
 
 

 

Werken rondom de kerk vorderen snel! 

 
Nu aannemer Vermetten stilaan klaar is met de Sint Jozefslaan en de Vredelaan is ook de tweede 
fase van de werken rondom het Heidestatieplein al in de plooi aan het komen. Momenteel is men 
bezig met het her aanleggen van het schoolplein en de Kalmthoutlaan en van de wegel welke toe-
gang geeft naar de parochiezaal Sint Jozef en de school. Later volgen nog de omgeving rond de 
kerk en het eerste deel van de Max Temmermanlaan tussen het Heidestatieplein en de Sint Jozefs-
laan. Het lijkt erop dat er in elk geval meer parkeergelegenheid is rondom het station, voetbalplein 
Heibos, het kerkhof, de school en de kerk. Later volgen de aanplantingen nog. Ook op het terrein 
van Heibos wordt hard gewerkt, daar wordt de komende weken gestart met het aanleggen van 
het kunstgrasveld. 
(foto’s genomen op 5 juni) 
Hoe de school in Heide de eerste jaren werkte? 

In 1929 kon pastoor De Preter zijn eerste leerlingen rekruteren in Heide en Kapellenbos. Onder 

andere Maria Vinck, Elza Van Bosch, Lydia Degueldre, Stella Van Laerhoven en Charel Mariën 

maakten dit prille begin nog mee en trokken eerst naar de Vijverslei en later naar de Missiehuislei 

bij juffrouw Van Mons om er les te krijgen van juffrouw Cécile Van Aken (uit Loenhout). Tenslotte 

belandden ze op 22 september 1930 aan het 

Stationsplein waar ze konden kennismaken 

met het degelijke onderwijs van de Zusters 

van de Christelijke Scholen. Ook Maria Boden-

Hendrickx herinnert zich de beginjaren nog 

goed. Zij gingen toen reeds op schoolreis met 

een oude bus en bezochten onder andere de 

chocoladefabriek van Meurisse op Antwer-

pen-Dam en Sint-Anneke op Linkeroever. Met 

het half pond pralines dat ze bij Meurisse kre-

gen zeulden ze de hele verdere dag rond in 

hun tas. In 1933 doet ze haar plechtige communie samen met twee andere meisjes en drie jon-

gens (waaronder Charel Mariën). Tijdens een andere schoolreis bezochten ze Waterloo en de 

steengroeven van Poulseur (Comblain-au-Pont in de provincie Luik) waar de stenen voor de St.-

Jozefkerk gekapt werden. Hier werden ze op rijstvlaai getrakteerd. Op de groepsfoto’s van de 
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plechtige communies uit die periode prijken Maria Hendrickx, Yvonne Paye en Maria Vinck regel-

matig als engel. Bij het huwelijk van Ghislaine Van Mons vormt de ganse school een erehaag. 

Meester Gommeren heeft juffrouw Cécile Van Aken (de allereerste leerkracht in 1929) nooit ge-

kend, volgens één van onze bronnen zou zij in het klooster zijn getreden en zelfs overste gewor-

den zijn. De eerste lekenleerkracht, Angèle De Groote, werd aangenomen in 1932 voor de 2de 

graad meisjes. Zij nam ontslag in 1937 en huwde meester De Clerk die in 1936 bij de splitsing van 

de school in dienst was getreden en in 1937 werd opgevolgd door Albert Janssens. Alhoewel het 

niet specifiek tot de taak van een school behoort om parochiale activiteiten te ondersteunen, wa-

ren beide toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pastoor De Preter rekruteerde zijn misdie-

naars in de school, en bij begrafenis of huwelijk verlieten deze gewoon de les. Bij plechtige gele-

gen-heden zoals communies werden de kinde-

ren begeleid door engelen die door de meisjes-

school werden geleverd. De paters van het mis-

siehuis zetten zich actief mee in voor de paro-

chie en buiten de schooluren verzamelde pater 

Van Luyn en pater Jans de jeugd in de E.K. 

