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Mooie eindejaardagen toegewenst!
Beste lezers van “Heide vertelt”,
Van verre, zoals “de sterre”….

Naderbij,

Kerstnacht, … rondom het oude verhaal
Voor allen gelijk, voor ieder in eigen taal.
Net als de herders hoeven we niet te vrezen,
’t bijft een verhaal om steeds te herlezen.
Kersttijd met kaarslicht en dennengeur,
romantiek rond vrede, warmte en kleur.
Daarna verglijdt het jaar naar zijn laatste dagen,
één van veel….

om te moeten verdragen.

Hoopvol wachtend wat het met ons doet,
treden we zachtjes ’t Nieuwe Jaar tegemoet.
Met daarbij één grote wens :
“Het ga je goed, lieve mens !”
Zalig Kerstmis, Vreugdevol Nieuwjaar
Clarisse.

Op kerstavond werd de solidariteitsactie
“Warmste week” afgerond met een bedrag
van meer dan 3,2 miljoen euro aan giften.
De lezers van “Heide vertelt” legden
hiervoor 590 euro bij met als doel het
project van de “Rehab weide” in
Wuustwezel te steunen. De tweede week
van januari zullen wij de trekking doen en de
boekenpakketten bezorgen bij de winnaars.
Mag ik zeggen dat wij bijzonder blij zijn dat
we deze giften mochten ontvangen. Niet
alleen Luc, Paul, Clarisse en ikzelf maar zeker
ook alle medewerkers van Marc Herremans
en de mensen om wie het allemaal draait.
Geloof me jullie giften gaan heel goed
besteed zijn. Onze rekening blijft nog
geopend tot 10 januari, gelden die nog
zouden toekomen maken wij rechtstreeks
over aan het project zelf. Dus tot dan kan je
nog
stortingen
doen
op
de
gelegenheidsrekening BE83 7370 5893 4415
van “Heide voor rehab”

Rest ons nog om jullie alvast een heel gelukkig 2022 toe te wensen, en dat
doen we met een gedicht van Clarisse De Rydt, hierboven afgedrukt. Mag
het een jaar worden dat we het corona-virus overwinnen en dat het voor
ieder van ons veel geluk en voorspoed mag brengen!

Verknal het nieuwe jaar niet!
Ter gelegenheid van de jaarwisseling hebben heel wat mensen behoefte aan feest vieren en te
genieten van de jaarwisseling: wat langer wakker blijven, een glaasje drinken, een hapje eten, wat
gezelligheid zoeken in deze periode. Er zijn ook mensen die dit met veel luister willen doen en zij
willen daar dan ook wel wat euro’s aan besteden. We hebben het dan over de mensen die rond
middernacht vuurwerk afsteken. Spijtig genoeg gebeuren er jaarlijks ongevallen bij dit gebeuren en
ook onvrijwillige brandstichting is wel eens het gevolg. Het is dan ook niet abnormaal dat de
brandweer ons daarvoor wil waarschuwen. Lees even mee wat de
Brandweer daarover kwijt wil:
Met het einde van 2021 in zicht roepen wij - de brandweer – jou op
om zelf geen vuurwerk af te steken met oudjaar. Corona vroeg (en
vraagt nog altijd) veel van jou. Van ons. Van iederéén! We hopen van
niet, maar de kans bestaat dat we de eindejaarsfeesten alweer met
coronamaatregelen moeten vieren. Velen willen er toch iets
‘feestelijks’ van maken, door bijvoorbeeld vuurwerk af te steken. Als
brandweer vinden we dat geen goed idee. Iedereen weet dat
vuurwerk levensgevaarlijk, brandgevaarlijk, erg ongezond, duur en
belastend voor dieren en hulpdiensten is. We roepen op om te
knallen (= te feesten) zónder vuurwerk, om alle bovenstaande
redenen en zeker om de al zwaar belaste zorg en de handhaving van
de openbare orde niet extra onder druk te zetten.

