
 
 

 

Wat gaat er gebeuren met onze kerk?  

De voornaamste werken rondom onze kerk geraken stilaan afgewerkt. Het is wachten op de 
groenaanleg. De laatste loodjes wegen meestal het zwaarst. Intussen is onze kerk weer langs alle 
kanten vlot toegankelijk. Het globale uitzicht mag er zijn. Velen vinden dat ons historisch 
kerkgebouw nu beter oogt dan voorheen. Als de groenaanplantingen een feit zijn wordt het nog 
prachtiger. Een ideaal moment om even stil te staan bij de vraag wat er met dit kerkgebouw in de 
toekomst gaat gebeuren. Hierover worden heel wat vragen gesteld. Terecht omdat iedereen beseft 
dat de kerkbeleving de jongste jaren grondig verandert. We beginnen met een korte terugblik op de 
geschiedenis van onze parochie en haar kerk. De Sint Jozefparochie werd gesticht in 1929 door 
pastoor-stichter Antoine De Preter. Hij was leraar aan het Sint Jan Berchmanscollege. Mijn vader 
volgde les bij hem. De nieuwe parochie was een reactie op de bloeiende Joodse gemeenschap en 
haar Synagoge in de Leopoldstraat. De bouw van onze kerk startte op 18 maart 1934 met de 
eerstesteenlegging. De architect was Louis De Vooght. Ook hij was leraar tekenen aan hetzelfde Sint 
Jan Berchmanscollege. Ik kreeg nog les van hem. Het oorspronkelijk plan was groter en moest 700 
mensen kunnen bergen. Dat project kan je nog bewonderen achteraan in het portaal van onze kerk. 
Arthur Clemminck uit Gent was de aannemer. Later bouwde hij zijn eigen woning in de Max 

Temmermanlaan tegenover de 
toenmalige jongensschool. Ook 
die heeft hij destijds gebouwd. 
Pastoor De Preter had duidelijk 
een vinger in de pap. Hij was een 
ondernemende pastoor met veel 
connecties en enkele 
jezuïetenstreken vanuit zijn 
collegetijd. Hij bemoeide zich 
persoonlijk met de aanduiding van 
de werklui, die de kerk mochten 
bouwen. Daarvoor plaatste hij een 
publieke “werkaanvraag”. Er 
kwamen maar liefst 242 

kandidaten op af. Een begrijpelijke overrompeling in tijden van hoge werkloosheid. Uiteindelijk 
werden er slechts acht hiervan geselecteerd. Men keek niet zozeer naar de vakkennis maar gewoon 
of ze lid waren van de christelijke vakbond met voorrang voor de eigen parochianen, bewoners van 
Kalmthout en vervolgens van Kapellen. Dat feit alleen deed destijds heel wat stof opwaaien. De 
tijden zijn sindsdien duidelijk veranderd. Ons kerkgebouw is uniek in onze streek omwille van zijn 
ongebruikelijke stijl, de Ardense natuursteen en marmeren altaar en doopvont. De kerk werd 
ingewijd op 14 mei 1935. Bij het begin van de oorlog werd de toren en een deel van de kerk 
opgeblazen. Hij werd in volle oorlogstijd weer heropgebouwd. Gelukkig kon de pastoor in 1944 
voorkomen dat de toren voor een tweede maal zou worden neergehaald. De sporen daarvan zijn 
terug te vinden in het portaal van onze kerk. Het blijft jammer dat de toren nooit in zijn 
oorspronkelijke staat werd hersteld. Er zijn destijds prachtige foto’s gemaakt waarvan de 
reproducties onlangs zijn aangebracht in het portaal van onze kerk. De kerk staat op grond van de 
gemeente. De bouw kostte net geen 1.000.000 BEF (25.000 euro). Tussen 1935 en 1959 woonde 
pastoor De Preter met zijn huishoudster Josephine en mijnheer Roeye in de kelder onder onze kerk. 
De sporen van die woonst zijn nog terug te vinden in de ondergrondse keuken en slaapplaats van 