(Eucharistische Kruistocht). Verder waren er 

nog de Mariavieringen in mei en oktober aan 

de grot in het Missiehuis, de bloemenhulde aan 

het Heilig Hart in juni, de processie, de viering 

van Sint-Jozef … allemaal gelegenheden waar-

aan de school massaal deelnam. Voor de jaarlijkse processie hadden de zusters een heel arsenaal 

kostuums, gaande van Jezus en Sint Janneke, Maria, Ster der Zee en nog een hele resem heiligen. 

Elke uitgebeelde figuur was bovendien voorzien van een hele entourage, eveneens in de aange-

paste kledij uitgedost. Wie niet in aanmerking kwam voor een van de uitgebeelde taferelen kreeg 

een sjaal van de Heilige Kindsheid omgehangen en liep in twee rijen, voorafgegaan door de traditi-

onele engelen, mee in de stoet. De week voordien werd er dan ook duchtig gepast en geoefend op 

de speelplaats van de meisjes. Wie welke figuur zou uitbeelden, werd meestal bepaald door de 

zusters. Goed gedrag tijdens het schooljaar speelde zeker mee in de toekenning van een plaats in 

de processie. Ouders konden ook de “outfit” van hun oogappel zelf bekostigen en zo kocht bakker 

Gust Buyens een stel engelenvleugels voor zijn dochter Monique. Gelukkig was het toen nog geen 

mode om de naam van de sponsor te vermelden. 

Pastoor De Preter had geopteerd voor de zusters 

van Vorselaar, onderwijs lag hem nauw aan het 

hart en de pedagogische kwaliteiten van Vorselaar 

stonden in die tijd hoog aangeschreven. Toen 

Mariette en Magda Gommeren later naar de “Da-

mes Chrétiennes” gingen in Antwerpen, mochten 

zij zelfs een jaar overslaan. Pastoor De Preter zorg-

de er echter wel voor dat hij steeds een grote vin-

ger in de pap had. De verschillende moederover-

sten en het hoofdhuis in Vorselaar moesten wel degelijk rekening houden met zijn verzuchtingen. 

De meisjes werden in de derde en vierde graad degelijk voorbereid op de huishoudelijke taken. In 

de praktijkklas werd dan ook veel aandacht besteed aan koken terwijl eveneens breien en snit en 

naad een groot deel van het programma in beslag namen. Wie goed presteerde, mocht dan al 

eens bij wijze van beloning na de schooluren in het klooster gaan helpen. Stella Van Laerhoven kon 

zo leren hoe er stijfsel gemaakt werd voor de kappen van de zusters en Maria Hendrickx kreeg ooit 

een zilveren vingerhoed, geschonken door een kerkmeester, voor haar degelijk naaiwerk. Louisa 



Donckers, Marie-Louise Gesquière en Mady en Frank Franken-Van Bosch begonnen hun school-

loopbaan in Heide in de kleuterschool. De schoenen of klompen werden in de gang achtergelaten 

en men deed “sloefen” aan. Om de kleren niet vuil te maken werd een zwarte schort met witte 

kraag aangetrokken en na het ochtendgebed konden de activiteiten beginnen, een hele waaier 

gaande van prikken, matjes vlechten en muizentrapjes maken tot pluizen, naaikaarten maken en 

parels rijgen waar bij dit laatste uiteraard regelmatig een parel in neusgat of oor verdween. Boei-

end was ook de grote zandbak in de klas, hier kon je als kind je fantasie in uitleven. En als het alle-

maal wat teveel werd, was er de rustpauze: met 

je hoofd op de bank en de ogen toe wat liggen 

dromen of slapen. In je broek plassen was wel 

vervelend want de stoelzitting had opstaande 

randjes zodat het water bleef staan. De tweeling 

J. en W. werkte op dat punt zeer gesynchroni-

seerd. Als de ene het in zijn broek deed, liep de 

zuster onmiddellijk naar de andere en heel soms 

was ze nog op tijd. Praten tijdens de activiteiten 

was verboden en wie hier, vooral als jongen, de 

regels overtrad kreeg prompt een metalen knij-

per waarmee de kaarsen op de kerstboom be-

vestigd werden, op de lippen geduwd van zuster X. De arme drommel was voor de rest van de dag 

herkenbaar aan de rode randjes op boven- en onderlip. Zindelijkheid en reinheid zijn verplichtend. 

