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Wij willen langs deze weg alle lezers
van dit krantje een zalig Kerstfeest
toewensen. Hoe beperkt de vieringen
dit jaar ook zullen zijn maak er
toch nog het beste van . Moge de
Kerstverhalen,
geschreven door
Louis Verpraet en Carine Schelkens,
een inspiratie zijn om er in de toekomst in alle vrede weer tegenaan te
gaan!

Kerstmis in de loopgraven!
Ieder jaar vieren we op 25 december de geboorte van een speciaal kindje. Iedere geboorte is een
wonder! Dit bijzondere kindje werd Jezus Christus genoemd. Tot zijn 30 jaar was hij heel rustig en
bedachtzaam. Daarna ging hij zwerven in en om de Jordaanvallei. Toen hij 33 jaar was, werd hij, met
toelating van de Romeinse overheid, ter dood veroordeeld door het Joodse Sanhedrin. Geen woord
heeft hij op papier gezet en toen hij ten hemel opgevaren was, wisten zijn volgelingen niet goed wat
te doen. De twaalf apostelen kwamen met zijn moeder “Maria” bijeen in een afgesloten woning,
omdat ook zij bang waren door de Joden vermoord te zullen worden. Af en toe verscheen ook Jezus
Christus op het appel. Hij stapte ook mee, als onbekende, met twee mannen, die op weg waren naar
Emmaüs. Bij het breken van het brood, herkenden zij hem. Soms verscheen Hij ook bij zijn Moeder
en zijn leerlingen, maar steeds was Thomas afwezig. Als zijn vrienden hem vertelden, dat Jezus met
hen gebraden vis had gegeten, schoot hij in een lach en zei: Jezus is voor mij zo dood als een pier.
Zolang ik Hem niet zie en mijn vingers niet in de littekens van Zijn wonden kan leggen, geloof ik niet
in Zijn Verrijzenis. Een week later was Thomas er wel, toen Jezus op bezoek kwam; ik veronderstel,
dat Jezus achter hem stond en op zijn schouder klopte. Thomas draaide zich om en zijn uitroep
volgde spontaan: “Mijn Heer en mijn God!” Hierop antwoordde Jezus: Thomas, gij gelooft omdat gij
mij gezien hebt, maar Zalig zijn zij ,die geloven en mij niet gezien hebben. Het is mogelijk, dat na
dit gebeuren verscheidene volgelingen zijn gaan opschrijven, wat Jezus vertelt en gedaan heeft; zij
werden “de Evangelisten” genoemd; zij trokken rond en hierdoor ging het verhaal van Jezus Christus
de hele wereld rond. Rond 1200 werd door Franciscus van Assisi de eerste kerststal gebouwd en
sindsdien is dit gebruik over praktisch de hele Christelijke wereld ingeburgerd. Soms houden boven
deze stal Engelen een spandoek vast, waarop de woorden ”Vrede op aarde aan de mensen van
goede wil”, te lezen staat.
Het volgende bijzondere kerstverhaal
heeft mij steeds zeer getroffen:
WO-I was pas een viertal maanden
bezig. Het was een ijzig koude lucht,
met pinkelende sterren aan de hemel.
Het gebeurde aan het IJzerfront aan
een Duits-Engelse linie. Plots hoorden
de Engelsen uit de Duitse loopgraven
een prachtig gezongen “Stille Nacht,