Van Kareltje tot Karel (Van den Bergh)vervolg:
Oorlogsherinneringen deel 1 :
Van het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 weet ik niets meer, ik was toen 4 jaar en 5 maanden,
en dat is blijkbaar te jong om er iets van te weten. Onze ouders hebben daar wel eens iets over
verteld, maar veel weet ik er toch niet van, en nu heb ik wel spijt dat ik er niet wat meer van gevraagd
heb. Er zijn evenwel nog mensen van een jaar of tien ouder dan ik, en die kunnen er nog veel van
weten. Zo heb ik een gesprek daarover gehad met Louis Baetens en zen vrouw Sinne, goeie
bekenden van mij. “Ja, het begin van de oorlog weet ik nog heel goed”, zegt Louis, “er was al langer
sprake van een oorlog tussen Duitsland en Frankrijk, zou ons land er toch weer bij zijn, vroegen we
ons af, en in de vroege morgen van 10 mei wisten we het snel, de Duitse legers waren ons land en
ook Nederland en Frankrijk binnengevallen. Grote opwinding natuurlijk bij iedereen, wat nu
gedaan? Ik volgde vakschool, en ging toch naar school, maar ik werd direct teruggestuurd, geen
school meer. Men vader wilde nog gaan werken in Antwerpen maar ook hij geraakte niet ver, er
reden weinig of geen treinen meer, en zo liepen we maar wat doelloos rond met slechts één
gespreksonderwerp natuurlijk, den oorlog. Den eerste dag en ook de tweede was er weinig van de
oorlog te zien, we zagen wel eens een
paar Belgische soldaten, en ook vlogen
er wel eens vliegers rond, maar dan, ik
geloof den tweede nacht, hoorden we
plots veel motoren geronk op straat,
het waren Franse troepen, ze kwamen
het Belgische en Nederlands leger ter
hulp en trokken richting Essen. Ook de
hele volgende dag trokken karavanen
soldaten langs alle mogelijke wegen
door Kalmthout. Soms moesten ze

omweg maken omdat wegen werden gebombardeerd door Duitse vliegers, zoals in Achterbroek.
Het Duits leger rukte echter snel op, het was in aantocht en al kortbij, en zo kwam het dat de Fransen
‘s anderendaags al terug kwamen, ze werden snel terug gedreven, en ik geloof de 15de mei liep het
plots vol Duitsers, en waren de Duitse karavanen die door Kalmthout trokken”. Er werd toch wel
wat gevochten en zo vertelde Sinne: “plotseling zagen we voorbij het raam een Duitse soldaat
strompelen, hij hield zen schouder vast, en riep luid om zen moeder: ‘mutti - mutti’. Een beetje later
vonden wij hem bij de poort, hij was dood, dat vergeet ik men hele leven niet”, zei ze. Ook Louis
heeft nog een machinegeweer zien liggen vol bloed, ook waren er nog bloedplekken in de omtrek,
aldus het wedervaren van Louis en Sinne zoals ik het ook zou kunnen beleefd hebben. Ook op de
Heikant is het Franse leger geweest. Wat ik nog wel weet is dat er op ne keer Franse tanks dwars
door de haag in den boomgaard gereden zijn, die stond op de hoek Heikant - Gomarus Van
Geelstraat. Het waren drie grote gaten in de haag, ik herinner me ze nog goed, de haag was van
liguster en de gaten werden her aangeplant met meidoorn. We hebben dus altijd precies kunnen
zien waar die gaten waren. Nu is die haag al lang weg. Ook is er toen wat verder op de Heikant een
Franse tank blijven staan. Twee jongens van 15-16 jaar uit de Bezemheide zijn later in de tank
gekropen en hebben een stuk munitie tot ontploffing gebracht en zijn zo dodelijk verongelukt,
helaas. Ook die tank heb ik nog weten staan. Er logeerden hier geregeld Duitse troepen, meestal in
leegstaande huizen of villa’s. Zo hebben er veel soldaten gelegerd in het huidige Strijboshof. Ze
waren dikwijls op oefening en marcheerden door de straten. Zo weet ik nog op ne keer stond het
op Kerkeneind en op de Heikant vol met allerlei legervoertuigen met veel soldaten. We moesten
naar ‘t school langs al dat gedoe lopen. Ook in het Sus Elst straatje, een zandweg toen, en verder de
velden in stonden of reden wel eens voertuigen. Op ne keer, ik was aan ‘t spelen met enkele jongens
na ‘t school aan de Zoeten Inval, komt er een grote groep Duitsers over ‘t Kerkeneind gemarcheerd,
keurig in ‘t gelid en in de pas, drie of vier breed. De eersten waren afgedraaid richting dorp en de
laatsten waren zo ongeveer aan café de Kroon. Voorop marcheerde een hoge piet. Deze riep een
paar zinnen, de eerste rijen soldaten riepen het na, dan de volgende en zo verder tot van achter.
Wat riep hij? Weet ik veel, misschien iets van: “Nog twintig kilometer te gaan en dan is er soep!” In
‘t school in de eerste klas lagen ook wel eens soldaten, en als er één moest
gaan plassen dan moest die langs over de koer. Als het speeltijd was liep die
gewoon tussen de spelende kinderen naar de pissijn. Soms liep een jongen
in ‘t spel hem tegen het lijf, de soldaat lachte dan eens en ging verder. Van
het oorlogsgebeuren in de verre omstreken wisten we weinig of niets, en als
kind al helemaal niet. Maar de oorlog was er wel, en in 1943 werd dat meer
en meer duidelijk door de overvliegende oorlogsvliegtuigen die allerlei
doelen bombardeerden en aanvielen. Dat werd steeds meer, soms was er
gebonk en geschiet in de verte, als we dan in ‘t school waren werd er
onmiddellijk gestopt en mochten we naar huis. Op ne keer bleven we wat
spelen en garde Sus Ruys kwam naar ons en zei: “Allé ga eens naar huis, ullie
moeder heeft viskes gebakken!” Naar het schijnt stonden er in Essen
luchtafweerkanonnen. Op ne keer zag ons vader dat er op de bakkeet een
paar pannen kapot waren. “Dat is niet normaal”, zei onze Va. De keet had
een zoldertje en vader ging eens kijken. Ik hem achterna en wat zagen we,
in een emmer lag een granaat, een blindganger zoals men dat noemde, ik
zie hem nog voor men ogen, hij had de vorm van een grote fles. Vader nam
hem voorzichtig op (hij had bij ‘t leger geweest) en droeg hem naar beneden.
Nonkel Fons Van Looveren kwam er naar kijken en maakte ons bang door te
zeggen dat hij hem ging laten ontploffen. Zulke grapjes kwamen wel voor.
Bovengenoemde Sus Ruys werd verwittigd en die kwam hem halen, en hoe!