Zo stond het in het schoolreglement van die tijd en de zusters interpreteerden dat nogal ruim. Zo 

mocht Marie-Louise G. haar hoofd met mooie krullen in een emmer water stoppen, zodat alle fri-

voliteit meteen in de kiem gesmoord werd. Louisa was nogal nieuwsgierig van aard en had proble-

men met de kledij van de zusters. Over het muurtje gaan piepen als de was van de zusters ophing 

of trachten een kap af te trekken wanneer de zuster zich bukte, het werd haar niet in dank afgeno-

men. Bij het eerstvolgende bezoek van Sint Niklaas stond haar naam in grote letters op de eerste 

bladzijde. En tegen zes december werd ook “Saint Nicolas patron des écoliers” aangeleerd, dit om 

de meestal Frans sprekende beschermheren en –vrouwen te plezieren. Het was wel slim bekeken 

van pastoor De Preter toen hij aan bakker Buyens vroeg om Sint te spelen. De pastoor rekende er-

op dat Gust wel een zak speculaas zou meebrengen. Als de bel ging moest je stokstijf blijven staan 

en onmiddellijk zwijgen. Bij de tweede belklank ging je dan naar je plaats in de rij. Dan trokken de 

klassen één voor één naar binnen in stilte. In de les kon het soms wel eens fout lopen en dan 

moest de leerkracht ingrijpen. Eén van de straffen was dan bijvoorbeeld de speelplaats afwande-

len. En toen Frank Franken buiten gestuurd werd en aan Marcel Heirdewegh, die al eerder zijn 

toertjes aan het doen was, vertelde dat zuster Micheline gezegd had dat ze naar huis mochten, de-

den ze dat ook. Een kwartier later werden ze echter door hun respectievelijke moeders, die de vin-

dingrijkheid van hun kroost niet konden appreciëren, terug op de school afgeleverd. De meisjes 

hadden een uniform. In de beginperiode was dat enkel een muts met de initialen SJ, later werd 

daar nog een bruine plooirok aan toegevoegd en nog later werd het een blauwe rok met beige 

bloes. In de kleuterklassen en de lagere meisjesschool werd een zwarte voorschoot met witte col 

gedragen, maar dit raakte in onbruik na de oorlog. Tijdens de speeltijd werd er gehinkeld of met 

de springkoord gedraaid. De meisjes mochten ook met een bal spelen. Ander geliefkoosd tijdver-

drijf was “Kleine Anna”, “Wie gaat er mee naar Amerika ?” of zakdoek leggen. Bij de jongens was 

knikkeren of “meskepik” in trek. Bij “buske stamp” verstopte men zich soms tot op het kerkhof en 

als men dan het bel- of fluitsignaal bij het einde van de speeltijd niet hoorde, gaf dat wel eens pro-

blemen. En als er iemand met spinnenwebben in het haar rondliep, kon je ervan op aan dat die 

zich onder de scène van de feestzaal had verstopt tijdens een spelletje “bedot”. Op het einde van 



het schooljaar werd de feestzaal omgetoverd in een expositieruimte en werden de handwerkjes, 

naailappen en al wat er verder door vlijtige meisjeshanden in elkaar geknutseld was, tentoonge-

steld. Zo konden de ouders zich een oordeel vormen over de prestaties van hun dochter. Bij de 

