
 
 

 

 
Meer aandacht voor onze overledenen dit jaar! 
Op 1 en 2 november gedenken wij traditioneel onze overledenen. Het is een eeuwenoud gebruik 
wat stamt uit de westerse Rooms-Katholieke traditie. Eigenlijk wordt op 1 november Allerheiligen 
en op 2 november Allerzielen gevierd. Beide zijn nauw verbonden. Tijdens deze periode denken wij 
meer dan andere dagen aan onze overleden naasten. Veelal wordt er tijdens deze dagen een bezoek 
gebracht aan het graf of gedenksteen op het kerkhof. Een bloempje of een ander aandenken 
vergezellen de bezoeker. Dit jaar zal deze periode in heel wat families een bijzondere dimensie 
geven. Door de aanhoudende coronamaatregelen kon in heel wat families geen waardig afscheid 
worden genomen. Veelal moesten verdere familieleden, vrienden en kennissen afwezig blijven en 
konden zij hun medeleven niet betuigen zoals zij dat hadden gewenst. Vandaag staan we dan ook 
even stil bij dit leed en lezen we een passend gebed: 
 

Doe ons onze gevoelens begrijpen als tekens,  
die ons wijzen op onze diepmenselijke verlangens.  

Doe ons bij het gedenken van gestorven medemensen ons verdriet, 
 ons gemis en gevoel van leegte ernstig nemen.  

Ze komen uit een bron van liefde, uit een verlangen naar leven.  
Doe ons ook gedenken, hen aan wie niemand (meer) denkt.  

Help ons te zien hoe mensen verder leven na de dood:  
in de waarden die wij verder leven, in de familiale of vriendschappelijke verbondenheid,  

in de troostende herinneringen.  
Geef ons woorden en beelden, zodat wij geloven dat het goede van mensen nooit verloren gaat, 

dat er een eeuwige verbondenheid bestaat die wij niet kunnen vatten,  
dat U alles en allen ten goede leidt in een vrede die ons verstand te boven gaat. 

 
Over de grootvader van Louis Verpraet! 
Mijn grootvader langs moeders zijde, Louis Van Hoydonck werd geboren in 1869 in Nederlands 
Putte. Zijn vader zag het levenslicht in Putte Ertbrand, zijn moeder in Putte Stabroek. Ooit was er 
maar één Putte. In die tijd was er geen schoolplicht en moest er thuis of familiaal een handje 
toegestoken worden. Toen grootvader acht jaar was stierf zijn vader; zijn moeder hertrouwde met 
een weduwnaar met kleine kinderen, die haar kinderen niet accepteerde. Zij werden geplaatst in 
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het gezin Lathouwers uit Belgisch Putte. Een kleinzoon hiervan, namelijk het gezin Hubert 
Lathouwers-Van Bouwel vestigde zich in Heide-Kalmthout. Grootvader vertelde, dat hij als 
negenjarige ging helpen op de boerderij van Cuypers op het Hoogeind in Stabroek. Deze boer was 
gehuwd met een zuster van grootvaders moeder. Als de oogst binnen was, kreeg mijn grootvader 
de opdracht met de koeien op deze akkers te gaan grazen, maar ook op de weilanden, die ook aan 
de boer toebehoorden. Zij waren nog niet afgespannen, want de prikkeldraad was nog niet 
uitgevonden. Om de koeien te laten grazen op de eigendom van de boer had de koeter, in dit geval 

mijn grootvader, de hulp van een hond. 
Moest er niet gewerkt worden dan zwierf 
hij met zijn vrienden rond in de 
Moretusbossen tot aan de Huzarenberg. In 
de 18e eeuw waren hier vlak bij Hongaarse 
Huzaren( ruiters) gelegerd. Wij werden 
toen bestuurd door de Oostenrijkse 
Habsburgers. Maar ook de Kalmthoutse 
heide en duinen waren bij grootvader en 
zijn vrienden goed gekend. Een zeer goede 
vriend van hem was Sus Lauw, ploegbaas 
van het team dat de Vossenbergen 
afgegraven heeft. Zijn echte naam was 