Heide vertelt! 
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de pastoor. Voor de huishoudster en mijnheer Roeye waren aparte plaatsen voorzien in de grote 
ruimte onder het hoogkoor. De huidige weekkapel deed aanvankelijk dienst als bureel van de 
pastoor. In 1959 betrok onze pastoor de nieuwgebouwde pastorie. Na zijn vertrek werd de kelder 
de herberg voor de twee Chirogroepen, meisjes en jongens, elk met een aparte ingang en zedig van 
elkaar gescheiden door een kartonnen “Berlijnse” muur. In de jaren zestig, na het tweede Vaticaans 
Concilie, werd onze kerk een eerste maal grondig aangepast. Het altaar werd naar voor gebracht 
dichter bij de gelovigen en de vieringen met het gezicht naar de kerkgangers. Dat paste beter bij de 
tijdsgeest van toen. Ook het orgel en de doopvont kregen een nieuwe plaats. Vandaag, ruim vijftig 
jaar later, worden opnieuw werken uitgevoerd. De klemtoon ligt daarbij op efficiëntie en 
doelmatigheid. Het is de bedoeling het gebouw aan te passen voor allerhande activiteiten, die naast 
de erediensten in onze kerk worden georganiseerd. Het marmeren altaar wordt herplaatst naar zijn 
oorspronkelijke locatie op het hoogkoor vlak voor het orgel. In de plaats komt op de huidige locatie 
een verplaatsbaar altaar en lezenaar. Heel wat sociaal geëngageerde vrijwilligers uit onze parochie 
zetten nog altijd hun schouders onder het vrijwaren van de erediensten. Het is 
bewonderenswaardig wat al die vrijwilligers motiveert om dat te blijven doen. Zal dat lang zo 
blijven? Het is moeilijk hierop een eenduidig antwoord te geven. We weten immers dat de clerus 
en de kerkgangers sterk vergrijzen. We gaan ervan uit dat het aantal kerkgangers blijft dalen, dat 
het aantal vieringen in de loop van volgende jaren zal afnemen en dat er geen perspectief is op een 
zichtbare kentering, De toekomst van de erediensten hangt grotendeels af van het aantal 

kerkgangers en de 
beschikbaarheid van een 
voorganger. Een kerk zonder 
parochianen is als een lege doos. 
Vaststaat echter dat onze kerk als 
gebouw en ook onze 
kerkgemeenschap deze recente 
ontwikkelingen zullen overleven. 
Een kerkgebouw is immers meer. 
Sinds de bouw van onze 
parochiekerk, nu 80 jaar geleden, 
zijn de mensen helemaal anders 
gaan leven en denken. In die tijd 
stond de kerk nog centraal in onze 
samenleving. Geleidelijk aan 
kwam daarin een kentering, dan 
noemen we de zogenaamde 
secularisatie. Aanvankelijk 
speelde het gemeenschapsleven 
zich rond de kerktoren. De pastoor 
speelde toen een 

toonaangevende rol. De mensen slikten probleemloos al wat hen als waar werd voorgehouden. 
Sindsdien is de tijdsgeest totaal anders. Vandaag staat de kerk niet meer centraal in het dagelijkse 
leven van de mensen. Meteen wordt duidelijk waarom het aantal kerkgangers gestaag blijft dalen. 
Naast de erediensten worden er nu al in onze kerk concerten georganiseerd. Het is de bedoeling dat 
soort sociaal culturele activiteiten uit te breiden, eenmaal Covid-19 overwonnen zal zijn. Sociaal en 
culturele activiteiten brengen ook mensen samen en wordt eraan gemeenschapsopbouw gedaan. 
Het is jammer dat onze kerk op weekdagen gesloten is. Dat werd onvermijdelijk om inbraken en 
diefstallen te vermijden. Toch hopen we in de nabije toekomst de oude doopkapel achteraan in de 
kerk weer open te stellen als permanente stille ruimte voor bezinning en gebed. Deze ruimte zou 
ook later deze functie kunnen behouden. 
(Bijdrage van Eddy Marstboom, voorzitter van de kerkfabriek Sint Jozef Heide met foto’s van de kerk vroeger 
en nu) 