proclamatie posteerde het schoolcomité 

zich op de scène en deelde boeken en lau-

rierkransen uit aan degenen die goed ge-

presteerd hadden. Het schoolcomité had 

toen als voornaamste taak de feestelijke 

schoolgebeurtenissen wat meer allure te 

geven. De mevrouwen Gommeren, Creten, 

Dillen, Bolssens, Pairon, Theeuws, Van Roy 

enz… hebben zich vol overgave voor deze 

taak ingezet. Ook Peter Benoit verleende 

zijn medewerking: zijn “ode aan de Schel-

de” werd uit volle borst door het school-

koor ten gehore gebracht. Wat ook elk jaar terugkwam was de “Bonte Avond”. Elke klas deed zijn 

nummertje en de ouders kochten onder de pauze een stuk chocolade (waarschijnlijk “Meurisse”) 

om de kas de spijzen. En elk jaar opnieuw trachtte men “het gat in de emmer van stomme Liza” 

met hulp van den “lieve Dokus” te repareren. Niet opletten of babbelen in de les gaf aanleiding tot 

straf. Soms was dit straf schrijven, maar meestal werd er onmiddellijke actie ondernomen en 

moest men in de hoek gaan staan of vooraan op de trede, al dan niet met de handen omhoog, op 

de knieën gaan zitten of als het echt de spuigaten uitliep kwam er al eens een draai om de oren 

bij. En als men dat thuis vertelde kwam daar meestal nog een pak rammel bij. Waar iedereen nog 

een trauma aan heeft overgehouden is de gebreide katoenen onderbroek. Een verplicht breiwerk-

je in de 3de graad bij de meisjes. Het was een spectaculair stukje breitechniek al werd het dan ook 

nooit - zelfs niet onder de oorlog – gedragen. Tussen 1930 en 1960 werden in Heide-Kapellenbos 

zo minstens 600 exemplaren geproduceerd. Niemand heeft er echter ooit aan gedacht om zo’n 

uniek kledingstuk voor het nageslacht te bewaren. Turnen stond nogal onregelmatig ingeschreven 

op het lessenrooster. Soms werd een gewone zitbank gepromoveerd tot turntoestel, maar meest-

al bleef alles beperkt tot wat rondjes lopen, de armen strekken en door de knieën buigen. Sommi-

gen hadden zelfs een heus turnuniform: een lange flodderbroek. Dat de opvoedkundige beginse-

len van 75 jaar geleden niet kunnen vergeleken worden met de huidige pedagogische principes is 

nogal duidelijk. Thans zou men helemaal niet meer aanvaarden dat kinderen met een liniaal op de 

vingers getikt worden of een draai om de oren krijgen. Toen was dat nog algemeen aanvaard, 

meer nog veel ouders beloonden hun kind met nog een extra portie bovenop. Lesgeven in een 

graadklas, waar 5de, 6de, 7de en 8ste studiejaar bijeenzitten, het vraagt heel wat creativiteit om toch 

nog elk kind de nodige aandacht te geven, want niet iedereen verwerkt de leerstof in hetzelfde 

tempo. En als pastoor De Preter tijdens de les enkele misdienaars voor begrafenis of huwelijk 

kwam halen, kon meester Gommeren ondertussen andere leerlingen wat extra aandacht schen-

ken. Hetzelfde kan gezegd worden van de boodschappen die sommige leerlingen onder de lesuren 

deden. Zo mocht Maria Janssens eens een paar schoenen van de zusters naar Jefke, de schoenma-

ker in de Heidestatiestraat, brengen voor reparatie. Jefke, die een stevige doddelaar was, vroeg 

haar of de nieuwe zolen van “lé-lé-léer” mochten zijn of van “ka-ka-ka-caoutchouc”. Telefoon was 

er zo goed als niet voorhanden, een snelle koerier, in dit geval een leerling, zorgde voor de com-

municatie. Tijdens de wintermaanden moest er gestookt worden, ook dat was een taak die men 

toevertrouwde aan een leerling. Als het aanmaakhout begon te slinken, werd een fikse klaswande-