Franciscus Van Tilburg. Nadat de afgravingen gestopt waren, heeft hij “Hotel De Kroon” in de 
Heidestatiestraat gebouwd, dat ondertussen ook weer afgebroken is. Toen ik voor mijn studie in 
1945 plantjes moest zoeken en benoemen, bleek mijn grootvader er heel wat te kennen, maar hij 
gaf ze plaatselijke namen. Van sommige kende hij zelfs de geneeskrachtige toepassingen Hij heeft 
mij twee planten genoemd, waarvan de bladeren een helende werking hadden op de brandblaren 
van de voetzool. Ik heb dit voor het eerst toegepast bij mijn eigen vrouw. Ik zocht grote, groene 

blaadjes van de Paardenbloem, de Grote 
Weegbree en andere sappige bladeren. Een 
zevental blaadjes op de brandblaar gelegd, sok 
erover en voorzichtig stappen maar. Na een 10-tal 
minuten was deze blaar verschrompeld en deed 
geen pijn meer. Hij leerde mij ook de 
eigenschappen van de Vuilboom kennen. De 
takken hiervan werden geschild, de bast gedroogd 
en in stukjes bewaard. Een aftreksel van deze 

schors is een probaat middel bij verstopping. Bij pijn en koorts gebruikte men vroeger een 
Wilgentakje van ± 10 cm, dat nog eens in twee gebroken in de mond genomen werd om er op te 
kauwen. En inderdaad in de plant zou er zich een zuur bevinden, dat de scheikundige naam 
“Salicylzuur”(Salix=wilg) gekregen heeft. De firma Bayer bracht als eerste een kunstmatig 
geneesmiddel tegen pijn en koorts op de markt. Het hoofdbestanddeel bestaat uit Salicylzuur, 
aangevuld met Azijnzuur. Aspirine, met als scheikundige naam: AcetylSalicylzuur zou het ons 
welbekende geneesmiddel worden. Ondertussen zijn er al heel wat synthetische geneesmiddelen 
geproduceerd. Ooit had mijn vader een zware bronchitis en veel last van vastzittende slijmen. 
Grootvader gaf de raad de knoppen op de dennenbomen te verzamelen. In de paasvakantie liggen 
er daar harsklompjes op. Vader moest met kokend water een aftreksel maken en zoeten met 
kandijsuiker. Ik heb daar eens een keertje van geproefd en dat aftreksel was zo bitter als gal…Ik was 
niet alleen mijn fluimen kwijt, maar ook mijn hele middagmaal volgde…Toen echter gold nog de 
spreuk: ”Bitter in de mond, maakt het hart gezond. Een wet van Maria-Theresia verbiedt het plukken 
van die knoppen. Grootvader vestigde ook mijn aandacht op een mooie bermplant, namelijk 
stinkende gouwe. Als men de stengel, waaraan een prachtige gele bloem prijkt, doorbreekt, dan 
komt er uit de wonde een oranje sap. Als men daarmee wratten regelmatig inwrijft, dan verdwijnen 
ze? Ooit kreeg ik een brief van een inwoner van een klein West-Vlaams dorpje, gericht aan de 



Voorzitter van de vereniging voor de bescherming van wilde planten. Hoe hij daarbij kwam, weet ik 
niet. Uit de brief, geschreven in de streektaal, begreep ik, dat hij gaarne zaad van het Sint Janskruid 

wilde hebben. Bij ons is dit een bermplant; bij hen is de bodem 
waarschijnlijk te vruchtbaar. In de herfst had ik binnen de 
kortste keren een handvol zaden verzameld. Volgens die 
briefschrijver zou het Sint Janskruid helend werken bij zo wat 
alle kwalen die met reuma en met andere gewrichtspijnen te 
maken hebben. Ik stuurde de zaadjes op en deed er een 
beleefd briefje bij en ik kreeg een enthousiast West-Vlaams 
verhaal terug. Hij was gelukkig en ik ook. Vroeger werden er 
op de dorpspleinen steeds Lindebomen geplant. De heerlijk 
geurende bloemen zijn een rijke bron van honing. De bloemen 
worden ook gedroogd en er wordt thee van gemaakt, om te 
drinken als men koortsig is. Vroeger verkochten wij in de 

