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Heide vertelt!

3 januari 2021
oni

Namens de redactie van
“Heide vertelt” maken wij
jouw de beste wensen over
voor 2021. In de eerste
plaats
een
goede
gezondheid, dat is wat we
zeker bovenaan ons lijstje
hebben staan; Moge 2021
voor goed komaf maken
met het virus wat 2020
volledig in zijn greep had!

Bezoek met Jef De Winter in de Heide (vervolg)
Na het bezoek op 20 oktober 2020 aan de Kalmthoutse heide met onze zeer sympathieke
boswachter, Jef De Winter, kwamen er bij mij veel herinneringen naar boven. Vooral “de
Biezekuilen” zijn niet meer zoals weleer. Als wij deze met mijn echtgenote of met G.Huiskens
bezochten in 1950 vonden wij hier een heel ander biotoop. Vlak er bij lag, wat wij noemden de
ruitvormige wei, die afwaterde naar de Biezekuilen met een smal grachtje. De Biezekuilen zelf
waterden verder af via eenzelfde grachtje, onder de Verbindingweg door naar de Nol. Geholpen
door de konijnen reden wij naast dit laatste grachtje naar de Nol. Hierdoor liep een dijk naar de
Velobaan en konen we zo, via het Sluiske naar de Ster rijden. Bovengenoemde weide werd na de
winter regelmatig bemest met “beer” en wat later met kunstmest.
Zodoende groeide er op deze weide gras van redelijke kwaliteit. Door deze
bemesting werden de Biezekuilen aangerijkt. Dit doet wonderen. Ik zag
eens een bomtrechter, vlak bij, gevuld met lege zakken van kunstmest.
Niet te geloven: het volgende jaar stond deze bomtrechter barstens vol
riet, maar enkele jaren later, was het weer een bomtrechter, net als alle
andere. Het water was echter wel vol gegroeid met verschillende
veenmossen. Ik denk, dat de wei rond 1920 aangelegd werd. Door
langzame aanrijking van de bodem zal daar zeker riet gegroeid zijn. Ook
de grote lisdodde kwam er welig voor en dit vooral in het verlengde van
het grachtje, dat uit de wei afwaterde. Langs de west- en de zuidzijde was
er zo’n begroeiing van een zes
meter breed. Er liepen drie dijkjes door, die in het midden
samen kwamen. Vermoedelijk werd de uitgegraven turf
eeuwen geleden over deze dijkjes vervoerd naar de vaste
grond. In het midden groeide er kikkerbeet en waterlelie.
Waterlelie’s groeiden er ook in de ”Nol”, vlak bij het einde
van het slootje. Aan de noord en oostzijde groeide er
moeras-vergeet-mij-nietjes en grote oppervlakten met
wateraardbei. In en rond de “Biezekuilen” kwamen er vier
soorten “Zegge” voor. In 1958 kwam Prof.Verplancke;