De jacht in onze streek! 
Gedurende het schooljaar 1943-1944 was de winter zeer streng. Op een nacht viel er soms meer 
dan 30cm sneeuw. In de stad lag de sneeuw opgestapeld als sneeuwmuren, waartussen men moest 
lopen. Door het dooien overdag en de strenge vorst ’s nachts waren de pakken sneeuw keihard. De 
dieren in het wild hadden het zeer moeilijk. Er was amper voedsel voor de mens, laat staan voor 
hen. Zo ontdekte Louis Schaeken, boswachter, in het domein van de familie Meurisse een 
everzwijn. Vermoedelijk was dit dier vanuit het verre Limburg naar onze streken afgezakt op zoek 
naar eten. In de oorlog mocht er niet gejaagd worden. Van de Duitse bezetter mocht niemand 
wapens bezitten. Louis had zijn jachtgeweer en munitie in een waterdichte verpakking op een 
geheime plek in de grond begraven. Alhoewel er soms Duitsers patrouilleerden door het domein, 
waar de Belgisch-Nederlandse grens doorliep, heeft hij het toch gewaagd zijn geweer op te graven. 
Met enkele aardappels als snoepje heeft hij het dier naar een afgelegen plek gelokt en ja, het eerste 
schot ketste af, maar het tweede was raak. Dit was een lekker, mooi geschenk voor zijn baas in deze 
voedselarme oorlogstijd. Louis werd in natura vergoed en zo konden beide families er van snoepen. 
Louis heeft daarna zijn schietgerei weer zo vlug mogelijk begraven. Een ander verhaal heeft wel met 
jacht en sneeuw te maken, maar speelde zich wel af in 1960-1961. Het was jachtseizoen. Er was een 
dunne laag sneeuw gevallen, maar wel zoveel, dat de jagers niet mochten jagen. Volgens Stan de 
Garde, veldwachter, was het in die omstandigheden gebruikelijk, dat de veldwachters en 
boswachters uit de buurt schadelijk wild mochten bejagen. En dat was er blijkbaar bij ons en wel 

onder de vorm van 
een das en een vos. 
Nu is de das reeds 
lang beschermd, 
maar in die jaren 
was dat nog niet het 
geval. En zo 
gebeurde het, dat 
bij een speurtocht 
in de Boterbergen 

bij de familie Carlier, de laatste das neergeknald werd in onze regio. Terzelfder tijd werd in de 
Wouwse plantage, Nederland, niet zo heel ver van hier dus, ook een das geschoten. Beiden waren 
solitaire dieren. In Limburg en de grens met de provincie Antwerpen en het Oosten van de provincie 
Noord Brabant doen ze het niet slecht, ze geraken echter niet over de snelweg van Noord naar Zuid. 
De das is een rustig traag dier en als er een in onze buurt gevonden wordt, dan is hij plat gereden. 
De vos, waarnaar toen ook gezocht werd, is nooit gevonden! Die heeft een gelukkige engel gediend. 
Er wordt veel tamtam gemaakt over wolven, bevers en otters, maar de das schijnt in de 
natuurbeschermingskringen weinig aandacht te krijgen. In de eerste helft van de jaren 1950 
gebeurde er nog iets uitzonderlijks en toevallig ook in het domein van Carlier. In die jaren was de 
Kalmthoutse Heide enorm bevolkt met konijntjes. In de oorlogsjaren 1940-1945 was er een 
jachtverbod. Daarvan hebben de konijntjes dankbaar gebruik gemaakt om zich explosief voort te 
planten. Tot op een bepaald moment de boswachters uit de omliggende domeinen afgevreten 
konijnenkrengen vonden, die geslagen waren door een grote roofvogel. Wat was dat? Alle ogen en 
oren waren gespannen. Het was Jane de Koninck, die hem het eerst in het vizier kreeg en met een 
paar knallen wist iedereen wat voor arend (want dat was het) het was Het was een steenarend. Jane 

