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Heide vertelt!

VILLA THILDA (tot 1980)
Villa Thilda werd in 1921-22 gebouwd voor het echtpaar Mahieu-De
Geldt uit Antwerpen als tweede verblijf. Camillus was expediteur en
Maria onderwijzeres. Zij waren gehuwd in 1906 en hadden 4 kinderen:
Helena, Mathilda, Martha en Camille. Mathilda, geboren in 1909, stierf
op zestienjarige leeftijd door ziekte te Antwerpen in 1925. De villa in
Heide kreeg toen de naam “Thilda“. Van 1929 stond het gezin met
inwonende meid ingeschreven te Heide. In 1932 werd terug verhuisd
naar de Hollandstraat in Antwerpen.
Latere bewoners:
Het echtpaar Joannes Goffa – Charlotta De Kinder van 1936 tot 1946.
Vanaf 1947 de familie Marcel Jespers-Lucie Collart met hun 6 dochters
tot zij in 1955 naar de Max Temmermanlaan verhuisden.
“onze arme lieve
Thilda op 15 jaar“

In 1959 de familie Frank
Gommeren-Philomena Dierckx
met 4 kinderen. Frank hield er
een verzekeringskantoor, werd
schepen in Kalmthout, maar
overleed reeds in 1967. Zijn
echtgenote deed de zaak verder
tot zij bij haar dochter ging
wonen. Op haar negentigste
verjaardag deed zij nog een
parachutesprong.

Villa Thilda rond 1928

(bijdrage van Jan Franken, Heidestatiestraat)

In Kapellenbos was er de “nieuwen buiten”!
Wat is het aangenaam om de vorige nummers van het wekelijkse krantje nog eens te herlezen om
dan te kunnen vaststellen dat men weer verder kan ‘breien’ aan een reeds eerder verschenen
artikel. Neem nu het artikel "Cafés in Kapellenbos" van 18 juni 2020, nummer 22. Daarin staan twee
postkaarten van F. Hoelen (nummer 986 en 4292) van "In de Nieuwen Buiten". Zelf heb ik ook nog
een postkaart gevonden (nummer 3459) en daar kan men duidelijk verschillen zien met de andere
postkaart. Postkaart 986 geeft een zicht op de zijgevel waar we duidelijk boven de zijdeur
ESTAMINET zien staan, kijk dan ook opzij waar de voorgevel bestaat uit drie ramen.

Mijn postkaart 4292
(1907) geeft ook een
zicht op de voorgevel
maar als je dit vergelijkt met de andere
foto, opgenomen in
1905 kan men een
groot verschil met
groep zien.

En merk ook op dat het middelste raam
vervangen werd door een deur. Ook een foto
van de huidige locatie nu, Korte Franselei. Wat is
er gebeurd, wat vroeger een café was
veranderde begin 1900 naar een pension/hotel
waar vooral douanen logeerden die werden
overgeplaatst en meestal in het station van
Essen tijdelijk werkten. Het pension werd
uitgebaat door Maria Catharina Vogels (°4 maart
1865). Het lag aan de spoorweg L12 en het
station
van Capellenbosch lag vlakbij. Maria heeft dit pension
uitgebaat tot 1909. Zij was eerst gehuwd met Josephus
Soetewey, maar haar eerste man is overleden op 15
oktober 1905 (°4 december 1854). Zij hertrouwde op 9
oktober 1909 met Jacobus Van Ginneken die op 1 maart
1906 zijn echtgenote Carolina Michielsen was verloren.
(°1867).En het is Jacobus Van Ginneken die boswachter was
in het Bunderhof, hij woonde in het boswachtershuis met
zijn echtgenote Maria Vogels en kinderen (van haar eerste
huwelijk). Foto hiernaast met: Maria Vogels, Jacobus Van
Ginneken, Marie en haar vader Georgius Van Ginneken. Op
de volgende foto hieronder afgebeeld met achtergrond het
boswachtershuis staat Maria Vogels als derde persoon,
bovenste rij van links en vijfde persoon is Jacobus Van
Ginneken

Bij het overlijden van Jacobus Van Ginneken werd zijn lichaam in
dit opkamertje van het boswachtershuis van Bunderhof
opgebaard.
Overlijdensbericht Jacobus Van Ginneken,
Vereeniging
ten
sterfhuize "Bunderhof,
Capellenbosch". Let ook op bijkomende
informatie: Vertrek trein Antwerpen Centraal
8.53 u, Aankomst Capellenbosch 9.30 u,
Aankomst Heide 9.35 u. Ik ben direct op zoek
gegaan naar dit huisje en het staat er nog,
Vogelkerslaan Kapellen. Aan de vorm van
het dak was dit direct herkenbaar.