plantenkundige aan de RUG met vijf studenten biologie de Kalmthoutse heide bezoeken. Jos Traets,
een landbouwkundig ingenieur, was onze gids. Ik had met hem in Gent onze twee kandidaatsjaren
doorlopen en dat in de jaren 1945-1946.Van Prof.Verplancke kregen plantkunde en dat in het lang
en het breed. Voor het Landbouwkundig Instituut
van Gembloux moest Traets de hele streek daar
plantkundig
karteren.
Zijn
assistenten
Muyldermans inventariseerde de mossen en
korstmossen. Zij hadden een grote Citroëncamionette, ingericht als Labowagen bij. Er waren
microscopen en ander onderzoeksmateriaal in
geïnstalleerd en natuurlijk veel naslagmateriaal.
Van digitalisatie was er toen nog geen sprake. Het
werd een leerzame, gezellige dag. Prof Verplancke
was in de wolken over de begroeiing van “de
Biezekuilen”. De andere vennen leken allemaal op elkaar sterk zuur en begroeid met veel
veenmossen. Dit is normaal voor de vennen uit deze schrale gebieden. Jos Traets heeft voor de
Kalmthoutse Heide een aparte inventarisatie gemaakt voor het hele
gebied. Calpmthoutania heeft hiervoor een speciaal nummer uitgegeven,
maar dit is sinds lang uitverkocht. We reden ook regelmatig met de fiets
langs het grachtje naar de “Nol”. Langs heel die weg groeide weelderig de
“klokjesgentiaan". Tussen de heistruiken, die rond de ruitvormige wei
groeiden, vonden we tot op 100 meter afstand hier en daar een bosje
“blauwe zegge”, dit is een kenplant van blauw grasland; dit is land,
geschikt, om landbouw op uit te oefenen. Ten Zuiden van dit gebied lag er
een gestoord gebied van plassen en bulten. Ik denk, dat hier grijs zand
werd gestoken, om te wassen tot wit zand. Hier komen we een hele
vindplaatsen tegen van beenbreek en “kleine zonnedauw( Drosera
indermedia)” en dit, naast de verschillende veenmossen in en naast de
plassen. Langs de weg was er een gracht met hier en daar helder water, waarin Blaasjeskruid te
vinden was. Deze plant heeft aan dunne takjes vele kleine blaasjes zitten van ± een tot twee mm.
groot. Dit blaasje is leeg, maar er zit een dekseltje op. Zwemt er een klein microscopisch diertje
voorbij, dan opent zich het klepje, het water stroomt erdoor, het klepje gaat dicht en het diertje is
gevangen. Vervolgens wordt er in het blaasje een sap
afgescheiden, dat op ons maagsap lijkt, nl. zoutzuur en
een pepsine. Deze zorgen voor de vertering en de
opname van het voedsel. Zonnedauw is ook zo’n
vleesetend plantje, maar vangt grotere diertjes, zoals
een mier, vlieg of zelfs een blauwe waterjuffer. De
blaadjes zijn ovaal of rond. De rand van het blad is
begroeid met haartjes en daaraan hangen druppeltjes,
die schitteren in de zon. Maar in dat druppeltje zit een
kleefstof, waaruit geen enkel insect, dat hiermee in aanraking komt kan los geraken. En ook hier
speelt het ons reeds bekende maagsap een rol. Beide plantjes hebben ook een bloeiwijze met zeer
kleine, witte bloemetjes. Langs het slootje, tussen wei en water had zich een struweel ontwikkeld
van grove den, wilg, els en braam, en daar bouwde een wit-gesterd blauwborstkoppel hun nest.
Midden in de Biezekuilen op het dijkje zat een dodaars te broeden. Kwamen er mensen in de buurt
dan gooide hij wat rottende bladeren over de eitjes. In de rietzoom tussen de Lisdodden zagen mijn
vrouw en ik, in de jaren 50, driemaal een Roerdomp in paalstand, maar we hebben nooit zijn nest
gevonden. Het snorrende geluid van de Waterral hebben we ook een keer of drie mogen
waarnemen. In die periode zwierven er nogal wat muskusratten in het gebied rond. Vroeger werden
zij gekweekt voor de pels, maar toen de kweek niet meer rendabel was, werden zij gewoon vrij
gelaten. Op de vennen maakten zij winterverblijven van groene plantendelen. Deze werden