heette van toen af “Jane de Valk”. 
De vogel werd opgezet en stond 
regelmatig ten toon op de 
jaarlijkse tentoonstelling van De 
Koperwiek, een vereniging van 
vogelvangers en kwekers van 
vogels in volières. De Jane heeft 
me nog eens een keer geroepen 



om te komen kijken naar een kleine slang, die in een bad zat. Ik zocht in de boeken, maar kon geen 
slang vinden, die er op leek. Het was een Hagedis zonder poten: een Hazelworm was het. Ik had die 
in mijn leven nog maar vijfmaal gezien: tweemaal in de Lüneburger heide, eenmaal op de Veluwe, 
eenmaal op de Veluwezoom en eenmaal in de Kalmthoutse heide.  
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

11 november 1918: Louis Van Loon beleefde het zo: 
Deze week herdenken we op 11 november dat Wereldoorlog één 102 jaar geleden eindigde. Louis 
Van Loon was op dat moment soldaat in het Belgische leger en hield een dagboek bij wat later in 
boekvorm werd uitgebracht. We vonden het gepast om ter gelegenheid van deze herdenking even 

weer te geven wat de Nieuwmoerse soldaat in zijn 
dagboek schreef: 
 “”Om 5 uur en 30 minuten ’s morgens kwam de blijde 
tijding dat de wapenstilstand een half uur geleden was 
getekend en, zo meldde het bericht, dat te 11 uur ’s 
middags het “staakt het vuren” zou worden geblazen, 
ogenblik waarop alle vijandelijkheden een einde zouden 
nemen. Onmogelijk te beschrijven het vreugdetafereel 
dat zich toen rondom ons afspeelde. Soldaten 
begonnen te wenen, te lachen, te huilen en te tieren, te 
zingen en te dansen, om uiting te kunnen geven aan hun 
blijdschap. Wreed verminkte oorlogsslachtoffers met 
stokken en krukken, éénbenige, éénarmige, éénogige 
soldaten, al deze levende menselijke wrakken, getuigen 
van broedermoord en bloedvergieten, getroffen en 
door leed en ellende, vergaten nu plots al de doorstane 
miseries en begaven zich stoetsgewijs naar het 
hospitaal. Daar zou een flinke straf ons te wachten 
staan. Maar neen! De blijde tijding was ons reeds 
vooruitgesneld en wij werden op een daverend gejuich 
onthaald. Klokslag elf uur! Wie dit als soldaat heeft 
meegemaakt zal nooit dit elfde uur van de elfde dag 