apotheek thee van gedroogde Kamille. Het waren echter alleen de bloempjes van de Camilla 
romana, die gekweekt werden. Tot de jaren 1960 had ik regelmatig Joodse mensen als klant; zij 
weigerden de romaanse Kamille en wilden alleen de Camilla vulgaris hebben, die bij ons gewoon 
langs de weg groeit. Het lauwe aftreksel van de witte bloempjes dient om oogirritaties of jeuk te 
verzachten. Het gebruik van gedroogde kruiden ligt aan de basis van een uitgebreide 
geneesmiddelenindustrie. Nu zijn de labo’s volop op zoek naar een vaccin tegen het Coronavirus, 
waartegen voorlopig nog geen kruid gewassen is. 
(Bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat met foto’s: van de Huzarenberg in Nederlands Putte, de 
vuilboom en wilde Kamille in de wegberm) 

Boekdrukkunst of genocide? 
In het begin van de jaren negentig vluchtte ik naar ‘ons’ bos in Wildert (vanaf 1969 in handen van 

mijn familie) dat voornamelijk bestond uit grove den. Een saai productiebos, met als enige diversiteit 

tal van rododendrons en een prachtige rode beukendreef die wellicht nog stamden uit de tijd van 

landeigenaar Henri Calmeyn (eigenaar van 1894-1960). Ik was een stadskind dat verliefd was op de 

plek waar ik als kind zoveel mooie weekends had gespendeerd, maar van planten wist ik absoluut 

niets. Mijn eerste aanplantingen waren dan ook totaal ondoordacht. Ik kreeg van een kennis een 

lading coniferen en ging die aanplanten, gelukkig niet in haagvorm, maar hier en daar een groepje 

als landschapselement. Toen ik een jaartje later een klein tuintje aanlegde – als een soort van groene 

olievlek voor mijn boshuisje – kreeg ik godzijdank bijstand van een lokale tuinier die me in de goede 

richting duwde zodat ik voornamelijk planten plantte die wel thuishoren in mijn zure bosgrond. Het 

bos is een stuk mooier geworden met de rijkere diversiteit die ook héél wat fauna aantrekt. Het is 

hier een komen en gaan van allerlei boswezens. Het landschap wijzigt nog steeds en volgde een heel 

parcours gedurende de dertig jaar dat ik hier woon. Het doet me beseffen dat een landschap is als 

het leven zelf: voortdurend in beweging, dynamisch en onderhevig aan evolutie. Toen in 2012 het 

RUP (Ruimtelijke uitvoeringsplan) in voege trad in mijn woongebied en de gemeente de wetten ging 

aanpassen, was dit voor mij en de andere wijkbewoners echt wel even slikken. Uiteraard begrijp ik 

dat ingrijpen meer dan nodig was en men de vertuining van het bosgebied wil tegengaan, maar 

sommige regels waren nogal drastisch. 

De nieuwe wetten van de gemeente 

hadden op mij geen al te grote impact 

- daarin ben ik wat eigenwijs - het is 

vooral de klimaatopwarming die me 

dwingt me om tal van wijzigingen te 

aanvaarden. De buxusplanten rondom 

de bloemenborders zijn al enkele jaren 

verdwenen. De invasieve buxusmot 



(Cydalima perspectalis) heeft zijn slag thuisgehaald. Wat toen een tragedie leek, is nu een 

opwaardering geworden. Ik mis de haagjes niet eens en geniet nu nog meer van de kleurenpracht 

in alle seizoenen die de borders mij aanbieden, niet meer gehinderd door hun omwalling. Wat 

momenteel gebeurt, baart me meer zorgen. De letterzetter is in opmars. Ditmaal géén exoot. 

