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Op wandel in het paddenstoelenbos 
Op het gebied van paddenstoelen ben ik geen expert, maar toch valt er, vooral in een vochtige 

herfst, hier en daar wel wat te ontdekken. Ik herinner me 
nog, dat we tijdens de oorlog met vrienden Cantharellen 
plukten in het beukenbos, gelegen aan de Prins Albertlei, 
Voshollei en Hazelaarsdreef (domein van Parifar). Zij 
groeiden daar zeer weelderig en op een kwartiertje 
hadden we er voldoende voor een maaltijd voor vier 
personen. Tien jaar later was er geen enkele meer te zien, 
maar wel nog de valse dooierzwam. Het schijnt, dat door 
het plukken, het mycelium: het ondergrondse 
wortelstelsel van de paddenstoel, bestaande uit 
gevlochten draden, beschadigd wordt, zodat dit 

aangetast kan worden door andere schimmels en bacteriën. Ook de luchtbezoedeling kan een rol 
gespeeld hebben. Het autoverkeer is na de oorlog immers explosief toegenomen. Roetfilters en 
dergelijke moesten nog ontwikkeld worden. Toch valt er nog van alles te vinden tussen half 
verteerde bladeren en boomstronken. De meest opvallende en die de meesten van ons ook wel 
kennen, is de “vliegenzwam”. Mooi rood als hij vers is, met witte vlekjes versierd; dit zijn de 
restanten van het vlies, dat rond het hoedje zit; als de paddenstoel uit de grond komt. Als het hoedje 
en de steel groeien, scheurt het witte vlies en zo wordt de hoed getooid met kleine witte vlekjes. 
Het is een zeer decoratieve paddenstoel, vooral als hij op een plek tussen het groene mos groeit. 
Soms zien we van ver een reeks witte paddenstoelen staan. De gemiddelde lengte van de steel is ± 

8cm en de doormeter van de hoed± 10 cm. Als we dichterbij komen, 
zien we kleine, bruine vlekjes op de hoed, het lijken wel 
roestvlekjes. Vandaar de naam “roestvlekkenzwam”. In de 
nabijheid van een stevige berk, staat er soms een paddenstoel met 
een mooie, gelige hoed. Als we de onderkant van de hoed betasten, 
voelen we geen lamellen, maar wel kleine gaatjes. Dit is de 
“berkenboleet”. Zijn zwamvlok, dradenweefsel in de grond, is 
verweven met de wortrels van de berk. Zij ruilen voedsel met 

elkaar: de zwam brengt mineralen en water naar de boom, terwijl de boom in zijn blaadjes, onder 
invloed van het zonnelicht, suikers en andere voedingsstoffen produceert; een klein deeltje hiervan 
gaat naar de berkenboleet; dit samengaan noemt men ”symbiose”(sym:samen, bio:leven). Dit 
samengaan gebeurt ook tussen andere zwammen en bomen. In een duinpan in een heideveld zien 
we soms kleine zwammetjes met een aparte vorm: het 
heideknotszwammetje. Wandelen we langs een aangeplant dennenbos, 
dat nog niet te veel gedund is en waarvan zeker de naaldhumuslaag nog 
niet verwijderd is en we heel goed kijken, dan kunnen we zeer vaak 
paardenhaarzwammetjes bewonderen. Op een dennennaald staan er soms 
wel tien zwarte paardenharen (daar lijkt het op) met op met een zeer klein 
hoedje van slechts enkele millimeter. Ik vind het steeds een klein 
kunstwerkje. Een klassieker in onze gemengde verwilderde bossen van 
berk, eik en den is de aardappelbovist. Zij liggen op de grond en zien er uit 
als een aardappel met grove pel. Als ze jong zijn, zijn zij keihard en bij het 
doorsnijden is de inhoud blinkend zwart. Als zij rijp zijn, komen er gaatjes 
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in de pel, waarlangs de wind strijkt, en de zaadjes(sporen) meevoert 
om ze op een geschikte plaats te deponeren, waar een nieuwe 
bovist tot ontwikkeling kan komen. Als kleine jongens speelden we 
er mee. We gebruikten ze als projectiel, om oorlogje met elkaar te 
voeren. Als zo’n jonge bovist ons hoofd raakte, kwam dat hard aan; 
in het andere geval zaten we onder een bruingrijs, bruinig stof. Wij 
leerden ze al spelend kennen. Een andere zeer opvallende zwam 
was de inktzwam. De kleine variëteit heeft een zeer dun steeltje van 
wel 10cm lang met daarop een heel klein hoedje van amper 3 cm 
doormeter en vanonder plaatjes, waarop de sporen zich bevinden. 