Begin jaren 2000 werd dit volledig
gerestaureerd door de nieuwe eigenaar.
Daar ben ik direct gaan aanbellen en de huidige eigenaar was zo vriendelijk om mij te ontvangen
op zijn domein, daar heb ik enkele foto's gemaakt. De woning is verbouwd maar de algemene
structuren zijn behouden.

Opkamertje vroeger en nu
In de kelder onder het
'opkamertje' daar waren vroeger drie betonnen kuipen om het varkensvlees in te
bewaren en te pekelen. Nu zijn deze veranderd in een wijnkelder.

Na veel opzoekingswerk aan de hand van de verhalen van de kleindochter van
Jacobus Van Ginneken is dit geschreven op basis van haar verhalen die zij zich nog kan
herinneren. Marie, die nu in Beukenhof woont, is mijn gespreksmaatje voor vele
verhalen. Marie haar vader was chauffeur. En daar geef ik nog graag gevolg aan in
nieuwe verhalen over Bunderhof en Cederhof in volgende uitgaven. Maar mijn
postkaart heeft ook een achterzijde. Het kaartje werd gestuurd naar Arsène Van
Eecken in Lanaken. Vriend Arsène (geadresseerde Arsène van Eecken),
Alles is met den nacht al
geweest. Uw kaarten goed
ontvangen.
Madame Beets gemist
veel aan u want ze zou
een nagel in de muur
moeten geslagen hebben
en ze kan hem er niet in
krijgen.
Bal en Compagnie heeft al gevraagd
wanneer je terugkomt.
Hoe is het met uw geld, het mijne is al
gekomen.
in 1907 ging de post heel snel, afgestempeld in Calmpthout op
21 AOUT 1907 Lanaken 22 AOUT 1907 ontvangen en
afgestempeld.
(bijdrage van Paul Witters, vrijwilliger in Beukenhof)

Een signaal vanuit het vaccinatiecentrum!
Ondertussen zijn heel wat van onze medeburgers één of twee maal gevaccineerd. We ontvingen
een mooie getuigenis vanuit dit centrum van een Kalmthoutse vrijwilligster. Myriam Coel is
woonachtig in de Bezemheidelaan, zij is de echtgenote van Frans Beyers. Zij schreef:
Thuisblijven, binnen je eigen bubbel vertoeven,
verenigingsleven dat stilvalt, …. Het doet wel eens deugd
om enkele dagen rust te nemen. Maar één jaar? Toen ik
hoorde dat de overheid vaccinatiecentra wilde opstarten
die hoofdzakelijk op vrijwilligers zouden draaien dan
werd mijn interesse al direct gewekt. Als gepensioneerde
verpleegkundige stelde ik mij direct kandidaat in de
Eerstelijnszone Noorderkempen om daar als vrijwilligster
ingeschakeld te worden. We bleken al gauw massaal te
reageren op de oproep, ik was dus absoluut niet alleen
die een beetje tijd en moeite in de vaccinatiecampagne
wilde steken. Waarom vond ik dit aanvankelijk leuk om
te doen? In eerste instantie wilde ik graag nog eens als verpleegkundige een tijdje werken. Na 6 jaar
uit het werkveld te zijn, was dit voor mij een uitdaging. Ik heb altijd graag mijn beroep uitgeoefend
en dit was nu een uitgelezen moment om een tijdje terug aan de slag te gaan: de hele bevolking wil
terug zijn vrijheid herwinnen, het leven terug opnemen zoals vóór Corona, liefst op korte termijn
maar voor de gezondheidszorg betekent zo’n veralgemeende vaccinatiecampagne een immense
opdracht. De rest van de zorg moet gegarandeerd blijven, er is al schaarste aan beroepskrachten in
de zorg en het budgettair impact van het inenten moet haalbaar blijven want wie gaat dit allemaal
financieren? Op het einde van de rit de bevolking natuurlijk. Ik heb tijd, ik ben gezond, het is mijn
vakgebied en ik hunker ook naar het oude normaal dat er maar terug kan komen als de volledige