Letterzetter, schorskever, boekdrukkever… de Ips typographus kent verschillende benamingen. Het 

is een kever uit de familie van de schorskevers (Scolytidae). Van nature is de kever aanwezig in heel 

Europa en tast vooral fijnsparren (Picea) aan maar hij komt ook voor op douglas (Pseudotsuga) en 

lork (Larix). Enkele jaren geleden begon er op mijn terrein hier en daar een fijnspar uit te vallen, 

maar sinds kort tast hij ook verzwakte coniferen aan. Indien je een logische denkpiste volgt, denk je 

onmiddellijk aan droogte en dat is niet geheel naast de kwestie. De opmars van deze kleine kever 

is een rechtstreeks gevolg van de lange droge zomerperiodes die onze streek de laatste jaren kent. 

Na enkele droge jaren verzwakken de bomen en worden zij een gemakkelijk slachtoffer voor de 

letterzetter die doorgaans geen gezonde of jonge bomen aantast. Uiteraard zie ik met lede ogen 

aan hoe enkele van mijn trotse coniferen aangetast wegkwijnen. Wat te doen? Alle kandidaat 

bomen kappen is een ethisch en financieel probleem voor mij als kleine grondbezitter, alhoewel het 

op sommige sites wel wordt aanbevolen. 

Letterzetters zijn echter niet in staat om 

grote afstanden te migreren dus houd ik me 

er voorlopig aan de aangetaste bomen te 

vellen en tracht, met de moed der 

wanhoop, mijn bomenbestand zo gezond 

mogelijk te houden. De letterzetter zal 

finaal voor een flinke verjonging van het 

bos zorgen. Het wegvallen van grote 

bomen zorgt voor licht en lucht op de 

bosbodem waardoor er een verschuiving komt in de biodiversiteit. En zo is het werk van een 

zorgzame beheerder nooit klaar. Het bos is nooit statisch, het vergt ook van zijn bewoners heel wat 

aanpassingsvermogen. Er zullen soorten verdwijnen en dan krijgen nieuwe soorten een kans. En op 

een bepaald moment zal ook ik, als deel van het geheel, plaats moeten ruimen in de hoop dat mijn 

opvolger mijn taak met evenveel liefde vervult. Maar, zo ver zijn we nog niet. 

Want de beheerder… hij plantte voort.  
(bijdrage van Carine Schelkens) 

Belastingen betalen doen we alleen als we ze verschuldigd zijn! 
Belastingen moeten we betalen, dat wel, maar als nu ook criminelen ze proberen te innen moeten 
we op onze hoede zijn. De politie waarschuwt: er worden opnieuw e-mails, zogezegd in naam van 
de FOD Financiën, rondgestuurd. De e-mails zijn afkomstig van cybercriminelen en zien er helaas 
zeer professioneel uit. Wat u zeker niet mag doen is hierop reageren of op de link in de e-mail 
klikken. De FOD Financiën vraagt nooit via e-mail om een belastingschuld af te lossen.  
Maar hoe herkent je zo een poging tot fraude? 

- Het e-mailadres van de afzender is geen officieel adres van de FOD Financiën. De officiële 
extensie is @minfin.fed.be of @mailing.minfin.fed.be. Fraudeurs gebruiken meestal 
@minfin.fgov.be of minfin-fed.org. 

- Men vraagt u om via e-mail, sms of whatsapp vertrouwelijke bankgegevens mee te delen. 
- Het verhaal is te mooi om waar te zijn. Je krijgt bv. plotseling een bericht dat men jou een 

bepaald bedrag gaat terugbetalen. 
- Er staan veel spel- en/of taalfouten in het bericht. 



- De persoon die je belt, is opdringerig en gebruikt dreigementen om je snel een betaling te 
laten doen. 

Heb je zo'n e-mail gekregen?  Je kan dit melden bij het 
Centrum voor Cybersecurity België (CCB) 
via verdacht@safeonweb.be. Bel de FOD Financiën op het 
nummer: 02/572.57.57. Mocht je toch zijn overgegaan tot 
betaling, is het aangeraden om aangifte te doen bij de 
politie.  