opgestapeld tot een berg van ± 1 meter breed en 80 centimeter boven het water.DE ingang was ±
40centimeter onder water; het nest steunde gewoonlijk op drie tot vier stevige buntpollen boven
water, maar zij maakten op verschillende niveaus open ruimtes. In de winter aten ze van het groen
langs de binnenzijde van hun nest, waar het nooit vroor. Op zich zijn de muskusratten geen
bedreiging voor de dierenwereld in de natuur. Zij eten geen eieren of jongen en waar muskusratten
leven, komen geen andere ratten voor. Maar, doordat zij de ingang van hun nest onder water
hebben en hun leefruimte er boven, zijn zij een gevaar in een gebied met dijken. Na verschillende
jaren van bewoning in een dergelijk gebied maken zij er gatenkaas van, zonder dat men het opmerkt.
Bij ons zijn er door hun aanwezigheid op verschillende plaatsen in de Demer- en Dijlevallei
dijkdoorbraken geweest. Zij verspreiden zich alleen door zeer vochtige gebieden. Men kan hun
“wissels” zeer goed volgen. Hierin vindt men hier en daar hun uitwerpselen; ze zijn boonvormig, en
blauwgrijs gekleurd. Bij ons werden de muskusratten verdelgd door een officiële rattenvanger. Jane
De Valk heeft er ooit 10 in zijn klemmen gehad. Bij het tonen van de” geschubde staart” werd er
een premie uitbetaald. Jammer genoeg zat er eens een “waterral” in en toen is hij er mee gestopt.
In West Vlaanderen stond er bij enkele restaurants “waterkonijn”(muskusrat) op het menu. Van het
diertje, dat zich alleen voedt met groen, moest men dus niet vies zijn. Op de ruitvormige weide
broedden er elk jaar enkele koppels kieviten. Zij draaiden eerst kuiltjes in het gras. Ik denk dat de
mannetjes dit doen, om de vrouwtjes te lokken. Meerdere vogelsoorten doen dit. Opvallend was
wel, dat de kieviten ±14 dagen vroeger bij ons aankwamen dan deze in Friesland. Toch werden daar
steeds de eerste kievitseieren gevonden; het was een nationaal gebruik deze aan de toenmalige
koningin te schenken. Ook het zoeken en het rapen van het eerste legsel was een nationale sport.
Na het eerste legsel leggen de kieviten vier nieuwe eitjes, die uitgebroed moesten worden. Dit om
de stand van de kieviten te behouden.
Beste Jef, het was voor mij een superfijne dag, Bedankt!
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Hoe mijn missionaris-roeping is ontstaan… en gerealiseerd.
Gedoopt in de parochie Heide, ging ik aldaar op school tot mijn vijfde leerjaar. Op de foto van mijn
familie in 1943: mijn broer Aloïs, 15 jaar ouder, onderwijzer dat jaar in het eerste studiejaar van de
jongensschool van Heide breidt ons voor op de eerste communie. Van mijn vijf grote zussen zal
Amanda, de jongste, dat jaar ook haar plechtige communie doen. Van mijn eerste communie
blijft me geen bijzondere herinnering over, behalve dat de hostie naar karton smaakte en men er
niet op mocht bijten. Het was een ceremonie om plezier te doen aan mijn familie… Ik had nog geen
levendige relatie met Jesus. Enkele maanden later beleefde ik echter een ingrijpende ervaring. Ik
was in de gele kast van mijn speelgoed aan het rommelen toen ik er plots een boekje vond van een
kruisweg waarvan elk
prentje mooi gekleurd was
en de tekeningen alle
werkelijke
details
weergaven. Tijdens het
verstrooide doorbladeren
ervan werd plots mijn
aandacht geboeid door de
prent
van
Jezus,
majestueus,
met
zijn
wonden van de geseling en
de doornenkroon, gehuld in
een purperen mantel. Jezus
kijkt me aan. Plots wordt hij
levend. Hij straalt een
immense liefde uit en een
onuitsprekelijke gelukzaligheid. Hij spreekt me aan en nodigt me uit met deze precieze
woorden: “Frans, ge ziet wat ik beleef om de mensen te redden, voortaan, gij en ik, laat ons dat

