermanlaan,
tekening gemaakt door Teun)

Palmzondag
Gisteren was het Palmzondag, wat vierde de
Katholieke Kerk?
Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de
laatste zondag van de vastenperiode (de zondag
vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van
de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag
van de Goede Week. Op Palmzondag wordt door
christenen de blijde intocht van Jezus
Christus in Jeruzalem gevierd.
Met takjes van de palmplant (buxus) naar de Kerk
Jullie zullen het nog wel herinneren. Ter gelegenheid van Palmzondag zorgden we ervoor dat we
takjes verzamelden om te laten wijden. In de Katholieke Kerk wordt Palmpasen vanouds gevierd
met de zegening van deze palmtakken aan het begin van de H. Mis. In noordelijker streken worden
deze vanwege het klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes, in Midden-Europa door takjes
met wilgenkatjes. In Nederland wordt dit ook wel vervangen door takjes van een coniferenhaag.
Bij het begin van de misviering zegent de priester de palmtakken met wijwater. Hij gebruikt
hiervoor de wijwaterkwast. Na de Mis worden de gezegende palmtakken mee naar huis genomen

en thuis achter het Jezusbeeld op het kruis gestoken. Op deze dag wordt in de Kerk als evangelielezing voor het eerst het hele lijdensverhaal van Jezus gelezen.
(eigen bijdrage met info uit Wikepedia)

Laat weten wat je ervan vindt?
Zo beste mensen, dit was de eerste uitgave. Laat gerust weten wat je ervan vindt, welke suggesties
je hebt, wat er kan aangevuld of verbetert worden.
Voorlopig maken wij dit over aan de Kalmthoutse zorgcentrums en aan iedereen die er per mail om
verzoekt.
Aan dit krantje kan iedereen meewerken door artikelen in te sturen, foto’s, tekeningen, enz..
Volgende uitgave is voorzien voor donderdag 9 april, alle artikelen moeten in het bezit zijn ten
laatste dinsdag 8 april in de voormiddag.

Veel leesgenot en hou jullie
gezond !!