Heilige Nacht” weerklinken. De Engelsen zongen onmiddellijk mee. Er moet daar een hemelse sfeer
gehangen hebben. De soldaten kwamen uit hun loopgraven, zonder wapens. Er werd gevoetbald:
Engeland-Duitsland; verschillende soldaten wisselden hun adres uit met vijandige collega’s. Plots
was het hier vrede voor mensen, die elkaar als vrienden beschouwden. Dit is ongelooflijk, maar
waar… Maar een Engels officier nam zijn revolver en schoot een Duitse soldaat neer. Iedereen liep
vliegensvlug terug naar de loopgraven. De euforie was verbroken! Even hadden ze van de hemelse
Vrede kunnen proeven. Zou Jezus toch God zijn? Eén Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft,
einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
"Holder Knab' im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh',Schlaf in
himmlischer Ruh!"
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Het mooiste kerstgeschenk.
Verleden jaar rond deze tijd bedacht ik wat een mooi jaartal 2020 was. Nooit had ik verwacht dat
de wereld totaal op zijn kop zou staan. Alles is veranderd. Het besef dat de uitbraak van het virus in
Wuhan een ernstige situatie was, kwam bij mij al heel vroeg. De eerste maanden van de pandemie
en die allereerste lockdown in maart, zorgde ik ervoor dat mijn moeder hier kon komen logeren en
schermde ik haar en mezelf zorgvuldig af van elk mogelijk gevaar. Ik besefte dat we allebei
behoorden tot de risicogroep, zij met haar 85 lentes, en ik met mijn trio aan chronische
aandoeningen waarvan de MS me toch wel het meest in de gevarenzone bracht. Mijn
immuunsysteem handelt vaak als een dolgedraaide flipperkast, dus ik houd dat virus zo ver mogelijk
van me vandaan. Mama bleef hier tot mei, en toen moest ik ze laten gaan. Ook zij had recht op haar
eigen leven en de projecten die ze nog wilde waarmaken. Ik was bang voor dat totaal alleen-zijn en
alhoewel de zomer enige versoepeling bracht, hield ik me toch al die maanden aan mijn eigen,
streng opgesteld protocol. Mijn sociale contacten zijn voornamelijk virtueel en de telefoon werd
mijn levenslijn. Ik dobber van gesprek naar gesprek. Ik bof ook met de groene ruimte rondom me,
ik denk dat alle mensen dit jaar wel zullen ontdekt hebben hoe heilzaam de natuur kan werken. Er
werd wat afgewandeld in 2020! Spijtig genoeg hakte dat er bij mij ook vreselijk in. Wandelen werd
dit jaar voltooid verleden tijd en dat te moeten aanvaarden is heus niet zo vanzelfsprekend. Ik
worstelde er maanden mee. Verbitterd las ik de vele
berichtjes op Facebook over de kilometers die verslonden
werden en met lede ogen zag ik natuurfoto’s passeren van
de mooie heide hier niet eens zo ver vandaan. Ik wandelde
in mijn eigen stukje bos en trachtte tevreden te zijn met
mijn kleine paradijs. En toen, toen opende zich dat kleine
magische venstertje dat er altijd is in de hoogste nood. De
elektrische driewielfiets die in het voorjaar geleverd werd,
wordt me steeds meer vertrouwd. Mijn hondje Oliver vindt
het geweldig mee te fietsen. Achteraan in zijn mandje met
wapperende manen in de wind geniet hij van onze uitjes.
Ik ontdekte dat ik ook kan ‘wandelen’ met de fiets, naast
voetgangers, op een langzaam tempo én op veilige afstand.
Ook Oliver leerde naast de fiets mee te wandelen, zodat hij
afwisselend kan meerijden of snuffelend naast me loopt.
De driewielfiets opent vele, nieuwe deuren en geeft me