van de elfde maand kunnen vergeten?!! De klokslagen om elf uur werden overdonderd door 
vreugdeschoten der kanonnen, de boten en fabriekssirenen begonnen te loeien met een machtig 
aldoordringend geluid, de kerkklokken lieten hun brons weergalmen langs alle horizonten. Ja, weer 
dreunden de kanonnen met donderend geweld maar het waren niet langer meer oorlogstuigen: hun 
opgewekt gebulder betekende een blijde gebeurtenis! Weer galmden de klokken maar ze vertolkten 
niet meer de noodkreet des vaderlands: hun zoete klankenharmonie vervloeide nu tot een trillend 
danklied dat ten hemel steeg! Er speelden zich in het hospitaal diep aangrijpende tonelen af die ik 
nooit meer zal vergeten. Maar de tijding van de wapenstilstand had plots iedere gewonde genezen. 
De dokter wiens taak het was de genezing van de gewonden te bestadigen had nu geen werk meer. 
Iedereen verklaarde zich genezen en iedereen wou maar aanstonds, onmiddellijk …. naar huis! Maar 
onze brave dokter zou voor ons al het mogelijke doen. Wij zouden vertrekken, maar eerst de 
lichtgewonden.””” 
Louis Van Loon bleef nog soldaat. Pas op 12 december 1918 zag Louis zijn ouders, broers en zussen 
terug: Hierover schrijft hij: 
“””Op deze dag had ik het overgrote gelijk mijn ouders, broeders, zusters en beminde weder te zien 
na een afscheid van 4 jaren, 4 maanden en 15 dagen. Het zolang betrachte wederzien, maar 
waaraan ik zo menigmaal had getwijfeld! Ik heb het mogen beleven!!””” 
Pas op 6 augustus 1919 beëindigde Louis zijn legerdienst. Daarover schrijft hij: 
“””6 augustus 1919 werd ik definitief van de legerdienst ontslagen. Zulks was echter waarlijk niets 
meer te vroeg. Ik mag met recht en reden schrijven dat ik de schoonste jaren van mijn leven bij het 
leger heb moeten doorbrengen. Omringd door mijn minzame echtgenote, het geliefde wezen dat mij 



gedurende al die tijd de moed deed behouden, en mijn beminde kinderen, gevoel ik mij thans 
gelukkig en tevreden en vergeet al het doorstane lijden en ellende. Ik vraag aan God dat hij mijn 
beide zonen voor oorlog mag behoeden opdat zij nooit het vreselijke zouden moeten ondergaan dat 
ik zelf heb moeten beleven.””” 

 
De zwaan en haar “kindjes”. 

Philippe Meurisse stuurde ons deze week een 
fantastisch mooie foto welke is genomen van een 
zwaan al zwemmend met haar drie jongetjes. 
Deze unieke foto geeft ons zeker wat hoop tijdens 
de donkere dagen die ons nu tegemoet komen. 
Over de zwaan: Zwanen zijn grote vogels met een 
lange hals. Ze zijn zwaar en stijgen moeizaam op. 
Bij het opstijgen trappelen ze met de poten en 
slaan ze krachtig met de vleugels. Ze lopen met 
een waggelende gang. Het voedsel bestaat 
meestal uit waterplanten, die gezocht worden in 
ondiep water. Hierbij komt hun lange hals goed 

van pas. Bij gebrek aan planten eet een zwaan ook wel kleine vissen zoals voorns. Zwanen zijn ook 
goede bewakers, zij laten hun niet in een hoekje drummen!  

Preventie: zorg dat je woning is uitgerust met rookmelders! 
Waar zijn rookmelders verplicht? 
Verplichting bij nieuwbouw en renovatie 
Alle nieuwbouwwoningen en alle woningen die gerenoveerd worden en waarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten voldoende rookmelders hebben. Ook woningen 
waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moeten uitgerust zijn met rookmelders. 

Verplichting voor huurwoningen en studentenkamers 
Elke huurwoning moet verplicht uitgerust zijn met voldoende 
rookmelders. Dit geldt zowel voor sociale huurwoningen als 
private huurwoningen, kamers en studentenkamers. 
'Voldoende rookmelders' betekent dat een zelfstandige 
woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke 
verdieping minstens één rookmelder moet hebben. Bij 
kamers moet er in de kamer zelf ook een rookmelder zijn. 
Verplichting voor alle woningen vanaf 2020 
Het decreet van 10 maart 2017 maakt rookmelders verplicht 
in alle woningen, dus ook die van eigenaar-bewoners. Vanaf 
1 januari 2020 moet ook een woning waarin de eigenaar zelf 
woont over de nodige rookmelders beschikken. Wat zijn de 
gevolgen als een woning niet aan de 

rookmeldersverplichtingen voldoet? Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorn


dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Ze voldoet dan niet aan de minimale 
veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid oplegt (Titel III, 