Meer info over ingezonden foto! 

In onze uitgave van 18 oktober 

drukten wij een foto af, ons 

toegezonden door Frans 

Overlaet. De foto genomen 

tijdens het schooljaar 1947-

1948 zette de broers Willy en 

Jan De Crom aan het werk. Zij 

konden voor ons, op één na, 

iedereen noemen. Herken ze 

even mee: 

Geheel bovenaan: Meester 

Gommeren, bovenste rij vlnr: 

Raymond Franelle (was een 

zoon van een rijkswachter), 

Felix Oerlemans (hij had als bijnaam Den Engel), Walter Duerloo (zoon van oud-renner Louis 

Duerloo) ?? blijft nog onbekend, Stanny Wigand (is reeds overleden) Willy Dictus (zoon van oud-

renner Sooi Dictus) Guido Van Rompaey (was Benedictijn, is ook al overleden) Jan De Crom (woont 

in de Withoeflei), onderaan vlnr: Willy Van Tichelen (missionaris) Frans Overlaet (inzender van de 

foto) Wuyts (zoon van het vroegere café Rooskapje naast bakker Pol Lauwereyssens 

Heidestatiestraat) Edgard Goeman, Ward Vercraeye, Leo Michielsen en Jan Ribbens. 
(met dank aan Willy en Jan De Crom)  

Ik droom! 
De kalender geeft aan zondag 21 maart 2021, het begin van de lente. Ik droom dat alles weer anders 
is! Er is een vaccin gevonden om corona af te remmen, vanaf februari is men gestart met het vaccin 
toe te dienen. Corona is nog niet helemaal onder controle maar de lange lockdown die tot januari 
heeft geduurd is nu al een drietal weken opgeheven en alles lijkt een beetje terug op gang te komen. 
Niemand heeft de feestdagen echt kunnen vieren zoals men dat met de familie al zo lang gewoon 
was. Virologen spreken nu van een gecontroleerd virus; maar waarschuwen, het is nog niet 

helemaal weg. Tegelijkertijd sluiten ze niet uit dat het 
opnieuw kan gaan woekeren en drukken erop dat we 
nog altijd voorzichtig moeten blijven. Afstand houden 
en mondmasker dragen op plaatsen waar geen afstand 
kan gehouden worden blijft nog altijd het credo. 
Ondertussen is de emotionele toestand van de 
bevolking ver onder nul gezakt. Iedereen verlangt terug 
naar wat het vroeger was maar beseft anderzijds dat dit 
nog niet helemaal kan, dat men nog op veilig moet 
spelen! Toch maken we van deze zonnige zondag, die 
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de lente aankondigt, iets speciaals. We hebben immers zoveel 
moeten missen het voorbije jaar. Mensen verlangen meer dan anders 
om elkaar terug te ontmoeten, om in gesprek te gaan, om samen iets 
te drinken. Er is dat afgelopen jaar dan ook zo veel gebeurd om over 
na te denken. Mensen hebben ons verlaten zonder dat er echt 
afscheid kon genomen worden, activiteiten die de bewoners samen 
bracht moesten noodgedwongen afgelast worden. Zelfs het zo mooi 
geworden Heidestatieplein kon niet officieel worden ingehuldigd. 
Vandaag 21 maart is een dag dat alles weer een beetje kan doorgaan. 
Deze morgen is het centrum van Heide afgesloten, de 
middenstanders hebben hun deuren ver open gezet om de bewoners 
te ontvangen en hen aan te moedigen steun te geven zodat zij verder 
kunnen gaan met hun zaak. De verenigingen en standhouders 
palmen de straat in om hun vereniging of activiteiten opnieuw te 
promoten, de gemeente huldigt het vernieuwde Heidestatieplein in. 