terug het vrije gevoel van te mogen ontdekken in die mooie wijde wereld buiten mijn eigen terrein.
De fiets zorgt ook voor de nodige fysieke afstand die ik steeds streng handhaaf tussen mezelf en
andere mensen. De beperkingen hierrond draag ik in feite met gemak. Ik besefte van in het begin
van deze pandemie dat dit even wat discipline zou vragen, maar dat we op een bepaald moment
verlost zouden worden van alle maatregelen. Het is een kwestie van tijd. Dat velen hierrond zoveel
problemen maken verrast me en maakt dat ik me dit jaar ook veel meer bewust ben geworden van
mijn eigen flexibiliteit. Dertig jaar lang al, leef ik dag in dag uit, met bepaalde beperkingen en elke
dag pas ik me aan en tracht ik te genieten van wat wél kan. Dat heeft me gekneed, dat heeft me
getekend, en dat maakt dat ik nu verbaasd kijk naar de zeurende verwendheid die heerst bij
sommigen in onze maatschappij. De beperkingen van nu zijn immers niet voor eeuwig. De eindmeet
is in zicht, de vaccins komen eraan, en we kunnen gaan aftellen naar vrijere, heerlijke tijden. De
eerstvolgende weken zullen hierin bepalend zijn, met Kerst en Nieuw zo dichtbij. Voor mij zijn deze
feestdagen dit jaar geen symbool van uiterlijk vertoon, lekker eten en gezellig samenzijn. Dit jaar ga
ik dieper, naar de kern van deze bijzondere periode… Kerst is een feest van verbondenheid, van
liefde voor mekaar. Wat een mooier geschenk kan je mekaar geven dan veiligheid en gezondheid?
Jezelf en je noden even wegcijferen, en in alle soberheid deze dagen laten voorbijgaan, terwijl je
weet dat de innerlijke gloed van dat kleine offer zoveel zal betekenen voor de rest van jouw
leefwereld…Dat is voor mij, het meest zaligmakend kerstgeschenk.
Zalig kerstfeest en een ouderwets gezellig 2021. Houd vol, alles komt goed.
(bijdrage van Carine Schelkens)

100 jaar socialistische beweging in Kalmthout.
Zopas verscheen er een uniek boek over de 100-jarige geschiedenis van de socialistische beweging
in Kalmthout (1920-2020). In 1920 sticht pionier René Verbruggen een socialistische “Werkersbond”
in Kalmthout. Hij slaagt erin samen met een groep enthousiaste vrijwillige vakmannen in 1926 een
imposant Volkshuis op te trekken en enkele jaren later rijst een grote feestzaal achter de hoofdbouw
op. Een gedenksteen, in de voorgevel ingemetseld door de jonge Lode Craeybeckx met de slogan
“VOOR ’t VOLK, DOOR ’t VOLK” vat de 100-jarige geschiedenis van de socialistische beweging in
Kalmthout kernachtig samen. Op korte termijn groeit een waaier van organisaties en kringen zoals
een coöperatieve bakkerij, een kruidenierswinkel, bibliotheek, harmonie, jeugdherberg, zanggroep,
toneelmaatschappij, voetbalploeg, fietsersclub, jeugdherberg, vrouwengroep, enz.Ondertussen
ontluikt ook de partij en telt in 1926 reeds 3 gemeenteraadsleden op een totaal van 11. Na de
catastrofale
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is de periode 1983-1988, wanneer de socialisten deel uitmaken van het gemeentebestuur, met Karel
Vroom als schepen. Na hem neemt Mathilda Peeters het roer van de partij over. In de 21ste eeuw
trekken Inga Verhaert, Fons Dierckx, Bianca Veraart e.a. de beweging verder door. Politieke
strijdpunten: goedkope sociale woningen, bevordering van het officieel onderwijs, afschaffing

onderhoudsplicht, gelijke kansenbeleid, maximum schoolfactuur, uitbreiding kinderopvang,
verkeersveiligheid, versterking openbaar vervoer, goedkope groene stroom en gas, uitbreiding
kinderopvang, ... Leona Detiège wordt voorzitter. Het Volkshuis wordt gerenoveerd en krijgt met de
oprichting van het O*KA-Centrum een (socio)-culturele bestemming, toegankelijk voor alle
belangstellenden. Dit boeiend 100-jarig uitgebreid verhaal kun je lezen in een rijkelijk geïllustreerd
boek van 150 blz. Het is een beperkte oplage. Wees er snel bij, want op is op. Je kunt het bestellen
door 25 euro over te schrijven op bankrekening BE79 1460 5475 6033 van sp.a Kalmthout, met
vermelding van jouw naam, volledig adres en “100 jaar soc.” Het boek wordt dan aan huis
afgeleverd. Voor leveringen buiten Kalmthout worden 6 euro portkosten aangerekend, dus 31
euro over te schrijven. Voor eventuele vragen contacteer onze secretaris Marc Van den Broek op
0494 120 045.
(bijdrage van auteur Luc Denys, foto van Harmonie De Verbroedering (1930) genomen aan de achterzijde van
het Volkshuis)