ling naar onder andere de Oude Galgenstraat ingelast en elke leerling werd geacht met beide ar-

men vol dennentakken terug te keren. De rook, die veroorzaakt werd door de groene dennennaal-



den, zorgde ervoor dat men elkaar in de klas nog nauwelijks kon herkennen. En binnen de kortste 

keren stond iedereen terug buiten … in de kou. Kortom de leerlingen kregen niet alleen onderricht 

in de klassieke vakken, ze werden ook voorbereid op het echte leven. De oorlog werd door de 

schoolgaande jeugd heel anders ervaren dan door de volwassenen. Het bracht wat afwisseling in 

het soms monotone schoolleven. Tijdens beschietingen op je buik tussen de banken gaan liggen, 

op een fiets zonder banden naar school komen of zoals de Van der Veken’s met een spoorwagen-

tje door de hei naar huis bollen, het maakte de alledaagse dingen wat spannender. Er werden ook 

andere kledingstukken gedragen zoals de kartonnen schoenen met gaatjes die met regenweer 

voor problemen zorgden. Toen het aantal leerlingen in de 1ste graad jongens daalde, werden enke-

le jongens uit de kleuterklas snel overgeheveld naar het 1ste studiejaar; meester Overlaet kon alzo 

ontsnappen aan een verplichte tewerkstelling in Duitsland. Als het te gevaarlijk werd, mochten de 

leerlingen thuis blijven, ze kregen dan voldoende huiswerk mee. Tijdens de mobilisatie werd 

meester Janssens tijdelijk vervangen door 

Paula Meuris. Door de schaarste aan allerlei 

levensmiddelen voelde de overheid zich ver-

plicht om te waken over de gezondheid van 

de jeugd. Zodoende werd er door Winter-

hulp soep bedeeld, die door de jeugd onder 

het motto “Winterhulp is machtig, maar de 

soep is waterachtig” met gemengde gevoe-

lens verorberd werd. Daarenboven werd 

ook nog een portie levertraan aangeboden 

en ook dit werd alles behalve enthousiast onthaald, de meesten namen van thuis een klontje sui-

ker mee om de zaak wat verteerbaar te maken. Tenslotte waren er nog de rozig-bruine vitamine-

pillen, waarvan de chemische samenstelling nooit werd achterhaald, en ook hier stonden de leer-

lingen zeker niet te dringen. Om de tanden te testen werden keiharde soldatenkoeken uitgedeeld. 

Maar het was wel eventjes feest als een van de kinderen, wiens vader tussendoor smokkelde, al 

eens een reep chocolade in stukken brak en uitdeelde. In de periode 1944 tot 1946 werden de 

klassen regelmatig opgeëist door het leger, zowel Duitsers, Engelsen als Canadezen namen hun in-

trek in de schoolgebouwen. Er werd toen les gegeven in de kelder van de kerk, de sacristie, de 

doopkapel, een loods en zelfs in een tent op het Heidestatieplein voor het klooster. De Engelsen 

hadden op het einde van de oorlog een grote houten barak (vermoedelijk afkomstig van een Duits 

dorp in de heide) achter de school neer geplant en ook een aantal ronde ijzeren barakken op de 

plaats waar de huidige kleuterschool staat. Voor zover er al les gegeven werd, zaten de jongens tij-

dens de oorlog in de toren (1ste graad op het gelijkvloers, 2de graad op de 2de verdieping en 3de 

graad op de 1ste verdieping) en vanaf 1945  eerst in de golfplaten loodsen en later in de houten ba-

rak. Toen de soldaten vertrokken, kreeg de parochie de beschikking over de houten barak en in-

stalleerde er de 3 klassen van de jongensschool. De metalen barakken werden door de gemeente 

ter beschikking gesteld van mensen die geen huisvesting hadden. Het dak was tegen regen be-

schermd met pek, maar bij warm weer drupte er wel wat pek naar beneden en enkele pientere 

kereltjes hadden vlug door dat dit een goedkope vervanger voor kauwgom was. In die tijd was het 

aantrekken van lekenleerkrachten niet zo evident. Als er een plaats vrij kwam, werd er onmiddel-

lijk actie ondernomen en werden alle relaties ingezet om de leerkracht die men op het oog had, te 

overtuigen. Soms moest men ze tot ver in de Kempen (Minderhout, Geel, Herentals) gaan zoeken, 

om ze dan dikwijls na korte tijd terug te verliezen wanneer deze dichter bij huis werk vonden. 