Soms zien we een oude omgevallen boomstronk, vlak bij de bodem vol staan met kleine, gele 
paddenstoeltjes; zij zijn hun naam “zwavelkopjes” waardig. Hun sporen zijn chocoladekleurig. Ooit 
vond ik ten zuiden van de Wilgenduinen een grote stinkzwam. Volgens experten is dit geen normale 
groeiplaats; zij staan gaarne in een bodemlaag van rotte bladeren. De steel 
is vlezig en ± 2 cm dik en 10 cm hoog. De hoed is een verdikking van de steel. 
Zij verspreiden een vieze geur, die al vanaf verschillende meter afstand 
waarneembaar is. Deze geur is zeer aantrekkelijk voor grote blauwe vliegen, 
en zeker als de kop van de zwam verslijmt zit deze vol met die vliegen, die 

voor de verspreiding van de sporen zorgen. Er valt nog heel veel te beleven 

in de verborgen wereld van de zwammen; gebruik goed uw ogen en dan wens ik u, lezer, wandelaar, 
nog veel succes. 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

Kalmthoutse huwelijksjubilarissen gevierd 
In Kalmthout vierden maar liefst 102 koppels een speciale huwelijksverjaardag in 2020. Voor 59 
echtparen was dat goud (50), voor 30 was dat diamant (60), voor 10 briljant (65) en voor 3 zelfs 
platina (70). De traditionele medailles en oorkondes werden door de gemeente aan huis afgeleverd. 
Door corona gingen de geplande brunches in het Strijboshof niet door en werd besloten om elk 
echtpaar in december een luxe brunch aan huis te bezorgen. (ingezonden door Jan Francken) 

In Heide werden Fa en Els Everaerts-Van Hauwaert in de bloemetjes gezet voor 70 jaar huwelijk. 



Overpeinzingen bij “heide vertelt” nummer 50 
Op 20 december verscheen nummer 50 van “Heide vertelt”. Ik mocht mijn kerstverhaal 

neerschrijven, een verhaal, dat echt gebeurd is in WOI. Iedere maal als ik het lied “Stille Nacht, 

Heilige Nacht” hoor, moet ik daaraan denken. Toen was de oorlog in de loopgraven van het 

IJzerfront even ver weg en omarmden mensen elkaar, die elkaars vijanden moesten zijn ,als 

vrienden. Daarom ijver ik voor vrede voor alle mensen van goede wil in een vredevolle samenleving. 

Het verhaal van Carine Schelkens laat weer in haar ziel kijken. Zij is vervuld met levenskracht en 

moed en een voorbeeld voor veel mensen met minder kwalen. Zij leest in hetzelfde boek als ikzelf, 

een boek zonder eind maar het vraagt wel het gebruik van al onze zintuigen en dat kan Carine 

bijzonder goed. Het artikel over de socialistische beweging interesseert mij, omdat ik sinds 1965 

nogal veel contacten had, met mensen, die in en voor het “Volkshuis” werkten. De coöperatieve 

winkels waren geen succes en gingen in de provincie Antwerpen over de kop. De aandeelhouders 

waren hun geld kwijt. Er bestond ook een coöperatieve van apothekers “De Werker”; maar ook zij 

kon niet overleven en werd overgenomen door de Katholieken. In Kapellen was er zo een: de 