Hij legde hem op ‘t stoeleke van zijne fiets, bond er een koordje rond en reed er mee naar ‘t
Kerkeneind en we waren er van af.
(uit het dagboek van Karel Van den Bergh. Foto 1: verwoesting van de kerk van Heide (mei 1940); foto 2:
garde Frans (Sus) Ruys)

Paul van Ostaijen aan de Withoefse Heide
Op het einde van de Kijkuitstraat, nr. 144 en
146, staat het huis waar tot voor kort Theo Van
der Veken woonde. Hij is verhuisd naar Woonen Zorgcentrum Sint-Vincentius en daar
overleden op 6 december 2021. Het huis werd
verkocht en is spijtig genoeg in zeer slechte
staat en zal binnenkort worden gesloopt. Maar
wat is er zo bijzonder aan deze plek? Wel, Paul
van Ostaijen was in 1915 smoorverliefd op de,
toen jonge, knappe tante van Theo, namelijk
Marguerite Van der Veken. Daar Marguerite
meestal in de
Kijkuit vertoefde, kwam van Ostaijen haar daar regelmatig
opzoeken. Marguerite was de knappe dochter van Gaspar Louis
Van der Veken, heideschilder en decorateur in Antwerpen, die voor
zijn gezin een buitenverblijf had gebouwd aan de rand van de
Withoefse Heide. Paul van Ostaijen, ook wel ‘zot Polleke’ genoemd
bij de familie Van der Veken, begint in de winter van 1915 aan een
reeks gedichten, speciaal voor en geïnspireerd door Marguerite
Van der Veken. Het werden er negen in totaal, die ontstonden in
de periode van oktober tot december 1915. Omdat de jongste zus
Carry de naam van haar oudere zus niet kon uitspreken en er Ji-Ji
van maakte, ontstond bij Paul van Ostaijen de inspiratie voor een
oosters aandoende titel. Hij bezorgde dan ook een gedicht van Max
Brod aan zijn geliefde met de titel:
Marguerite Van der Veken met zusje
Carry te Kalmthout in de Bareelstraat
Verzen voor de princes van Ji-Ji:

Ich nenne dich nicht Licht, nicht Himmelszelt,
Nicht Rose, Katzerl, Göttin, Stern, Panier,
Du bist für mir kein solches Stück der Welt;
Du bist das All, der Welt ein Stück von dir.

Ik noem je niet licht, niet hemels firmament,
Niet roos, poesje, godin, ster of bandéra,
Je bent niet zo’n deel van de wereld voor mij;
Je bent het universum, de wereld een stukje van jou.