Hoera! De horeca, de handel en de verenigingen kunnen vandaag hun beste beentje voorzetten!  
Zou het een droom blijven of kunnen we dat samen verwezenlijken, dat is natuurlijk de grote 
vraag! (Louis) 

Een kleine opmerking! 
Philippe Meurisse uit de Missiehuislei merkt op dat er een foutje is geslopen bij het 
aanduiden van de foto van de kraanvogel: Hij schrijft ons: De foto (die we hiernaast 
nog eens afdrukken) toont  : De grote zilverreiger (La grande aigrette)  en niet een 
Kraanvogel ( une grue ). Verder heeft Philippe ook nog een opmerking over de 
aanwezigheid van Turkse tortelduiven in onze streek. Hij schrijft: De Turkse 
tortelduiven waren reeds aan het nesten in 1958 in Kapellen, dus veel vroeger dan 
1965. 

Tentoonstelling 75 jaar Suske en Wiske in Kalmthout AFGELAST! 
Dit en ook volgend weekend zou de tentoonstelling 
rond 75 jaar Suske en Wiske doorgaan in het 
Arboretum. De strengere corona-regels beslissen 
daar anders over. Bezieler Jan Francken zal een 
nieuwe regeling uitwerken om het lang verwachtte 
boek aan de man ten brengen. Bedoeling was ook dat 
er ter gelegenheid van deze tentoonstelling een 
NIEUWE KERSTKAART zou uitgebracht worden. Deze 
kaart is er wel, het is een mooi Kalmthouts 
wintertafereeltje geworden. Alle kaarten worden 
voorzien van een “75 jaar Suske en Wiske” stempel. 

De opbrengst van deze kerstkaarten verkoop gaat naar woonzorgcentrum St Vincentius. Bestellen 
kan via mail: stripkalmthout@vvvkalmthout.be 

 
 



Asielcentrum wordt dan toch geopend! 
Deze week raakte bekend dat de gemeente Kalmthout vanaf begin november de eerste bewoners 
van het asielcentrum zal moeten ontvangen. Zoals je weet is het niet de bedoeling via deze krant 
een polemiek hierover te voeren maar anderzijds is ook deze informatie van belang. Rond dit dossier 

is er al heel wat te doen geweest: van betogen tegen dit 
centrum tot het instellen van een werkgroep om het 
onthaal voor deze mensen mee te verzorgen. Twee 
uitersten die leven, ook in Kalmthout! Laat ons eerst 
stellen dat de locatie waar zal gewerkt worden op zijn 
minst bediscussieerbaar is. Zowel de ligging als de 
gebouwen zelf zijn eigenlijk niet geschikt om 
asielzoekers op te vangen. Van bij aanvang heeft de 
gemeente hier tegen geprotesteerd. Wil Kalmthout dan 
niet meewerken aan de opvang van asielzoekers? Alvast 

vanuit het beleid wil men openingen laten om dit wel te doen maar dan wel met de nodige inspraak, 
goede accommodatie en menselijke opvang. De mensen die asiel aanvragen komen het land binnen, 
moeten nu éénmaal kunnen opgevangen worden, en weinige gemeente zijn vragende partij. Er 
moeten om die reden wel bovenlokale beslissingen genomen worden. Erger vind ik dat men dit ook 
privatiseert, binnen de bewakingsgroep G4s werd een afdeling opgericht om dergelijke centra te 
ontwikkelen en uit te baten en ook in Kalmthout nemen zij deze uitbating voor hun rekening. Het 
moet dus opbrengen! Zoals in heel veel gemeenten zijn er enerzijds mensen die liever geen 
asielzoekers zouden opvangen en zijn er anderzijds 
mensen die klaar staan om deze mensen een warm 
onthaal te bieden, ook in Kalmthout is dit niet anders. Dit 
bracht deze week, toen de gemeente hun komst 
communiceerde, weer heel wat schrijfwerk te weeg. 
Binnen enkele dagen zullen deze mensen (het zouden 
vooral gezinnen zijn) aankomen en ongetwijfeld de 
omgeving verkennen. Tegenhouden kunnen we dit niet meer, dit tolereren en er samen het beste 
van maken is de enige boodschap. Vergeet niet dat dit ook mensen zijn die om de ene of andere 
manier moesten vluchten uit hun land en laat ons de twijfel die hierover zou bestaan even 
achterwege.  
(Louis) 