Sommigen van deze onderwijzeressen huurden dan ook een kamer, trokken op zaterdagnamiddag 

naar huis en kwamen op zondagavond terug in Heide. De zusters van Vorselaar hadden bepaalde 

principes in verband met de loopbaan van het onderwijzend personeel. Een vaste regel was dat de 



moeder-overste om de zes jaar werd vervangen. De andere zusters werden ook regelmatig over-

geplaatst, maar dit was minder tijdsgebonden. Zo hebben in de periode 1930-1967 zowat 36 

zusters hun beste krachten gewijd aan het opvoeden van de jeugd van Heide-Kapellenbos. Zusters 

kwamen en gingen, maar één was er die, gelukkig voor ons, blijkbaar aan de aandacht van Vorse-

laar ontsnapte. Zuster Marie-Claudine stond wel niet in het onderwijs, maar heeft toch het wel en 

wee van een hele parochie meegemaakt van 1934 tot 1967. Ieder-

een heeft de beste herinneringen aan haar. Wie voor straf in het 

klooster het koper moest kuisen kon op haar medeleven rekenen. 

Wie zich had gekwetst kreeg van haar de beste zorgen. Zij deed de 

was en plas en maakte het eten klaar. Tussendoor zorgde ze er-

voor dat de priester- en misdienaarsgewaden (en daar kwam aar-

dig wat “plooiwerk” bij kijken) steeds onberispelijk waren. En dat 

alles deed ze met een vanzelfsprekende glimlach. Tijdens de oor-

log was haar hulp onontbeerlijk bij de verzorging van gekwetsten. 

De lekenleerkrachten mochten maar les geven tot aan hun huwe-

lijk, dan volgde het ontslag en aangezien in die periode onderwij-

zeressen niet zomaar van de straat te plukken waren, was het 

dikwijls behelpen met interims en kortstondige opdrachten. Een 

overzicht geven van alle leerkrachten tot 1967 in de meisjesschool heeft dan ook meer weg van 

een feuilleton met behoorlijk wat afleveringen. Pas vanaf 1958 werden uitzonderlijk gehuwde 

leerkrachten in dienst genomen en dan slechts voor tijdelijke opdrachten...In de jongensschool 

lagen de zaken simpeler. In 1930 startte Flor Gommeren, in 1936 werd meester De Clerck (uit He-

rent) aangenomen en reeds in 1937 vervangen door Albert Janssens. In 1942 kwam Aloïs Overlaet. 

Dit driemanschap bleef in dienst tot aan hun pensioen, respectievelijk 1967, 1972 en 1976. Tijdens 

hun legerdienst werden de drie onderwijzers door een interim leerkracht vervangen. De meest kri-

tieke dagen voor de school waren wel de dagen dat er in-

spectie was. Zowel de komst van inspecteur Stoffelen als 

die van deken Verbist van Essen deed het stressgehalte van 

meesters en pastoor De Preter de hoogte in gaan. Ze liepen 

zenuwachtig rond, en wie dan een voet verkeerd durfde te 

zetten, was wel voor de rest van de dag de zondebok. Als 

deken Verbist kwam, verzamelden de leerlingen in de kerk 

en liep hij samen met pastoor De Preter de rijen af, zorgvul-

dig een prooi kiezend. Het werd muisstil en waar hij passeerde wendde iedereen de blikken af om 

zeker niet de aandacht te trekken. Tot hij een onschuldig slachtoffer had gevonden. De ongelukki-

ge moest dan een vraag over het geloof of uit de catechismus beantwoorden. Aan de grimassen 

op het gezicht van de pastoor, die achter de deken stond, kon je dan merken of het antwoord de 

goede of de slechte kant op ging. Na afloop ging er dan ook een zucht van verlichting door de kerk, 

zowel bij de leerlingen als de leerkrachten. 