Hoofdstuk V, van de Vlaamse Wooncode). Wie een woning verhuurt zonder 
rookmelders, krijgt hiervoor geen conformiteitsattest. Het verhuren van een woning 
zonder de nodige rookmelders is ook strafbaar. Tot het einde van 2020 maakt de 
woningcontroleur bij een conformiteitsonderzoek enkel een opmerking op 

het technisch verslag. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders wordt dus niet gequoteerd en 
zal bijgevolg op zich niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit. Vanaf 1 
januari 2021 verandert dit. Het niet voldoen aan de rookmeldersverplichting wordt dan een gebrek 
van categorie II en kan dan ongeschikt verklaard worden. 
Wie is verantwoordelijk bij verhuur? 
De verhuurder is wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Als de 
verhuurder kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig 
vervangen. 

Louis Neefs wist het al in 1970 
De veel te vroeg overleden (1980) zanger Louis Neefs bracht in 1970 een lied uit waaraan wij nu 
meer dan anders gaan terugdenken. De tekst zegt eigenlijk nu veel meer dan toen, we brengen hem 
nog even in herinnering: 
Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn, 

dit is een lied voor de doden van morgen, begraven, bekist in een stenen woestijn 

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is  

Laat ons een boom en het zicht op de zee  

Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is  

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. 

Je breekt en je hakt en je boort door de bergen 

Je maakt elke heuvel gelijk met de grond  

De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen 

Vooruitgang vernield wat er gisteren nog stond 

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is  

Laat ons een boom en het zicht op de zee  

Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is  

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee  

De vis in de zeeën vergiftigd, gestorven 

Het zand op de stranden vervuild door mazout  

En jij door je tankers en chequeboek bedorven  

Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed  

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is  

Laat ons een boom en het zicht op de zee  

Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is  

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee  

En zo zal dan morgen het leven verdwijnen  

Verslagen door staal en gewapend beton  

De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen  

Geen mens die nog weet hoe het einde begon  

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is  

Laat ons een boom en het zicht op de zee  

Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is  

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee  

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee 

https://www.wonenvlaanderen.be/termen#technisch_verslag
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#ongeschikt


De zilverreiger blijft aandacht trekken.  
De zilverreiger, we zien hem hiernaast nog eens afgebeeld, blijft aandacht trekken! 

Volledig buiten de wil van de auteur, Louis Verpraet, is er een fout geslopen in een 

artikel in één van onze vorige uitgaven. Na een reactie van Philippe Meurisse in ons 

vorig nummer hebben wij gemerkt dat het een redactionele fout was. De auteur 

had het bij het rechte eind maar om de ene of andere reden werden er foto’s 

verwisseld waardoor niet de juiste tekst onder de juiste foto van de zilverreiger 

kwam te staan. Onze excuses! 
Covid-19 is zeker nog niet verdwenen! 
Een virus is een piepklein organisme, dat met een gewone microscoop niet waar te nemen is. Er 
bestaan enorm veel variëteiten. De meest bekende zijn deze die welke ”de griep” veroorzaken. Dit 
is een mengsel van verschillende virussen, waarvan er jaarlijks een of twee verdwijnen en vervangen 
worden door nieuwe. Deze laatsten kunnen een milde griep veroorzaken. Soms echter geven zij een 
ernstig ziektebeeld met hoge koorts en zelfs met de dood tot gevolg. Dit is heel summier over wat 
een virus is. Covid 19 is een zeer venijnig virus en beheerst nu het levensbeeld van alle mensen op 

deze wereld. De mens, met al zijn kennis en wetenschap heeft 
het niet gemakkelijk, om een gezonde, efficiënte oplossing te 
vinden. Heel de wereldeconomie maakt moeilijke tijden mee 
en er wordt ijverig naar doeltreffende vaccins gezocht. 
Ondertussen raken de ziekenhuizen overvol en moeten er 
zelfs mensen, die een dringende ingreep nodig hebben, 
wachten. De diensten van ziekenhuizen en 
verzorgingstehuizen draaien op volle toeren en hebben 
handen tekort… Wat dit betekent heb ikzelf, maar dan 