Mevrouw Noé overleden 
In Kapellen overleed op 20 oktober Suzanne 
De Winter, in Heide beter gekend als 
Mevrouw Noé. Suzanne werd geboren in 
Antwerpen op 5 maart 1928 en woonde thans 
in Kapellen. Voorheen woonde zij met haar 
man en kinderen in de Heidestatiestraat. Ze 
bewoonden er een groot herenhuis wat ze 
mondjesmaat probeerden uit te bouwen naar 
een mooi “kasteeltje”. Toen het gezin Heide 
verliet werd de woning verkocht en gesloopt. 
GroupB bouwde er praktijklokalen en 
appartementen. Een dierenarts, een 
cardiologe, een oor- en keelspecialiste, enz. 
bevolken er nu de praktijklokalen. 

(foto van de gesloopte woning die voorheen door de familie Noé werd bewoond) 
 
 
 



“Wie schrijft die blijft”, samen maken we er een warm Heide van! 
Het is een oud gezegde: “wie schrijft die blijft”. In deze moeilijke periode hebben vooral mensen die 
eenzaam zijn, of in een zekere armoede leven, nood aan wat warmte. Als we ’s morgens opstaan 
dan kijken we aan tegen een donkere hemel en ook ’s avonds krijgen we al vlug dat donkere beeld 
terug. De donkere dagen zijn er maar we moeten verder, ook in deze corona-tijden. Ondertussen 
horen en zien wij radio- en tv-spots die ons warm maken voor solidariteitsacties. Hierdoor zouden 
wij de mensen kunnen vergeten die zeer dicht bij ons wonen en deze steun ook nodig hebben. Het 
is niet altijd de financiële steun die ontbreekt, meermaals is het vooral de eenzaamheid die hen 
parten speelt en er voor zorgt dat deze winterse dagen nog langer duren. Van bij aanvang was dit 
ook het doel van dit krantje: mensen wat leesgenot geven en zo wat meer animo te brengen tijdens 
deze moeilijke tijden. Gisteren nog moesten we kennis nemen van nieuwe maatregelen, opnieuw 
zijn er beperkingen aan de orde die de eenzaamheid niet ten goede gaan komen. Allerheiligen, 
Sinterklaas, Kerst- en Nieuwjaar, deze dagen zien er nu anders uit. Wij gaan niet kunnen doen wat 
we andere jaren gewoon waren. Maar nog erger zal dit zijn voor mensen die eenzaam zijn, waarvoor 
feestdagen ook tijdens de vorige jaren al moeilijk waren, mensen die nu nog meer dan in gewone 
tijden aandacht verdienen.  
Om deze reden een oproep! 

Beste lezers, laat ons daar samen iets aan doen. In deze 
“computertijden” zijn wij het echt niet meer gewoon om 
een brief te schrijven met ons beste handschrift zoals we 
dat op school hebben geleerd. Toch doet het iets met 
een mens wanneer hij nog eens zo een geschreven brief 
ontvangt, zelfs nog meer wanneer het een brief is met 
aanmoedigende woorden. Iedereen kent in zijn straat 
wel mensen die het wat moeilijker hebben of eenzaam 
zijn. Wel zo een briefje zou hen echt deugd doen, daar 
mag je van op aan. Met andere woorden als we dat nu 

ter gelegenheid van deze donkere periode met z’n allen eens wat meer zouden doen. Geen kaart of 
getypte tekst maar een warm met de hand geschreven briefje!  Dit is maar één van de initiatieven 
die ik voorstel maar er zijn ongetwijfeld lezers die nog andere ideeën hebben, welke zeker zo 
waardevol kunnen zijn. Op deze pagina’s maken wij ruimte vrij om hieraan de nodige weerklank te 
geven. Zo gaan we samen voor een WARM HEIDE tijdens deze donkere dagen. 
 

 

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

http://www.binkalmthout.be/