Max Brod

Het gezin Van der Veken was officieel gedomicilieerd in Antwerpen in de Dambruggestraat, maar ze
verbleven meer en meer in Kalmthout. Uiteindelijk besloot de familie om definitief in Kalmthout te
gaan wonen. Marguerite en haar zus Charlotte hadden een zeer brede interesse voor al wat kunst
en kunstenaars was. Het was in die omgeving dat Marguerite kennis maakte met de jonge Paul van
Ostaijen. In zijn gedichten noemt hij haar meestal de welbeminde, maar ook Grete, Marguerite, m’n
Lieve Vrouw en zelfs mijn wreed lief… In zijn laatste gedicht over de herfst van 1915 eindigt hij met
het vers:

Dit vers kan ik niet meer voltooien,
Wijl ik nu leef buiten de grijze mistplooien
Van Herfst en onzekerheid.
Door de Herfst is Grete getreden,
zonnige tred,
En weer,
Een tweede keer,
Dragen de bomen bloesems.

Hij bundelde de negen Grete gedichten en liet ze het jaar daarop in 1916 verschijnen in zijn eerste
bundel ‘Music Hall’.
De negen gedichten zijn:
- Nieuwe weg (1 en 2), - Vergelding, - Plakkage,
- Wederzien, - Plakkage 2, - Fragmenten,
- Laat ons stappen over de lijken van ons prinsiepen,
- Ik sta nu eenmaal voorbij de grens
Het bundel ‘Music Hall’ is vandaag nog altijd te koop in alle boekhandels.
Hun relatie bleef niet duren, maar hun
vriendschap bleef bestaan. Ze hielden in
ieder geval contact en ontmoetten elkaar
regelmatig. Eind oktober 1918 vluchtte
van Ostaijen met zijn nieuw lief Emmeke
naar Berlijn en belandde daar in de
Joachim Friedrichstrasse. Toeval of
niet…ook Marguerite met haar nieuwe
minnaar woonde op dat moment in
dezelfde straat, recht tegenover elkaar.
De gebroeders Jespers, schilder en
beeldhouwer behoorden ook tot de
directe vriendenkring van zowel Paul van
Ostaijen als Marguerite Van der Veken.
Floris Jespers schilderde drie portretten
van De prinses van Ji-Ji, ook bekend als
Het gepoederde meisje – 1917. Eén schilderij werd later verkocht bij het gekende veilinghuis
Sotheby’s in England. Naast de reeds genoemde gedichten werden ook nog later gedichten in
verband gebracht met de blijvende vriendschap die bleef tot aan het overlijden van de 32 jarige Paul
van Ostaijen op 18 maart 1928. Tot hier, in het kort, enkele flitsen van de passionele relatie tussen
van Ostaijen en Marguerite Van der Veken. Als de muren konden spreken zouden de verzen van
Paul van Ostaijen weerklinken in de toppen van de bomen op de Withoefse Heide.

(Bijdrage van Gilbert Uitdenhouwen: Geraadpleegde bronnen: -Tijdschrift Zacht Lawijd, jaargang 6
‘Wreed lief’ door Kris Humbeeck. -Calmpthoutania, Jaargang 48 nr.3 ‘De prinses van Ji-Ji’ door Jean
Bastiaensen)