kleinschaliger, meegemaakt in de maand september 1957. Toen stak bij ons de A-griep de kop op. 
Huis voor huis werden de mensen ziek en het vreemde was: de oude mensen werden gespaard, 
maar de jonge mensen werden allemaal besmet. Toen hebben mijn collega’s en ik dag en een gat in 
de nacht gewerkt, om de vele voorgeschreven bereidingen klaar te krijgen. Gedurende vier weken 
sliep ik slechts vijf uur per nacht, en dat 7 dagen op 7. Na vier weken was ik, 31 jaar oud, totaal leeg 
en depressief. Ik maakte dus een soortgelijke toestand mee (er waren toen in Kalmthout slechts 
twee officina’s open, mijn collega aan het kruis en ikzelf). Ik denk aan de vele, vele, zorgverleners, 
die zich over-strest blijven inzetten. Laat de mensen toch ophouden te zeuren over wat zij allemaal 
moeten missen. Gezondheid gaat voor alles. Ik hoop dat alle mensen, maar dan ook alle, alle, 
mensen zullen doen wat de virologen vragen: kom zo weinig mogelijk in contact met anderen, ook 
met uw familie. Gebruik uw mondmasker. Help de strijd tegen het Corona-virus mee te winnen, 
door deze aanbevelingen op te volgen. Daarna kan je “de droom” van ons aller Louis van den Buijs 
opvolgen. Houd de moed er in! 
(bijdrage van Louis Verpraet) 

Heidestatieplein kleurt volgend jaar paars! 
Vorige week werd er gestart met de laatste fase van de 

hernieuwing van het Heidestatieplein en omgeving. 

Rond heel wat bomen zijn, wat men noemt, 

boomspiegels aangelegd. Vorige week werden daar 

honderden planten in aangebracht. Voor de 

aanplanting heeft men gekozen voor Liriope muscari, 

ook wel leliegras genoemd. Leliegras is een 

wintergroene vaste plant met fijne zwaardvormige, 

donkergroene, grasachtige bladeren met lichtgroene 

bladpunten. Bloeit van augustus tot september met 



dikke, lila-paarse bloemaren die sterk aan 

de bloeiwijze van de druifhyacint doen 

denken. Houdt van een standplaats in de 

halfschaduw of schaduw, beschut tegen 

gure koude winden. Gedijt goed in zure tot 

neutrale, gemiddeld vruchtbare grond, is 

eens geworteld goed droogtetolerant. Is 

ook winterhard, goed resistent tegen 

ziekte, daarnaast ook aantrekkelijke voor 

vlinders, bijen en andere vliegende 

insecten. De maximale hoogte is ongeveer 

30cm. Vanaf augustus volgend jaar zou dit 

rond de bomen van het plein een mooi 

blauw tapijt moeten vormen. Tussen de plantvakken werd er gras gezaaid. Momenteel is men druk 

doende om ook het plein voor de hoofdingang van de kerk aantrekkelijk te maken. De ruimte tussen 

de Sint-Jozefslaan en de kerk wordt heringericht, een kunstmatig aangelegde gracht en 

beplantingen moeten het geheel aantrekkelijk maken. 

Even mee nadenken over corona! 
Hoe iets dat isoleert, ons tegelijkertijd 

verbindt. 

            

De één nog rustig achterover, de ander 

door paniek verblind. 

 

Een heel gemene deler, het land volledig 

op zijn kop. 

 

Contactloos maar toch samen, er zit weinig 

anders op. 

 

Op verandering hopen, zonder er zelf iets voor te doen, is als op het treinstation wachten op een 

boot. 

(ingezonden door Eddy De Block, Heidestatiestraat, auteur onbekend) 

 

 

 

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