 

 

Nostalgie: de fietsplaat en hondenmedaille! 
Ook dit zullen oudere lezers nog wel herinneren? Waar is de tijd dat we allen 
met een fietsplaatje moesten rondrijden. Jaarlijks moest dit hernieuwd wor-
den. Het plaatje moesten we gaan kopen op het belastingkantoor. Wie rond-
reed zonder fietsplaat kon beboet worden door de politie! Hetzelfde gelde 

een lang verhaal maar we wilden dit voor jullie toch volledig brengen. De schrijfsels van Jan Franken 

geven een mooi overzicht van hoe het er vroeger op school aan toe ging. Het artikel is ons ter beschik-

king gesteld door Eddy Nouws, ere-schoolhoofd van de Sint-Jozefsschool 

 



voor de bezitters van een hond. Ook zij moesten jaarlijks een honden-
medaille kopen. Deze belastingopbrengsten kwamen ten goede van de 
provincies. De heffing van deze belasting begon in 1893 in de provincie 
West-Vlaanderen maar de andere provincies volgden al snel. Tot en 
met 1986 werden deze belastingen jaarlijks geint. In die periode waren 
er in iedere gemeente zitdagen waar je de plaatjes en de hondenme-

dailles kon gaan kopen.  
Bijverdienste voor de garde: 
Toen ik bij de politie in dienst kwam was één van de geplogenheden om fiets- en hondentaks-
plaatjes te bezorgen bij de wijkbewoners. Ze werden door de wijkagent aangekocht bij de belas-
tingen met ingevulde briefjes, vervolgens werden ze bezorgd bij de burgers. Zoals al eerder ge-
schreven volgde ik in 1978 Stanneke de garde op in Heide. Hij had een flinke lijst die hij jaarlijks af-
liep voor het bezorgen van deze plaatjes. Maar ik hoorde ook de verhalen van de collega’s in de 
andere wijken, ook daar liep het zo. Toen Stan met pensioen ging wilde hij dit deel zo maar niet 
opgeven, hij bleef deze taak in Heide voor zijn rekening nemen en bleef zijn lijst afwerken. Mond-
jesmaat werd ik ook gecontacteerd door de burgers voor dezelfde service en stilaan begreep ik 
wel waarom Stan dat nog wel even verder wilde doen. Niet alleen de borrel als dank maar ook het 
daaraan verbonden drinkgeld was aanlokkelijk! 
(eigen bijdrage) 

Geen hout maar een stukje lont! 
In de vorige uitgave van “heide vertelt” hebben wij een fout geschreven in het artikel “Reactie van 
Ward Vercraeye”. Op de herdenkingsplaat (de oorkonde) is niet een stuk hout maar wel een stuk 
lont aangebracht. Excuseer voor deze misser (Ward Vercraeye) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eerder verschenen krantjes kan je downloaden via www.binkalmthout.be 

Van de redactie: 

Zo, beste lezers, zijn wij gekomen aan onze 20ste uitgave van “heide vertelt” en we zijn nog 

altijd niet uitgebabbeld. Op de redactionele tafel liggen nog altijd interessante artikelen die 

één van de komende weken gaan verschijnen en die jullie zeker zullen boeien. Ook zijn er nog 

wat contacten (interviews) die ik moet afwerken maar in deze corona-tijden moeten we ook 

daar voorzichtig mee zijn. In elk geval we gaan het nog even volhouden en blijven hopen dat 

ook jullie ervan genieten!    Louis 
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