Zo zag het er uit op 19 december 2010!
We blikken even terug op
een
mooi
stukje
geschiedenis. Op
19
december 2010 werd in
Kalmthout
de
wereldbeker veldrijden
georganiseerd. Normaal
moesten er een kleine
8000 toeschouwers naar
Kalmthout afzakken om
het financieel waar te
maken.
In
normale
omstandigheden had dat
ook zo geweest maar al
vanaf half de week
waarschuwde
alle
weerstations om op zondag zeker de woning niet te verlaten, er zou een pak sneeuw vallen. Het
klopte ook, de organisatie moest tevreden zijn met een 1000-tal toeschouwers en een financiële
kater. Het leverde wel een enorme mooie TV-reportage op en fantastische foto’s.
Bij onze 50ste uitgave!
Wie had ooit gedacht dat we 50 krantjes zouden volschrijven hoofdzakelijk
over Heide: zijn inwoners, gebouwen en het wijkgebeuren. Ik alvast niet! En
toch hebben we nog lang niet alles geschreven. Wekelijks duiken er nog tips
op of komen er verhalen toe op de redactie. Twee weken geleden namen we
het initiatief om de middenstanders/handelaars in onze gemeente ter hulp
te komen door via een prijsvraag hun zaak in een speciaal daglicht te
plaatsen. Wat het krantje betreft is het al de derde maal dat we een
verlenging aankondigen, nu is het de bedoeling dit vol te houden tot de
zondag wanneer de lente zich aankondigt: 21 maart. We blijven ons wel richten tot de vele lezers
om af en toe ook eens een bijdrage te leveren zodat ons krantje nog meer variabel is en echt iets
van onze wijk wordt: familiegebeurtenissen, verenigingsleven, anekdotes, weetjes ……… We hebben
het reeds eerder geschreven; er gaan nog zovele interessante verhalen zijn die onder de radar
blijven. Recent kreeg ik nog een opmerking dat wij wel heel sterk de katholieke toer op gaan, wel
dat is zeker niet onze bedoeling, het heeft vooral te maken met de correspondenten die deze
verhalen aanreiken en ook een beetje met de geschiedenis die wel eens die richting uitgaat. Laat
mij wel stellen dat ook andere verhalen meer dan welkom zijn. Niet iedereen bezit de kunst dit neer
te schrijven maar soms wil men het toch wel eens vertellen. Daarom is het soms aangewezen elkaar

even te ontmoeten en te vertellen. We kunnen dit in deze tijden toch corona-vrij doen! We maken
een afspraak, bv. op het Heidestatieplein, houden afstand, jij vertelt en wij schrijven het verhaal!
Laat ook eens weten wat je van ons krantje vindt en hoe wij het nog beter kunnen maken voor onze
lezers!

Onze prijsvraag deze week, neem actief deel!
Eerst even de regels: -iedere week verschijnt er een vraag in ons krantje wat op zondag
verschijnt, -er wordt een waardebon van 20 euro voorzien voor de winnaar geschonken door een
lokale handelaar, -deelnemen kan door het juiste antwoord te mailen naar de redactie (zie laatste
blad) of een briefje met het juiste antwoord en uw naam en adres in de brievenbus te steken op het
redactieadres, -dit moet telkens voor de woensdagavond gebeuren, -donderdag trekken we met de
juiste antwoorden naar de schenker van de waardebon en wordt de winnaar getrokken, -deze zal
door ons verwittigd worden er zal vervolgens gevraagd worden deze waardebon af te halen, -de
winnaar is akkoord dat er een foto met de waardebon wordt gemaakt die dan in het volgende
krantje verschijnt.