Avontuur samen beleven.” Onmiddellijk stem ik toe met grote vreugde, en ik voel mijn hart branden
van liefde voor Hem om met een vurig enthousiasme “dat Avontuur samen met Hem te beleven!”
Jezus, op zijn initiatief, sluit zo met mij een pact waarvan ik de gevolgen toen onmogelijk kon
inschatten. Ik sluit dat boekje met die kruisweg alsof het mij zijn geheim had prijsgegeven. Vanaf
die dag ging ik elke morgen naar de mis om met Hem te communiceren. Vanaf dat ogenblik ben ik
een enthousiaste medegezel geworden om samen met Jezus zijn Avontuur te beleven. Ik
beschouwde Jezus niet als een ‘Grote Broer’ boven mij, maar als een Vriend die me zijn liefde en
getrouwheid meedeelt, bijna ‘als gelijke’... Tot 1979 heb ik aan niemand die belevenis verteld. Ik
dacht immers dat alle communicanten vroeg of laat zulke ingrijpende uitnodiging van Jezus
meemaakten en ze dat dus ‘normaal’ vonden, onnodig er over te praten… Maar ‘hoe zijn Avontuur
met Hem samen beleven’? Daarvoor als kind taste ik nog volledig in het duister…, maar dat zette
me aan er over te dromen. Na de bevrijding speelde ik daarom soldaatje… Maar dat was het niet.
Daarna tot mijn elfde jaar identificeerde ik mij
met Sitting-Bull, de chef Sioux van de
19de eeuw. Ik bewonderde die sinds ik alle
prentjes over zijn avonturen die zich bevonden
in de chocoladerepen van Martougin in een
album had vergaard. Ik droeg toen in onze tuin
een plu ooi en zette er een wigwam. Zo kon ik
me met mijn vrienden inleven in de strijd van
de indianen imen-t van Montana tegen
generaal Custer. Sitting-bulls ideaal greep me
aan: alle indianenstammen te verenigen om
een vrij volk te stichten. En ik vertolkte dit aan mijn vrienden Edgard Goeman en Ward Vercraeye:
“Een ware krijger tart de dood…” Ja, dat was in het Avontuur inbegrepen! Toen ik door de “Week
van de Heide” tot natuurbeschermer was bekeerd en er met Louis Verpraet over discuteerde, lokte
dat mij om biologie als studie te kiezen… Waarom zou dat Avontuur met Jezus zich niet realiseren
door natuurbescherming? In mijn opvatting waren alle Heidenaars Avonturiers met Jezus, zo niet,
waarom gingen ze dan elke zondag te communie? Priester worden in België dat vond ik te eng, want
mijn nonkel pastoor was van de 19de eeuw. Als afstammeling van een lerarenfamilie, leek me
onderwijs niet het Avontuur dat Jezus voor me koos. Hoewel ik van mijn familie de wijsheid van de
Franse filosoof Montaigne heb meegekregen: “Un jeune n’est pas un tonneau à remplir mais une
source à faire jaillir”. (Een kind is geen ton om te vullen maar een bron om te doen ontspringen).
Hun opvoeding hielp me dus om mijn talenten en mijn relatie met Jezus als een diepe bron te laten
ontplooien en waar te maken. Het Onze Lieve Vrouw college te Antwerpen organiseerde een bezoek
aan een ten toonstelling van de Paters van Scheut. Wat me trof was hun avontuurlijk apostolaat. Er
stond zelfs een opgezette luipaard in hun expositie. Maar hun lange voorhistorische baarden
schrikten me af. In hun constitutie stond echter dat ze slechts in een ver land, maar niet in België
evangeliseerden… Dat deed me dromen van een ver land… De Jezuïeten organiseerden elk jaar een
‘roepingsretraite’. Tijdens zulke retraite van onze retorica-klas openbaarden al mijn kameraden
welke hogere studies ze gekozen hadden. Ik taste toen nog in het duister. Tot twee van hen:
Glenisson en Sury, me bekenden dat ze gingen postuleren om Witte Pater te worden als Afrikamissionarissen. Ze belegerden mij tot ik plots die uitnodiging van Jezus’ Avontuur als een diepe bron
in me voelde opwellen… en ik antwoorde hen: “Ik kies om Missionaris Scheutist te worden”. “We
hebben een scheut” riepen ze met applaus … Ik begon mijn noviciaat in 1955 in Sint Pieters Leeuw;
werd priester gewijd op 6 augustus 1961 in Scheut-Anderlecht en vertrok naar Kinshasa op 16
oktober 1962 het Avontuur tegemoet dat er 36 jaar lang zou duren. In Congo werd mijn jeugddroom
verwezenlijkt. Maar bij mijn aankomst zijn er de kerken leeg sinds de onafhankelijkheid’s mentaliteit
er de geïmporteerde godsdienst als “koloniaal” beschouwde… 1963: de rebellie begint, en in
Kinshasa ontploffen de eerste terroristische aanslagen tegen twee kerkgebouwen. Daarna breekt
de hel los in meer dan de helft van Congo en jaagt er alle priesters en religieuzen op de vlucht. Zij
die omsingeld zijn door de ‘simbas’ (=’leeuwen’) betalen de zwaarste prijs: ongeveer 250 priesters