“Werker”. In Kalmthout woonde er iemand, die op de drukkerij van de “Volkgazet” het 

Nederlandstalige socialistische dagblad, werkte. Ook dat ging uiteindelijk failliet; er was zelfs geen 

geld om de ontslagpremie uit te betalen. Mijn cliënt kon gelukkig werk vinden bij de Gazet van 

Antwerpen. Zijn partijkaart heeft hij wel verscheurd. Aan al het geen er gebeurd is, daaraan kunnen 

de Kalmthoutse leden niets doen; zij waren vele jaren eerlijk en onbaatzuchtig. In 1963 werd ik lid 

van de “Natuurvrienden”. Heel wat lezingen en 

diavoorstellingen, die deze vereniging inrichtte, heb ik 

bijgewoond. Er heerste steeds een gezellige sfeer. Om de 

10 jaar werd er door de Kalmthoutse afdeling een 

wandeling op nationaal vlak ingericht voor de leden van 

andere Natuurvriendenverenigingen. Daisy Dent, 

echtgenote Karel Vroom, vroeg dan steeds of ik wilde 

gidsen en dat heb ik altijd met alle plezier gedaan. De 

bibliotheek was haar troetelkindje en was op en top in 

orde met de wettelijke voorschriften. Toen Vlaanderen 

het systeem voor bibliotheken wilde veranderen, werd er 

een gespreksgroep opgericht, om aan de gemeenteraad 

advies over deze problematiek te geven. Op zo’n 

bijeenkomst werden wel eens meer persoonlijke zaken 

verteld: Hier vertelde zij, dat zij iedere zondag de hoogmis 

in Kalmthout bij woonde. Ieders mond viel open. Zij had 

ook de leiding van een druk bezochte turnkring. De nu, 

80jarige L.B. en een goede kennis van ons, was er als jong 

meisje ook lid van en was steeds zeer enthousiast. Ik kwam ook regelmatig in contact met de familie 

Leemans, de ouders van Frans, die vele jaren bestuurslid was van de Natuurvrienden. In de periode 

1983-1988 kwam de socialistische partij in het gemeentebestuur. De katholieke partij was in 3 

stukken uiteen gevallen: de verkozenen van Adriaan Van Hooydonck en van Dokter Van Peel wilden 

niet met het derde deel samenwerken. Zodoende deden zij beroep op de Volksunie en de 

Socialistische partij. Karel Vroom werd verkozen en hij heeft dit zeer goed gedaan. Hij was ook de 

enige die de gemeentelijke reglementen perfect kende. In die periode werden er door de NMBS drie 

projecten voorgesteld in verband met de aanleg van de nieuwe Hoge Snelheids Lijn. Ik had reeds 

vernomen dat het Instituut voor Natuurbehoud een geargumenteerd advies gaf deze lijn aan te 

leggen, zoals ze heden ten dage loopt. Ik nam hierover ook deel aan een vergadering in een zaal van 

het Jezuïetencollege in Antwerpen, waar afgevaardigden van zowat alle verenigingen in verband 



met milieu en natuurbehoud aanwezig waren. Na een geanimeerde vergadering werd er geopperd, 

dat onze mensen uit de Kempen ook iets aan deze trein moesten hebben. Daar is het idee ontstaan 

een station in Brecht te bouwen, waarop buslijnen uit verschillende richtingen aansluiting zouden 

geven. Ik riep mijn vrienden en sympathisanten van de Studiegroep Kalmthoutse Heide bijeen en 

nodigde Karel uit. Ik dacht, dat hij toen lid was van de Raad van Beheer van de NMBS. We hebben 

deze plannen samen bekeken en besproken en Karel beloofde ons standpunt te verdedigen. Er 

bestond immers ook nog een plan, waarbij het tracé door de woonkernen van Ekeren, Kapellen 

Kalmthout, Wildert en Essen zou lopen, met veel onteigening en afbraak tot gevolg. Maar… Karel 

heeft woord gehouden en zo geschiedde: Station Brecht kwam er en het is geen overbodige luxe! 