bevolking gevaccineerd is. Dus, waarom zou ik niet helpen? Ik was blij verrast toen ik kort nadien,
na een uitgebreid telefonisch gesprek, uitgenodigd werd om deel te nemen aan een “dry run” op 11
februari 2021, een soort test opzet zonder echte vaccins, om te zien of het vaccinatiecircuit, zoals
aanvankelijk uitgeschreven, ook zou werken of waar er bijgestuurd diende te worden. Eerst wat
info, dan een functie in het circuit invullen en een evaluatie achteraf – een leuke halve dag met
andere supergemotiveerde vrijwilligers die allemaal
goesting hadden om erin te vliegen. Op 22 februari
mocht ik deelnemen aan de “wet run”, terug bedoeld
om het vaccinatiecircuit uit te testen, maar dan met
een paar tientallen personen die we zouden
vaccineren. Natuurlijk moesten er terug wat
aanpassingen in dat circuit gebeuren maar dit is toch
wel de start geweest van de inentingscampagne in de
Noorderkempen. Daags nadien (25 februari) zijn we
definitief opgestart. In het begin van elke week krijgen
we voor de daaropvolgende week een overzicht van de functies en de shiften die nodig zijn. Iedere
vrijwilliger duidt aan wat ze graag willen doen en wanneer. Naar het einde van de week toe wordt
de puzzel dan gelegd en gecommuniceerd. Zelf probeer ik een 20 – 25 u per week te werken. Er zijn
uiteraard medische functies waar je een specifiek diploma voor nodig hebt maar er zijn ook heel
wat functies die niet-diploma gebonden zijn (denk aan stewards parking, helpdesk, callcenter,
stewards inkom, enz….). Je leert dus heel wat mensen kennen en de vrijwilligers proberen allemaal
hun taak goed te vervullen zodat er geen “kinken in de kabel” komen. We willen allen dat de
bezoekers in een goed geolied centrum veilig, goed geïnformeerd en snel hun prik krijgen. Een shift
duurt officieel 4 u maar vaak loopt die uit, vooral op het einde van de dag omdat we alle
geprepareerde vaccins willen toedienen. Het zou jammer zijn om ongebruikte spuitjes weg te
gooien toch? Dus wordt de reservelijst opgebeld naar het einde van de shift toe en blijven we
wachten op de last minute opgeroepenen. En als ze van Essen naar Brasschaat moeten komen dan
kan dit wel een half uurtje duren. De meeste dagen zijn er 2 shiften ingepland, soms ook 3 omdat
er dan tijdens de avonduren ook gevaccineerd wordt. Regelmatig wordt er ook in het weekend
gewerkt. Als we op volle capaciteit draaien zijn er 8 vaccinatielijnen open en zijn er een 100-tal
vrijwilligers per shift ingepland. Er worden zo’n 2000 à 3000 vaccins per dag toegediend, behalve in
de beginmaanden omdat de vaccins toen nog mondjesmaat geleverd werden. Ondertussen zijn we
meer dan 5 maanden bezig. De overgrote meerderheid van de bevolking heeft zijn eerste prik al
gekregen en velen zijn ook al volledig beschermd. De campagne
loopt stilaan op zijn einde, we beginnen meer en meer met
halve in plaats van met hele dagen open te zijn. Ik kijk terug
met een goed gevoel: er was veel respons van de bevolking en
de meesten waren ook heel tevreden over het verloop in het
vaccinatiecentrum. Wij krijgen heel vaak bedankjes, dat doet
deugd en stimuleert ons om verder te gaan. Want niet elke dag
is even eenvoudig: we hadden hele koude dagen waarbij de
loods amper verwarmd geraakte op 16°, voor diegenen die
achter een desk zaten of buiten moesten werken was dit koud
en velen trokken dan ook dikke pullovers aan, winterschoenen,
enz… Maar even goed moesten we tropische dagen trotseren:
als de zon op de loods schijnt dan geraken we gemakkelijk aan
30° en meer, ondanks de airco. En voor wie buitenfuncties had,
onze regenachtige zomer heeft hen dikwijls natte kleren