en religieuzen zijn er vermoord… Dat schudt de bevolking wakker en alle kerken lopen plots weer
stampvol…In die jaren voeren we de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie door in de liturgie
en de lekenvorming. In 1965 doet Mobutu zijn staatsgreep, gesteund door zijn Belgische ‘conseiller
obscur’… en verwelkomd door de blanke missionarissen. Tot hij zijn dictatuur van ‘politique
d’authenticité’ lanceert en de bevolking verplicht hem dansend te bezingen en te aanbidden… Vanaf
die periode wordt het Avontuur met Jezus zeer concreet.
(Volgende aflevering: hoe komt het dat ik een van de laatste Belgische missionarissen ben? )
fraoverlaet@hotmail.com

Afscheid van een vriendin!
Mechelen statie, maandagavond, 22 november 2004. Met een luide snok worden de wagons
ontkoppeld. De trein Leuven- Mechelen is nu opgesplitst: de voorste wagons rijden naar Antwerpen,
de achterste naar Sint Niklaas. De jonge Oostblokker met het baseball petje komt me nogmaals
vragen: ” Antwerrrrrpen yes?” “Yes, yes” knik ik hem geruststellend toe. Hij tikt opgelucht tegen
zijn pet en gaat terug naar zijn vader waar zij hun, voor mij onverstaanbare conversatie, voortzetten.
Mijn blik glijdt naar buiten, het lijkt me koud daar, een typische november avond. Op het donkere
perron, op één van de lege banken, zit een jong stel romantisch te tortelen. Op mijn gezicht vormt
zich een warme glimlach terwijl ik hen, als een stiekeme voyeur, begluur. Het meisje nestelt zich op
de schoot van haar vriend en buigt haar hoofd in een tedere kus.
Speels grijpt de jonge man haar handen en duwt haar van zich af
en al snel ontstaat er een sensuele worstelpartij zoals alleen bij
verliefden kan. De hele wereld mag hun geluk aanschouwen. Zij
hebben die gekende rebellie over zich, dat superieur gevoel van
uniek te zijn, overtuigd van een samenhorigheid die eeuwig zal
standhouden. Een gevoel dat je enkel hebt als de endorfine van
een nieuwe liefde door je lijf raast.Een gevoel dat nooit blijft
duren. Zullen zij er zijn voor elkaar, binnen veertig jaar? Zal hij aan
haar sterfbed zitten, met een blik die dezelfde warmte uitstraalt
als vandaag? Zal hij haar mond verfrissen met gemalen ijs in het
tedere schenken van een laatste stukje comfort? Haar handen af
en toe verfrissen? De dekens herschikken? Bij haar blijven in die
laatste nachten tot het tijd is om afscheid te nemen van dit leven?
Of zullen zij die overgang alleen moeten maken, beroofd van hun
illusies, in volledige afhankelijkheid en verzorging van een
buitenstaander. Ik slik mijn tranen weg. De trein zet zich met een schok in gang en versnelt zijn
vaart. We rijden de nacht in en opgeslokt door die duisternis dwalen mijn gedachten af naar de
gebeurtenissen van die dag. “Sofieke ! Yoehoe !”. Ik draai me om en zie mijn elegante vriendin
zwaaien met haar paraplu. “Yolanda!” Roep ik opgetogen, en rep me op een drafje naar haar toe
om af te remmen met een frisse duik, in een onstuimige omhelzing. Ik ruik haar heerlijke parfum en
hou haar een eindje van me af. “Je ziet er weer super uit, Joke, hoe doe je dat toch altijd?” Ze ziet
er inderdaad stralend uit, met haar negenzestig lentes… Terwijl deze laatste dagen toch erg zwaar
moeten geweest zijn. “Hoe is het met haar, Jo?” We wandelen snel het station van Leuven uit, geen
oog voor de nieuwste verfraaiingen en haasten ons naar de busterminal. “Niet zo best, schatteke,
eerlijk gezegd, helemaal niet goed, het is nu een kwestie van dagen.” Ik trek mijn gezicht in een
vastberaden frons: ”Dan is het goed dat ik vandaag gekomen ben, elke dag telt nu.” Joke bekijkt me,
zoekt naar woorden, en wordt gered door onze bus die aan komt rijden. In de bus tracht ik mijn
opkomende misselijkheid weg te slikken, wat heb ik een hekel aan dat duwen, trekken en
zigzaggen… Bah. Joke vertelt: “De laatste dagen zijn super snel gegaan, lieve. Weet je nog dat we
vijf weken geleden je veertigste verjaardag vierden in dat Griekse Restaurantje op de