Ooit heb ik een kiesjaar meegemaakt, dat er twee socialistische lijsten in Kalmthout waren: ”Peerke” 

Mous en Tuur de Valckeneer waren als echte Kalmthoutenaren niet akkoord met de van hogerhand 

opgedrongen lijst. In hoeverre Jan de Man hierbij betrokken was, weet ik 

niet. Deze laatste was nogal een autoritair man en was ooit medewerker 

geweest op het kabinet van Paul-Henri Spaak. Zijn dochter, Alice de Man, 

was zeer actief bezig met de oorlogsgeschiedenis van Kalmthout. Zo 

vroeg zij me eens te tonen waar het afweergeschut tegen de V1’s gestaan 

heeft. Dat was niet ver van de Putse Moer en daarom staat dit monument 

nu aan de ingang van de parking bij het NEC. Gedurende de week van de 

Heide in 1968, werd er in de grote zaal van het Volkshuis een schitterende 

diareeks over de Kalmthoutse Heide vertoond. In 1971 was er een 

panelgesprek met Bob Cools, die in Kapellenbos opgroeide. Daarbij was 

ook ingenieur Vandenbroucke en nog enkele afgevaardigden van 

betrokken ministeries aanwezig. Deze avonden werden zeer druk 

bijgewoond door een geïnteresseerd publiek. Er werden ook 

volksdanscursussen en veel andere cursussen gegeven. Al deze avonden 

werden door de Natuurvrienden georganiseerd. Nu is dit Volkshuis een O.K.A.-huis geworden. Dit 

culturele centrum wordt mede draaiende gehouden door de vader van Inga Verhaert, die ook lector 

is in de Kerk in Nieuwmoer. In onze huidige samenleving moet dit kunnen. Wie er problemen mee 

heeft moet bijscholen. 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat met foto’s van de omslag van het destijds uitgegeven 

ledenblad van de Kalmthoutse Natuurvrienden en een foto van Alice De Man, overleden in 2017. Zij was van 

1988 tot 1996 de eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen) 

Morgen verloren maandag! 
Morgen is het verloren maandag, traditioneel eten we al of 

niet in groep (dit jaar vermoedelijk niet) een worstenbrood 

of appelbol. Maar waar komt deze traditie nu vandaan? 

De maandag na Driekoningen eten ze vooral in de provincie 

Antwerpen worstenbroden en appelbollen. Over het 

ontstaan is men het niet helemaal eens. “Verloren 

maandag” is de maandag die volgt op de eerste zondag na 

Driekoningen. In 2011 dus op maandag 11 januari. Maar 

waarom is die maandag “zo verloren”. Er circuleren 

meerder verklaringen die terug te brengen zijn tot de volgende drie hypotheses: 

1.Ambtenaren leggen eed af: verloren maandag zou verwijzen naar de verloren maar ook verzworen 

maandag (in het Frans: lundi parjugé) waarop ambtenaren in het begin van het jaar hun eed 

aflegden. Een 18de-eeuwse akte uit Leuven noemt de dag voor het eerst verloren want de 

eedaflegging van de ambtenaren werd duchtig gevierd en dus werd er voor de rest van de dag niet 

gewerkt. Het Antwerps worstenbroodje zou ingevoerd zijn door het stadsbestuur, dat een goedkope 



snack zocht voor het ambtenarenfeest. Dat werd een broodje met (goedkoop) vlees, dat zo in de 20ste 

eeuw het worstenbroodje zou worden. 