bezorgd. En de conditie is ook bijgewerkt. Ik mocht heel regelmatig de functie van medische vlinder
invullen. Concreet houdt dit in dat je 4 lijnen superviseert en all round inzetbare verpleegkundige
bent. Op 4 u tijd haal ik met gemak de 10.000 stappen, en soms doe ik dat een hele dag. Mijn record
was 21.564 stappen op 14 april. In km uitgedrukt meer dan 15 km! Laat ons hopen dat Covid-19
binnenkort beheerst kan worden en vaccinatiecentra overbodig worden. Daar gaan we alvast voor
en dat is uiteindelijk ook dé reden waarom ik er al die maanden voor ben gegaan. Ook ik hunker om
terug zonder masker te kunnen rondlopen, mijn dierbaren te kunnen knuffelen, op reis te gaan
zonder beperkingen, kortom gewoon genieten van het leven. En tenslotte wil ik ook een pluim geven
voor de vaste medewerkers die in dienst zijn van het vaccinatiecentrum. Zij proberen het voor ons
aangenaam te maken, stralen zelf enthousiasme uit, luisteren naar onze verzuchtingen, coördineren
het geheel, sturen bij en zorgen ervoor dat we bij onze korte pauzes tussendoor lekker fruit, koeken,
warme en koude dranken ter beschikking hebben om er nadien weer te kunnen invliegen.
(bijdrage van vrijwilligster Myriam Coel uit de Bezemheidelaan)

Vaarde er een “ pleyte” door de Maatjes?
In het laatste nummer 83 van “Heide vertelt” lees ik het verhaal in verband met de straatnaam
De Pleyte geschreven door Jan Franken. Het is een schitterend verhaal met historische gegevens
en wil daarom ook met deze bijdrage het verhaal nog wat vervolledigen. De woning met deze
naam werd gebouwd op de hoek van de Leopoldstraat en De Pleyte in 1938 of 1939. Op de poort
stond toen de volgende naam:
“de Vlaemse Pleyte”. Op het dak
stond een windwijzer, het was
een koperen scheepje met mast
en zeilen. Als we verder
nadenken moeten we aanvullen
dat z’n scheepje nooit in onze
turfvaarten gevaren heeft. Daar
werd de turf afgevoerd met
vletten (vlotten). Deze hadden
een diepgang van + 10 cm. Droge
turf weegt zeer ligt. Wanneer er
twintig centimeter water in de
vaart stond kon men de vletten
gewoon
voorttrekken.
De
grootste diepgang is de vinden in
de turfvaart die uit de Maatjes (Nieuwmoer) vertrekt, den Blik kruist en dan via Horendonk naar
Nispen loopt. Zeer zelden heb ik daar een diepgang van 60 centimeter gezien, wat wil zeggen dat
er op onze turfvaarten niet met een “pleyte” kon gevaren worden. De “Vlaemse Pleyte” is volgens
mijn mondelinge informatie een binnenscheepje waarmee vele eeuwen geleden vracht vervoerd
werd in de wateren van de Schelde en de bijrivieren. Het woord “Vlaems” is verdwenen onder de
oorlog. Vlaams klonk toe aangebrand, denk aan het Vlaams legioen die gingen vechten tegen de
Boljevisten om de Katholieke kerk te beschermen. Eens ingelijfd werden ze onder de
nazipropaganda bedolven. Ik denk wel dat er over deze “Vlaemse Pleyte” meer informatie te
bekomen is in het scheepvaartmuseum in Antwerpen.
(bijdrage van Louis Verpraet Heidestatiestraat)

En de Sint Lutgardisstraat?
Sint Lutgardis was een Vlaamstalige abdis in een Franstalig klooster. Ik ben het verhaal vergeten,
maar ze was de patrones van Vlaanderen of de Vlaamse beweging. Ik denk dat de naam voor deze
straat destijds aangebracht is door Louis Overlaet, de broer van Frans, die toen voorzitter was van
het Davidsfonds. Zou dit het verhaal zijn?
(bijdrage van Louis Verpraet Heidestatiestraat)