De prijsvraag van deze week, antwoorden binnen voor donderdag 24 december:
In het centrum van Heide, ingemetseld in
een muur van een zeer gekend gebouw
vinden we deze steen. Ga eens wandelen
en maak meteen kennis met het
vernieuwde plein. Als vermelding staat
er: “is de hoeksteen, 3-4-30”. In de gevel
van welk gebouw vinden we deze steen: gelieve dus de naam of de bestemming
van dit gebouw te vermelden bij uw
antwoord. Vergeet bij uw antwoord niet
te vermelden hoe wij jouw best kunnen
bereiken moest je de winnaar worden.

De schenker van de waardebon:
De schenker van de waardebon is deze week
BLOEMEN KRIS VAN HOOYDONCK uit de
Antoine De Preterlaan. We laten zaakvoerder
Kris zelf aan het woord:
Wij kopen onze bloemen zelf in op de
bloemenveiling in Nederland.
Onze specialiteit!
Wij bieden u een zeer groot assortiment aan
van snijbloemen. Gebonden boeketten in alle
kleuren en variaties zijn bij ons steeds te
verkrijgen. Wij binden ze ter plaatse naar wens.
webshop: www.vanhooydonck.be.
Ons Team: Kris, Dominique, Sylvia en Dana.

De winnaar van vorige week: De waardebon deze week ter waarde van 20 euro werd
geschonken door Annemie van TEAROOM DE RAAF, Withoeflei n°1. Het juiste antwoord dat moest
geven worden was: ALLURE. Er kwamen op de redactie een twintigtal inzendingen toe. Zaakvoerster
van DE RAAF trok Jennifer MORGAN, uit de Leopoldstraat als winnares van de waardebon door haar
geschonken. Op donderdag 17 december werd zij uitgenodigd in zaak bij DE RAAF om haar
waardebon af te halen. Voor ons toont ze haar prijs!

Wil jij de volgende handelaar zijn die een waardebon van 20 euro voor deze wedstrijd ter
beschikking stelt mail even naar het redactieadres en wij doen de rest.

Wielersport na corona-tijden, eerste activiteit afgelast!
Alle leed is nog niet geleden en de corona-maatregelen zullen zeker nog wel even nazinderen. Toch
durven de verenigingen al plannen maken voor 2021, ook op wielervlak. Zaterdag 23 januari 2021
was aangestipt als de datum voor de volgende Heicross, een evenement wat al een paar jaar
doorgaat in het hartje van Heide. Deze week raakte bekend dat de organisatoren hebben besloten
om het evenement niet te laten doorgaan. Beter ziet het er hopelijk uit voor de wieleractiviteiten
die later in het jaar doorgaan. De kalender moet nog verder ingevuld worden maar normaal gezien
krijgen we ergens in mei-juni het kampioenschap van Kalmthout in het centrum. Ook op den Heuvel
gaan we in juni weer kunnen kijken naar een gentlemenwedstrijd: Heuvelo. Tijdens de
vakantiemaanden staan er in principe twee wedstrijden op de agenda, enerzijds een nieuwe
wedstrijd op Nieuwmoer, de Turfkoers, een plan van 2020 dat op het laatste moment moest
afgeblazen worden. Voor Heide is er met grote zekerheid de “acht van Heide” op vrijdag 6 augustus!

40 jaar geleden verongelukte hij op kerstdag!
Op kerstdag is het precies 40 jaar geleden dat de
geliefde zanger Louis Neefs samen met zijn vrouw
Liliane verongelukte in Lier. Louis was toen 43
jaar oud. De zus van Louis, Connie Neefs, heeft
samen met haar dochter Hannelore ter
nagedachtenis van hun broer en nonkel het
kerstlied “Susa Nina” opnieuw ingezongen. Louis
had dit nummer ter gelegenheid van de kerst
enkele dagen voor hij overleed nog ingezongen.
Het lied gaat over licht in een donkere nacht, een
symboliek die ook nu overkomt". “Suza Nina, zoet
kind” werd in 1941 geschreven door Kempenaar
Jozef Simons, het lied werd door Armand
Preud’homme op muziek gezet en werd in 18
talen vertaald.

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