Paardenmarkt? Wel toen zagen we al wel dat ons Liesje wat snel moe was hé. Ze at haar bord niet
leeg en leek naar het einde van de avond toe uitgeput.” Ik knikte.
Joke had me toevertrouwd dat er bij Liesje kanker was vastgesteld aan de pancreas. Niemand mocht
het weten. Liesbeth was een belangrijke zakenvrouw in het Leuvense en nieuws als dit zou een ramp
zijn voor het Imperium dat ze van haar Catering bedrijf gemaakt had. Haar zaak was haar leven, een
opbouw van meer dan veertig jaar in een wereld die op dat niveau, nog steeds door mannen
geregeerd werd. Eén vonk van dit nieuws zou heel die opbouw waardeloos maken, klaar voor een
troepje hyena’s die alles voor een appel en ei zouden opkopen. Het was Liesbeth’s wens dit te
vermijden. Een wens met vele gevolgen. Ze veroordeelde zichzelf tot de eenzaamheid van het nietafscheid kunnen nemen. Ze was verplicht het spel van de dagelijkse routine tot de laatste snik uit te
spelen. Een hypocriet stukje theater dat dwars lag met mijn
instelling van absolute openheid. Maar ik hou van mijn vriendin. En
ik respecteerde haar wens hierin en speelde het spel mee. Officieel
wist ik nergens van. Joke had de belofte tot zwijgen uiteindelijk
moeten verbreken, ook zij moest als gevoelig mens een kanaal
creëren om haar verdriet te kunnen draineren, en ik had de eer dat
kanaal te mogen zijn. Ze belde me regelmatig met nieuws en we
organiseerden tal van ‘toevallige’ ontmoetingen en grepen elk
excuus aan om de bloemetjes buiten te zetten en te gaan feesten.
En Liesbeth…Liesje ging met een laatste levenshonger gretig in op al
die ‘spontane’ afspraakjes. In haar wijsheid moet zij geweten hebben wat er gaande was. Onze
gretigheid voor elk moment was te groot. Mijn gekende knuffelwoede overdreven. Onze blikken te
intens. Maar er werd nooit over gesproken. Dat was haar wens, en ik leerde een respect krijgen voor
dat anders zijn, het was immers Wie Zij Was. Alhoewel ik er helemaal niet mee eens was.
(wordt vervolgd. Bijdrage van Carine Schelkens, foto van haar in haar jonge jaren)