Een belangrijke gebeurtenis in dat fameuze jaar 1968.
In Antwerpen verscheen toen de film ‘’Das Wunder der Liebe’’, waar een
naakt koppel mekaar zoent zonder ophouden op een liefdevolle en zeer
zedige manier… In de maand augustus verbood de Procureur des
Konings de film… Was het de seksuele vrijheid van 1968 die eveneens de
paus heeft doen schrikken? Op 25 juli 1968 publiceert Paus Paulus VI
‘Humanae vitae’. Ik was juist op bezoek bij mijn zuster Maria die met
haar man dat nieuws perplex vernamen op de TV. Mijn zuster kreunde
ervan en zegt me « Dat is vreselijk! Dat zal mijn Jos nog meer
schuldgevoelens bezorgen! » Met hun vier grote kinderen hebben ze van
toen af geen voet meer in de kerk gezet… Volgens de historicus Anthony
Favier was het debat in de Kerk over de geboortecontroles reeds lang
aan gang. Het debat voor of tegen de anticonceptiepil zat gevoelig tijdens het
Concilie. Monseigneur Seunens waarschuwde tegen een nieuw proces
Galilea in geval van veroordeling van de contraceptiepil. Op het einde van
het tweede Vaticaans Concilie was de grote meerderheid van de bisschoppen
het eens om ‘’de contraceptieve middelen in overeenstemming te verklaren
met de katholieke leer’’, terwijl een minderheid vasthield aan de
conservatieve uitsluiting van alle anticonceptie. Een van hen was kardinaal
Karol Wojtyla, die had veel invloed bij de paus met zijn visie over « Liefde en
verantwoordelijkheid ». Later zal hij die visie uitwerken in zijn conferenties
aan koppels: « La théologie du don ». Kardinaal Wojtyla trok toen reeds ten strijde tegen alle
contraceptiemiddelen die volgens hem samenhingen met abortus. Hij heeft zo de eindtekst van
‘Humanae vitae’ geïnspireerd. De vraag van vele bisschoppen die de contraceptiepil wensten goed
te keuren als een geboorteregeling in vele moeilijke gevallen werd van de hand gewezen. Eind 1968
in Kinshasa kwam Kardinaal Joseph Malula op bezoek in Sint Alphonse waar ik daar toen benoemd
was. Hij begon zijn commentaar over ‘Humanae vitae’ met veel humor: « Ndeko François, wij
celibatairs hebben het toch gemakkelijk! Maar beeld u eens in dat je getrouwd zijt en in hetzelfde
bed slaapt als uw bekoorlijke ega…, je hebt maar uw hand uit te steken… Hoe dan een nieuwe baby
voorkomen? De paus heeft gemakkelijk praten, hij slaapt alleen in zijn bed! Ik antwoorde daarop:
« Monseigneur, bent u akkoord dat ik een camion anticonceptiepillen bestel voor onze families die
er nood aan hebben? » « Neen, dat is onze verantwoordelijkheid niet… » was zijn antwoord.
Kardinaal Joseph Malula verdedigde de inculturatie van het huwelijk dat volgens de Afrikaanse
mentaliteit bekrachtigt wordt door de geboorte van een nakomeling… Waarop Rome reageerde :
Dat is « pura fornicatio ! » La théologie Africaine die zo nauw aan het hart lag bij Kardinaal Josepf
Malula en mijn confrater P. Ignace Matondo, verdedigde de inbreng van de Afrikanen aan de
Katholieke wijsheid en leer op basis van de christelijke leer van de menswording van Gods Zoon.
Vermits God de ganse mensheid geschapen heeft verheft God door de incarnatie van zijn Zoon alle
menselijke culturele waarden in Hem. De Afrikaanse waarden zijn aldus eveneens een inbreng en
een verrijking van het ‘Mystiek lichaam’ van Christus. In hun boek: « Jean-Paul II, l’ombre du saint. »
(Albin Michel 2020), beschrijven de auteurs Christine Pedotti en Anthony Favier hoe Paus Jean-Paul
II
steevast
de
conservatieve
patriarchale leer van de Kerk oplegde
en de openheid en de collegialiteit van
het tweede Vaticaans Concilie lam
legde. Noch de bevrijdingstheologie,
noch de théologie Africaine hadden
enige kans om aan bot te komen, want
alleen de katholieke Kerk bezat volgens
de conservatieve leer de ganse
waarheid… Gans de mensheid moest
zich bekeren en er aan gehoorzamen…