2.Nieuwjaarsreceptie van de gilden: Andere bronnen verwijzen niet naar ambtenaren maar naar het 

nieuwjaarsfeest van de gilden, dat op maandag na Driekoningen viel. De rechten en plichten van de 

ambachtslui werden voorgelezen en er werd flink gevierd. Aan werken kwam niemand nog toe op 

die verloren maandag. De worstenbroodjes werden (al dan niet te koop) aangeboden door de gilden 

of door herbergiers. 

3.Drinken in de haven: Ook de Antwerpse haven figureert in de 

mogelijke verklaringen. Havenarbeiders in Antwerpen mochten 

traditioneel elke maandag na de zondag na Driekoningen op 

kosten van hun baas drinken. Bij die traktatie kregen ze iets 

warms te eten: een broodje met goedkoop vlees ertussen –de 

voorloper van het hedendaagse worstenbrood. 

De appelbol werd pas later toegevoegd aan het “menu” van 

Verloren maandag! 

In elk geval waar het ook ontstaan is, het is een lekkere gewoonte geworden en ook morgen zal dit 

bij heel wat lezers weer op de tafel staan! 

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 (deze week een aangepaste prijs voor 
twee personen) 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 schenker van een waardebon deze week 
Deze week worden er extra prijzen geschonken door BISTRO CREMERIE MONIDA. Beste de moeite 
om eens mee te doen. Tevens bezorgden de zaakvoerders, Veerle en Marc, ons het verhaal en foto’s 
over de geschiedenis van deze gekende zaak in Heide. Zij sluiten af met de vraag:  

Monida is in Kalmthout en omstreken een bekend begrip, bij jong 

en oud. Dit jaar viert Monida feest, omdat er ??? kaarsjes mogen 

worden uitgeblazen. In 19?? namen Gust en Liza Buyens een 

bakkerij over in Kalmthout in de Keienhofdreef van een 

Nederlander met schulden. Gust en Liza kregen 3 dochters: 

Monique, Nicole en Frieda, zo 

was de naam Monida geboren. 

Gust bakte brood, maar wilde 

meer! Vermits vele toeristen uit 

Antwerpen met de trein naar 

Kalmthout kwamen, en 

logeerden in de verschillende 

hotels en consumeerden in de 

vele cafés in Kalmthout, zette 

Gust een zaaltje aan de bakkerij om taartjes en pannenkoeken te 

eten. Veel kinderen kwamen op schoolreis naar Kalmthout en aten 

hun boterhammetjes in Monida op in het nieuwe zaaltje. 

Koppeltjes van Kalmthout deden hun trouwfeest bij Monida. Gust 



begon ook ijs te maken. Hij haalde hiervoor ijsblokken in Stabroek om zijn ijs mee te draaien en te 

koelen. Dochter Monique nam met haar man Marcel de bakkerij over. Veel koffiekoeken, pistolets, 

fruittaarten, biscuittaarten… gingen over de toonbank. In de verbruikszaal werden buiten 

pannenkoeken, wafels en gebakjes, croque monsieurs, uitsmijters en vidé met kip en brood 

verkocht. IJscoupes werden gelanceerd en koffie op terras drinken werd mogelijk. IJs in 4 smaken 

werd geboren, vanille, chocolade, mokka en aardbeien. Eind 1980 namen Maria en Noël Monida 

over. Na een jaartje werd Monida volledig vernieuwd. De 

bakkerij en cremerie werden opgesplitst en verschillend 

uitgebaat. Maria en Noël maakten van Cremerie Monida een 

gezellige ruimte, waar je volop kon genieten van ijscoupes, 

verschillende soorten pannenkoeken, vele ijscoupes, meerdere 

snacks. Fietsgroepen vonden hun weg naar Monida om op het 

terras een biertje, een filter koffie of een zoetigheidje te 

nuttigen. De zaal werd gedecoreerd met tafels met rood/witte 

tafellakentjes, houten balkjes in het plafond en mooie decoraties 

aan de wand. Kortom, leuk om te zitten. Aan de linkerkant van 

het gebouw kwam plaats voor Brood en Banketbakkerij Monida 

die nog steeds gerund wordt door Mayke en Philippe. 