Wedstrijd van deze week
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 7 januari:
Twee jaar geleden was hij één van de figuranten tijdens de
wielerwedstrijd “Acht van Heide”. Hij verzorgde mee de jury ter
gelegenheid van de retrokoers. Hij werd toen aangekondigd als
“broeder père total” die terug te gast was in Heide. De rol werd
vertolkt door een bekende Heidenaar. Onze vraag nu is de naam van
deze persoon mee te delen. 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 LEONIDAS PRALINES ’t MEIKLOKJE, Heidestatiestraat
28, in Heide: zaakvoerster Nathalie prijst haar zaak aan als volgt:

Velen onder jullie zullen bij het horen van de naam "'t Meiklokje" nog steeds mooie herinneringen
ophalen van vers gebakken pistolekes en tot in detail verzorgde patisserie, wat wij een zeer mooi
compliment vinden voor bakker Jozef en (bakkers)vrouw
Elly! Intussen zijn wij ruim 6 jaar dé place to be voor een
zeer uitgebreid assortiment aan Leonidas pralines en
producten, maar ook kan u bij ons terecht voor ovenverse
koekjes, Antwerpse Handjes, de lekkerste drankjes en
andere originele geschenkartikelen, zoals bijvoorbeeld
onze populaire cadeaumanden. En als kers op de taart
maakt bakker Jozef nog steeds aardbei- en fruitvlaaien,
wél enkel op bestelling! Sinds kort hebben wij ook een
WEBSHOP waar u een blik kan werpen op ons gevarieerde
assortiment.
www.leonidas-tmeiklokje.be
Wij hopen u snel te mogen verwelkomen!

Laffelijke moord in Achterbroek
Vorige week vroeg Wim Kuyps in dit krantje of er iets meer info was over
een tekstje van een liedje dat hij in een geërfd dossier had gevonden.
De redactrice van “Gazet Van Achterbroek” las dit mee. Wij ontvingen
volgend tekstje geschreven door Hilde Francken in hun krantje enkele
weken geleden:
“”Het lijkt vreemd, maar vroeger werden er weleens liedjes gemaakt
over gruwelijke feiten. Zoals dit liedje dat gaat over de moord in de
Bloemstraat. Een vriend van het slachtoffer Jef V.R. had geld geleend en
klopte opnieuw bij hem aan voor geld. Jef ging naar de kelder, waar hij
in een blikken doos geld bewaarde. Ook het briefje van de vorige lening
lag nog in dit doosje. Om zijn vriend hieraan te herinneren nam hij ook
dat briefje mee. Toen Jef terug naar boven wilde gaan, schoot de
moordenaar hem dood, overgoot hem met benzine en stak hem in
brand. De moordenaar kon snel gevat worden. Het briefje over de vorige
lening was immers uit de handen van Jef gevallen en geburen hadden de
dader zien fietsen met een jerrykan””
(zo beste lezers en Wim, hier weten we weer wat meer over)

Het corona-kerstverhaal geschreven door Frank Couscheir
Zoals elk jaar moeten Jozef en Maria zich dit jaar ook weer in Bethlehem laten registreren. Normaal
gezien zouden ze zich dit jaar kunnen aanmelden met hun GSM en hoeven ze de lange reis niet te
maken. Maar omdat de app op hun smartphone nog niet 100% werkt, moeten ze ook dit jaar weer
de tocht beginnen. 't Is niet erg, zegt Maria, ik heb hier nog gratis tickets ('Hallo Belgium') van de
NMBS liggen. We mogen die elke maand 1x gebruiken. Die komen nu wel goed van pas. En ze
vertrekken. Maar....de treinen, de bussen, de trams, nergens kunnen ze nog mee. 't Is immers nog
steeds corona en dan mag je niet zo dicht bij mekaar zitten! Er zit niets anders op: ze moeten dus te
voet naar Bethlehem. Omdat iedereen zich moet aanmelden, is het ook heel druk op de weg. Dus
moet iedereen zijn mondmasker opzetten. Onderweg rusten ze even uit op een bank, en eten ze
een lunchpakket dat ze kochten bij de 'take away'.Het is een lastige tocht, soms bergop en bergaf.
Af en toe regent het en er staat een flinke wind. Tegen de avond zegt Maria: Jozef, ik ben zo moe,
ik voel me ook niet goed. Zou ik corona hebben of zou ons kindje nu al geboren willen worden? Oei,