Bruisende bubbels!
Ik begin door even een misschien confronterend statement : “Weg met Cava !” Voilà, dat is gezegd.
Nu, ik bedoel hiermee echt niet dat je geen Cava meer mag drinken, cava kan superlekker zijn. Maar
ik wil vooral zeggen dat het gedaan moet zijn om alle mogelijke schuimwijnen te bestempelen en te
benoemen als ‘cava’. Heel vaak hoor ik mensen elkaar een lekker ‘cavaatje’
aanbieden, op zich niets mis mee … zo lang het dan ook echte Cava is. Wat
veel erger is, is dat je op heel wat recepties in professionele feestzalen ook
vaak ‘Cava’ aangeboden krijgt door een vriendelijke kelner of kelnerin, ik vraag
dan altijd om de fles te mogen zien en ontdek dan niet zelden dat het gaat om
een goedkope Luxemburgse of Zuid-Franse ‘vin mousseux’ of schuimwijn. Op
zich niks mis met deze schuimwijnen (zo lang ze maar lekker zijn) maar echt
professioneel is het niet, je zou het misschien zelfs als ‘bedrog’ kunnen
bestempelen. … want Cava is een beschermde benaming, net als Champagne
en Crémant dat ook zijn. Voor het maken van schuimwijn moet je eigenlijk aan
weinig extra regels voldoen, hij moet gemaakt zijn van druiven en bruisen. Het
maakt niet uit hoe die bruis er in komt, via het normale gistingsproces, of via … het injecteren van
CO2 (dat gebeurt wel eens in Italië voor het maken van ‘frizzante’). Wanneer je Cava, Champagne,
Crémant of Prosecco wil maken zijn er wel sterke regels van kracht, waarbij die van Champagne
waarschijnlijk het meest strikt zijn. Champagne wordt gemaakt volgens de ‘méthode traditionelle’
en mag alleen in een
welomlijnd gebied in Frankrijk
gemaakt worden. Dat gebied
vind je in de omstreken van
Reims
en
Epernay;
voornamelijk :Montagne de
Reims, Côte des Blancs, Vallée
de la Marne, wat minder
bekend: Valée de la Vesle,
Vallée de l’Ardre, Côte de
Sézanne. Er wordt ook
Champagne gemaakt in de
buurt van Troyes en dan is er
nog de Aube-streek (dicht
tegen de Bourgogne) met de
Côte de l’Aube (soms ook Côte
de Bar genoemd). Er zijn 7 druivenrassen toegelaten en in een standaard champagne zitten
gewoonlijk ‘Chardonnay’, ‘Pinot Noir’ en ‘Pinot Meunier’ ; de overige druiven kunnen ‘Pinot Blanc’,
‘Pinot Gris’, ‘Arbane’ en ‘Petit Meslier’ zijn, maar die worden veel minder gebruikt. Champagne
‘zonder jaartal’ moet ‘wettelijk’ een 2e gisting op fles van minstens 15 maanden ondergaan;
Champagne met jaartal (een ‘millésime’ dus) moet minstens 36 maanden (3 jaar dus !) ‘sur lattes’
liggen. Op de kurk moet ‘Champagne’ vermeld worden. Cava wordt enkel in Spanje gemaakt.
Oorspronkelijk in de Penedès-streek ten zuidwesten van Barcelona, maar momenteel mag in een
heleboel andere streken verspreid in Spanje ook officieel Cava gemaakt worden. Cava betekent
letterlijk ‘kelder’. Deze mooie drank wordt standaard gemaakt van 3 Spaanse druiven: Macabeo,
Xarel-Lo en Parellada. Maar ook hier mogen nog een aantal andere druiven gebruikt worden zoals
Chardonnay, Pinot Noir, Grenache, Trepat en Monastrell (Mourvèdre in Frankrijk). Een standaard

Cava moet minstens 9 maanden een 2e gisting op fles ondergaan, voor
een ‘reserva’ Cava is dit 15 maanden en voor een ‘gran reserva’ 30
maanden. Nog een verschil met Champagne is dat wanneer men een
‘rosé’ Cava wil, men dit niet mag doen door witte met rode wijn te
mengen, maar dat men deze moet maken met rode druiven en de
zogenaamde ‘saigné’-methode. Op de kurk van een Cava fles moet altijd
een vierpuntige ster staan. Crémant is een benaming voor kwaliteitsvolle
schuimwijn uit (oorspronkelijk) Frankrijk maar nu ook uit andere
Franstalige streken. Er zijn er nu zo’n 10-tal: Crémant de Loire, Crémant de Bourgogne, Crémant de
Bordeaux, Crémant d’Alsace, Crémant de Die, Crémant de Limoux, Crémant du Jura, Crémant de
Savoie, Crémant de Luxembourg en Crémant de Wallonie. De druiven zijn meestal streekgebonden.
Alle crémants worden in principe volgens de méthode traditionelle gemaakt en de minimumtijd
voor de 2e gisting op fles is
9 maanden.
Enkel de
Crémant de Limoux (of
Blanquette de Limoux)
wordt meestal gemaakt
volgens de ‘me-thode
ancestrale’. Hiervoor laat
men de stille wijn eerst
afkoelen en daarna start
de 2e gisting vanzelf op in
de fles wanneer de
temperatuur terug wat
stijgt. De methode ancestrale is eigenlijk de oudste
en meest oorspronkelijke
manier van schuimwijn
maken. De laatste grote naam in schuimwijnwereld is de Prosecco. Dit is een Italiaanse schuimwijn
of Spumante. Hij mag enkel gemaakt worden van de ‘Glera’ druif. Een aantal jaar geleden werd de
naam Prosecco bepaald als beschermde oorsprongsbenaming en ging men de druif terug ‘Glera’
noemen. Men zag namelijk de naam Prosecco meer en meer opduiken op flessen die niks meer te
maken hadden met de kwaliteitsvolle schuimwijn. Je hebt 2 soorten Prosecco: de DOCG en de DOC
Prosecco. De DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) mag enkel gemaakt worden
in de regio Conegliano-Valdobbiadene, een gebied zowat 50 km ten noorden van Venetië. De DOC
Prosecco (Denominazione di Origine Controllata) mag uit een ruimer gebied komen in vijf provincies
van Veneto en vier van Friuli. Voorts heb je nog 2 andere varianten: de frizzante en de spumante.
Het verschil zit hem in de druk op de fles, voor spumante is dat meer dan 3 bar zoals bij normale
schuimwijnen, frizzante is dan weer ‘half mousserend’. Het grootste verschil echter is dat Prosecco
niet volgens de methode traditionelle gemaakt wordt. Men gebruikt de methode Martinotti, ook
misschien beter bekend als de methode Charmat of methode ‘cuve close’, echter het lijkt er op dat
de Italiaan Martinotti de echte uitvinder is en dat de meneer Charmat uit Frankrijk een ‘copy-cat’ is.
Wat is nu echter het grote verschil ? Bij de methode ‘cuve close’ vindt de 2e vergisting plaats in een
grote afgesloten druktank. Bij de methode traditionelle heeft de 2 e gisting plaats in de individuele
fles. Bij cuve close verloopt die 2e gisting dus ook sneller wat de Prosecco’s fruitiger maakt. Wil je
een Italiaanse schuimwijn die dicht aanleunt tegen de Franse Champagne, dan kan je een
‘Franciacorta’ drinken. In nog veel andere landen wordt schuimwijn gemaakt, in Duitsland heet dat
‘Sekt’ en/of ‘Deutscher Sekt’ (met enorme kwaliteitsverschillen !) en in Zuid-Afrika vind je