Winkelruimte werd gemaakt in de oude eetplaats van de woning. 

Tot  op heden gaan er nog steeds tal van verschillende soorten 

broden, pistolets, taarten, koffiekoeken, ….. over de toonbank. In 1990 namen Veerle en Marc 

Cremerie Monida over en Bistro Cremerie Monida werd 

geboren. De kaart van de Cremerie werd nogmaals uitgebreid 

met tal van nieuwe ijssmaken, pannenkoeken, gebakjes, 

soorten koffies en thee … Aan de ijstoog kan je momenteel 

kiezen uit 16 verschillende ijssmaken en veel verschillende 

topics. Zelfs vegan, suikervrij en soja ijs zitten in ons gamma. 

De snackkaart werd uitgebreid met pasta’s, ovengerechtjes, 

broodjes….De bistrokaart kende zijn intrede. In het begin 

werd enkel met suggesties gewerkt. De Bistrokaart is 

ondertussen een uitgebreide kaart met salades, verse pasta’s, 

vlees en visgerechten, seizoensgebonden suggesties. Bistro 

Cremerie Monida werd verschillende malen vernieuwd. Bij de 

laatste verbouwingen werd de voor en zijgevel terug in 

originele staat hersteld en werden nieuwe schermen op het 

terras geplaatst. Dit alles om het voor onze klanten fijn 

vertoeven te maken. Wij hebben nog zo veel mooie ideeën voor 2021, maar we laten de moed 

momenteel niet zakken. Momenteel doen we take out van verschillende ovengerechtjes, soepen, 

weekendsuggesties, ijsjes, pannenkoeken, warme wafels, koffie, warme chocomelk…. 

De vraag en de prijs deze week, CREMERIE MONIDA schenkt voor de wedstrijd deze week iets 

extra. Er zullen deze maal TWEE winnaars getrokken worden. Zij krijgen een 

bon voor een weekendsuggestie (af te halen: soep, hoofdgerechtje, dessertje). 

Onze vraag: Hoeveel kaarsjes mag Monida dit jaar uitblazen? Antwoorden 

moeten juist zijn en op de redactie toekomen ten laatste woensdag 13 

december. Dit kan door het sturen van een mail of een briefje in de bus te 

steken op het redactieadres. Vergeet niet te melden hoe wij je kunnen 

bereiken moest je één van de winnaars zijn! Trekking zal plaatsvinden op 

donderdag 14 december door de zaakvoerders van Bistro Cremerie Monida. 



De winnaar van vorige week! 
Vorige week vroegen wij om een bekende Heidenaar te herkennen in een speciale uitrusting. De 
wedstrijd was blijkbaar iets moeilijker want er kwamen niet heel veel antwoorden toe. Op 7 
december werd Jos Vandekeybus (zie foto) als winnaar aangewezen. Op 8 januari kreeg hij zijn 
waardebon overhandigd bij Leonidas Pralines ’t Meiklokje in de Heidestatiestraat door 
zaakvoerster Nathalie. 
 

Leonidas pralines ’ T Meiklokje, Heidestatiestraat 28, Heide is 
geopend van dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 18u en op zaterdag 
van 9u tot 17u. Je kan contact opnemen met het nummer 
03/666.84.48 of via mail info@leonidas-tmeiklokje.be  

 
 

 
 
 
 
 