Reeds voor hij paus werd had Kardinaal Bergoglio reeds de bekrompenheid van die kerkelijke leer
gestigmatiseerd: « In de Apocalypse zegt Jezus: ik sta voor uw deur, ik klop aan uw deur. Volgens de
tekst klopt hij buiten aan de deur om binnen te komen… Maar ik denk aan de momenten dat Jezus
binnen aan de deur klopt om Hem buiten te laten. De auto-referentiele Kerk (onder te verstaan: door
Paus Jean-Paul II en Benoît XVI conservatief opgelegd spijts de openheid van het Tweede Vaticaans
Concilie) maakt aanspraak om Christus te weerhouden binnen in haarzelf en zij laat Hem niet naar
buiten gaan. »
Sinds de dag dat hij paus werd, promoot en bekrachtigt Paus Franciscus de openheid van het tweede
Vaticaans Concilie. En hij nodigt ons uit alle positieve culturele waarden van alle volkeren
geïnspireerd te beschouwen door de Heilige Geest en waardevol verheven door de menswording
van Gods Zoon.
(bijdrage van Frans Overlaet)

Robin Verheyden uit Ranst wint de Acht van Heide
Heel wat toeschouwers begaven zich
afgelopen vrijdag naar het centrum
van Heide om er te komen genieten
van een eerste evenement na lange
tijd.
Wielerclub
Wieka
VZW
organiseerde er wielerwedstrijden.
Het was “kwakkelweer” maar gelukkig
bleef het tijdens de wedstrijden zelf
droog. Al vroeg op de avond had de
jury zich uitgedost, het leverde de
prachtige foto, hiernaast afgedrukt,
op. Een 25-tal renners hadden de weg
gevonden naar Heide om er met
fietsen en kledij uit de jaren ‘60/’70
deel te nemen aan de retrokoers. Het
was Fons Van Dyck die hier de snelste was. Vervolgens was het de beurt een de gentlemen’s, zij
waren met 83 om de wedstrijd te betwisten. Al vroeg in de wedstrijd gingen er twee renners in de
aanval, Ray De Rijck en Robin Verheyden namen een voorsprong en zouden deze nooit meer
afgeven. Het was Robin Verheyden uit Ranst die won voor Essenaar Ray De Rijck. Het publiek genoot
en de horeca draaide, rekening houdende met de nog geldende maatregelen, op volle toeren. Het
was terug een beetje genieten in Heide!

“Bedankt Jaro” verhuist naar 2022!
De voorbije week waren wij weer samen met afgevaardigden van een
10-tal verenigingen uit Kalmthout die allen Jaro De Bruyne, de
supervrijwilliger, willen eren met een mooi afscheid. Alles werd nog
eens op een rijtje gezet, ook de dan, vermoedelijk nog, geldende
corona-maatregelen. Uiteindelijk kwamen we tot de bevinding dat
we, rekening houdende met deze regelingen, het feestje alleen met
heel wat beperkingen konden laten doorgaan. De aanvankelijke
bedoeling, zoals we het voor ogen hadden, kwam hiermee wat in het
gedrang. We vreesden een beetje dat de sfeer en het amusement dat
wij daar aan wilden koppelen een beetje verloren zou gaan. Om die
reden werd besloten het geheel uit te stellen en het te laten doorgaan
op de eerste verjaardag van Jaro’s sterfdag. Als datum werd
ZATERDAG 14 MEI 2022 gekozen. In het najaar, eind november zal wel
de boomplanting van een “Jaro” doorgaan in het Arboretum maar
daarover later meer.

De schoolvakantie is halfweg!
We horen de laatste dagen alleen maar klagen over het weer. Het is inderdaad geen zomer zoals
het zou moeten zijn. Bijna dagelijks wel wat regen en niet echt de zonnige dagen die we gewoon
zijn in een zomer. Voor de kinderen is de vakantie halfweg maar zij maken hun misschien nog het
minst druk. Zoals velen genieten ook onze kleinkinderen van de activiteiten die in deze periode voor
de kinderen worden georganiseerd. De speelpleinen welke in het prachtig domein Diesterweg
worden ingericht door de gemeentelijke jeugddienst zijn zo een voorbeeld. Maar er zijn ook
sportkampen en andere privé initiatieven. Zo waren onze kleinkinderen twee dagen de gasten van
“Sapperlootjes”, een privé initiatief op de Achterbroeksteenweg. Ze amuseerden hun daar geweldig
en brachten een “schilderij” mee voor Voke en Nona. Deze kleurenpracht vrolijkt ons zeker op en
laat ons een beetje de mindere weersomstandigheden wegcijferen!

Lucas 5 jaar

Emilie 6 jaar

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