‘Vonkelwijn’ gemaakt volgens de Cape Classic methode. We zijn nog lang niet uitgepraat, want er is
nog heel wat te vertellen over de echte details en nog een heleboel andere methodes (transvasier
m., transfert m., m. dioise, m. gaillacoise, …) en types schuimwijn (blanc de blancs, brut, brut nature,
demi-sec, …) flesgroottes, …. Misschien is dat voor een volgende keer. Laat de schuimwijn dit
eindejaar vooral lekker zijn … drink met MATE en laat het rijden achteraf !
(Filip De Wit (freelance sommelier en eigenaar van Le Vin du Bâché – biowijnen)

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 52 van 27 december 2021 tot 2 januari 2022
In januari lengen de dagen met 1 uur en drie minuten en komen we in
de Vorstmaand.
Op 28 december Onnozele-Kinderen, ook wel onschuldige Kinderen
genoemd. Op deze dag viert men in het Christendom en met name in
de Katholieke kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes
van Bethlehem die op gezag van koning Herodes werden vermoord.
Op 31 december Silvester, oudejaarsdag. Sint-Silvester, heilig man, die
de dagen lengen kan.
Veel sneeuw op oudejaar, veel hooi in ’t nieuwe jaar. Op 1 januari
Nieuwjaar – Wereldgebedsdag voor de vrede. Nieuwjaarsdag is de dag
waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de westerse
wereld is dit op 1 januari. Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen
en goede voornemens gebruikelijk.

Foto’s uit de oude doos

We kregen een foto te zien op facebook getrokken tijdens een stoet op de Kapellensteenweg,
vermoedelijk 1965. De groep die in beeld is: de Christelijke bond van gepensioneerden van HeideKapellenbos. Mogelijk zijn er lezers die deze mensen herkennen en daar zouden wij dan ook graag
namen opplakken. Wie helpt?

De tweede foto die we deze week afbeelden is er één van de Harmonie Bos en Hei, enkele mensen
herkennen we alvast, vooraan met de klarinet de voorzitter Marcel Hensen en helemaal rechts
herkennen we ook Mon Peeters, wie zijn de anderen? De foto is genomen in de zaal van het caférestaurant Cambuus, Heidestatieplein. (beide foto’s zijn gepost door Ria Van Hooydonck)

Ik heb nog een wens voor iedereen
Een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie je bent,
Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om hen geeft,
Dat je samen met hen iets moois beleeft
Dan is je leven pas een feest.
Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2022!

“Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de coronaperiode. Verschijnt wekelijks digitaal op
zondagmorgen.
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81).
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen
via de website www.binkalmthout.be