 
Wij willen allemaal “Jos” zijn! 
We horen het in elk gesprek: wanneer kunnen wij gevaccineerd worden? We lezen het dagelijks in 
de krant, we horen het op TV, het vaccineren is gestart. Maar we horen ook dat er kritiek is, ons 
landje zou weer achterop hinken, vooral in Vlaanderen is het vaccineren tergend traag gestart. Niet 
waar zeggen onze politici, wij starten voorzichtig, én vooral het tempo van het aanleveren van de 

vaccins (wat Europees is geregeld) zal 
bepalend zijn. Anderzijds hebben de 
ziekenhuizen of zorgcentrums die vaccins 
toedienen ontdekt dat er uit elke ampul 
een dosis meer kan gehaald worden en er 
zodoende meer mensen kunnen 
gevaccineerd worden. Conclusie, het 
vaccineren is gestart, maar het tempo 
moet nog opgedreven worden. Waar de 
bevolking vooral nood aan heeft is het 
tijdstip te kennen om aan de beurt 
komen. Eergisteren werd er al iets meer 
duidelijkheid gegeven maar het blijft toch 

nog een beetje afwachten. Het klopt dat er ook mensen zijn die het niet zien zitten om gevaccineerd 
te worden. Allerlei informatie, al of niet fake, heeft hun overtuigd dit niet te laten doen. Maar we 
mogen aannemen dat de grote meerderheid van de bevolking wel wacht op dit vaccin. Het wordt 
echt de hoogste tijd dat de juiste informatie eraan komt. Dat hoop weer wint op angst. We horen 
tijdens dagelijkse gesprekken alleen maar het verlangen om terug te mogen samenkomen, om terug 
op café of restaurant te mogen, om het haar terug te laten knippen of verzorgen, om terug naar de 
pedicure te mogen gaan. Er vooral om terug samen te kunnen zijn met kinderen en kleinkinderen. 
Dat er in de beginfase nog wat afstand moet gehouden worden, dat we hier en daar soms nog een 
mondmasker gaan moet dragen, geen hand of kus geven: dat nemen we er graag bij. Als we al maar 
iets meer kunnen en mogen, dan zal er al veel ongenoegen weggespoeld zijn! Maar wanneer? De 
cijfers dalen (alhoewel er weer een kleine verhoging is vandaag 9 januari) en dat is een goed teken, 
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maar onze virologen en politici denken er momenteel 
nog heel anders over. Sommigen vrezen, ondanks de 
vaccinatie, voor een derde golf. Vandaag (9/1) maakt 
men bekend dat er opnieuw heel wat besmettingen 
het land zijn binnengebracht vooral door mensen die 
van de Oostbloklanden terugkomen na een vakantie. 
Hopelijk gaat dit nu weer geen roet in het eten 
strooien om versoepelingen door te voeren. Met een 
“nogal bange/ zeer voorzichtige” Minister van 
Volksgezondheid (althans wat zijn uitspraken betreft, 
en misschien terecht) zullen we het nog een tijdje 
moeten stellen met al de ons opgelegde beperkingen. 
Maar zoals eerder geschreven er is hoop, maar wij 
willen tijdens één van de volgende dagen, weken, 
maanden zij zoals Jos, gevaccineerd! 

(eigen bijdrage) 

 
Mondmaskers met venster 

Zoals je weet biedt de gemeente Kalmthout mondmaskers 
met venster aan. Een slechthorende kan deze aan de 
mensen waarmee hij/zij spreekt in zijn/haar bubbel geven. 
Dit helpt om hun onderlinge communicatie veilig en 
gemakkelijker te maken. BIN medewerkster Regina Bijl, 
zelf hoor-coach wil daar een aanbod aan koppelen voor 
wie niet zelf op het gemeentehuis geraakt. Je mag haar via 
mail de vraag stellen regina@hoorcoach.com. Regina zal 
de maskers afhalen en aan de deur komen afgeven. 
Geïnteresseerden sturen haar ten laatste zondag 17 
januari een verzoek. Regina zal de maskers dan op 
maandag 18 januari afhalen op het gemeentehuis en bij 
jou thuis bezorgen. Meldt in je mail zeker het bezorgadres. 
 

 

 

 

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