antwoordt Jozef, ik zal zeker maar beter een ziekenwagen bellen? Nee, neen, schreit Maria, geen
ziekenwagen. Ik wil liever niet naar het ziekenhuis. Daar mag er momenteel niemand bezoek krijgen!
En ik weet heel zeker, als ons kindje geboren wordt, dat ik heel veel bezoek zal krijgen: de engeltjes,
de herders met hun schaapjes, de
Driekoningen. Die mogen dan allemaal
niet komen. Jozef denkt diep na hoe hij
het kan oplossen. Hij moet niet zoeken
naar een bed&breakfast, een hotel, een
jeugdherberg; 't is allemaal gesloten
wegens corona. Brave Jozef probeert dan
maar aan te bellen bij de mensen thuis:
Hebben jullie soms een bed voor ons?
Maar de mensen antwoorden allemaal:
Neen, 't is corona. We mogen niemand
binnenlaten. Alleen de mensen van onze
eigen bubbel! Jozef raakt stilaan einde raad. 't Is al donker en 't wordt heel laat. Hij weet dat de
avondklok van tel is, dus om middernacht mogen ze niet meer op straat rondlopen. Plots hoort hij
in de verte een ezeltje balken. 't Is het ezeltje van de kinderboerderij niet ver vandaan. Dat is het,
zegt Jozef. Ik ga daarheen. Op de kinderboerderij staan de dieren op stal. In de kribbe ligt wat hooi.
Jozef kijkt op zijn horloge: 't is middernacht. Oef, net op tijd zegt Jozef. En neen, geen vuurwerk in
de lucht dit jaar, maar wel een blinkende ster aan de hemel. Een ster die vertelt: het kindje Jezus is
geboren! Maria is dolgelukkig: iedereen die het wil, kan het kindje komen bezoeken. In openlucht is
dat immers niet zo'n groot probleem. Iedereen houdt zich aan de afspraken: afstand bewaren en de
hygiëne voorschriften naleven. En 't grootste nieuws moet ik nog vertellen: ongeveer tien dagen
later komen er drie koningen op bezoek: dit jaar zijn het Marc, Pierre en Steven. Ze hebben een
godsgeschenk meegebracht. Dit jaar geen goud, wierook of mirre, maar wel eentje dat GOUD waard
is: een vaccin tegen corona!
ZALIG KERSTFEEST!!!!
(een laat kerstverhaal geschreven door Frank Couscheir, foto van de kerststal voor het gemeentehuis in
Kalmthout)

Nieuwjaarswensen in een corona-kleedje
We kijken graag vooruit naar een nieuw jaar,
En hebben dan ook al volgende wensen voor jullie klaar.
Voor het nieuwe jaar wensen we enkel nog bubbels in je glas,
Geen mondmaskers meer in de was.
Verjaardagen vieren met z’n allen tesamen,
Hoesten in het openbaar zonder je te schamen.
Elkaars tanden weer zien als je lacht,
Feesten en dansen tot na middernacht.
En dit verhaal is nog niet uit,
Als kers op de taart voor iedereen een spuit!
Hou het gezond en gezellig!
En tot snel in 2021!
Ludo & Rita Van Aert-Boden

Uit de oude doos

We publiceren een foto uit de oude doos: Het is een foto genomen tijdens de openingsceremonie van
het Kalmthoutse marktplein (jaartal niet gekend) we herkennen heel wat personen op de foto.
Centraal, burgemeester Ludo Van den Maagdenberg met schepenen Fa Jacobs en Gaston Stevens.
Daarnaast ook nog heel wat andere bekende gezichten van Kalmthoutse politiekers en burgers. Op
de achtergrond zien we winkelcentrum “De Beek” in opbouw.

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

