
 

 

 

Bij ons Sinterklaas nummer! 
De Sint en zijn Pieten hebben het ook moeilijk tijdens deze corona-dagen. Ook 
zij worden geconfronteerd met de maatregelen. Terwijl de kindjes dezer dagen 
uitkijken naar het leuks wat de Sint zal brengen, moet ook hij wat meer uit beeld 
blijven en zich aanpassen. Het is al de tweede maal op een rij dat hij hiermee te 
maken krijgt. Toch blijft het voor de kleinere kinderen altijd een mooie periode 
waarnaar ze lang uitkijken! 

Een nieuwe reeks “Heide vertelt 2.0”! 
Zoals we vorige week schreven starten we een volgende reeks, of het er opnieuw 100 gaan worden 
is nog een zeer groot vraagteken, in elk geval we zijn weer vertrokken, bovenaan prijkt het nummer 
101!  Enerzijds doet het ons deugd zoveel lovende woorden te krijgen, anderzijds doet het ons 
nadenken en pogen in de toekomst te kijken. In de eerste plaats de vraag: wat gaat deze “ziekte” 
ons de komende weken, maanden, hopelijk geen jaren, nog allemaal brengen. Zal dit het enige virus 
zijn dat ons parten gaat spelen of zijn er nog varianten op komst?  Net zoals de politie achterna loopt 
als er ergens daders van misdrijven moeten gevat worden, zo zal ook de geneeskunde en de 
farmacie achterop blijven lopen om steeds de nodige medicijnen/vaccinaties te ontwikkelen om dit 

of nog andere virussen te bestrijden. Dit is nu eenmaal het verloop! 
Door de corona, en in nauwe samenwerking met de 
buurtinformatienetwerken, is “heide vertelt” ontstaan. Wat wij 
horen is dat dit voor heel wat mensen toch wel het leed, de 
eenzaamheid, het doden van de tijd, een beetje heeft verzacht. 
Herinneringen ophalen geeft veelal een aangenaam gevoel, 
sommige artikelen in dit krantje zorgden daarvoor. Verhalen over 
pijnlijke momenten, en deze zijn ook geschreven, zijn meestal 
herinneringen die minder aangenaam zijn maar die toch de ook 
nodige nostalgie blijven opwekken. 
De komende weken gaan we dus verder op deze ingeslagen weg met 
de hoop dat we voldoende, en vooral nieuwe, correspondenten gaan 
vinden die ons mee ondersteunen. We gaan proberen ook tijd te 
vinden om een keer meer op stap te gaan en een interview te doen 

of een dorpsgenoot extra in de kijker te zetten. Wij hopen ook dat jullie eens in de schuiven duiken 
en ons mooie foto’s bezorgen die we mogen publiceren en zo kunnen bewaren voor het nageslacht! 
Tegenwoordig is computertaal alom in gebruik en voor éénmaal willen wij ons daar ook wel eens 
aan zondigen “heide vertelt 2.0” is gestart! 

Een heus vakantiecentrum in Heide! 
Het is wellicht weinig geweten maar er zijn ooit heel wat plannen gemaakt op de Withoefse hei. Dit 
stukje natuur is een verlengstuk van het natuurgebied “Grenspark Kalmthoutse heide”. Het vormt 
de verbinding tussen de heide en het bosgebied van Dennendaal. Oorspronkelijk was dit gebied een 
open ruimte met veel heide en hier en daar een dennenboom. Intussen is het uitgegroeid tot een 
volwaardig bos. In de jaren vijftig werd een stuk ervan verkaveld om er een woonwijk van te maken. 
Vandaag noemt men deze wijk nog altijd de “nieuwe wijk”.  Destijds hadden we een prachtig 
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vergezicht vanuit onze woonwijk over de heide tot aan de Putsesteenweg. Omgekeerd zagen we 
van diep op de heide de prachtige toren van 
onze kerk. Dit deel van de heide wordt 
duidelijk minder intens bezocht. Precies 
daardoor blijft het een intact en mooi 
stiltegebied. De Coronapandemie zorgde er 
wel voor dat zowel bewoners van Heide als 
toeristen van ver buiten onze gemeente dit 
unieke stukje natuur vaak bezoeken. Voor 
mezelf is het een wandelroute die ik 
minstens eenmaal per week volg tot aan de 
Vroente. Minder geweten is dat in de jaren 

vijftig de Withoefse heide jaarlijks werd gebruikt door motorcrossers. Sporen van hun opgelegde 
parcours vind je nu nog terug in de kronkelende wandelpaden, met hier en daar putten en restanten 
van kunstmatige heuveltjes. Ooit was het ook het oefenterrein van den Heibos SV. Wie zou zoiets  
vandaag durven bedenken? Er is zelfs meer. Ooit landde er een helikopter, met aan boord de 
toenmalige staatssecretaris van Toerisme Jan Piers. Hij was bevoegd voor de toekenning van 
subsidies voor de bouw van vakantiecentra. Daarom bracht hij een werkbezoek aan het terrein, 
gelegen op de hoek van de Heibloemlaan en de Kon. 
Astridlaan. Dat stuk grond is nu nog steeds 
onbebouwd gebleven. Het toenmalige Nationaal 
Christelijke Middenstands-verbond (NMCV), nu 
UNIZO, had plannen om op die gronden een heus 
vakantiecentrum voor zelfstandigen op te richten. 
Het was een alternatief voor de vele projecten van 
sociaal toerisme voor werknemers aan zee en in de 
Ardennen. Het was de bedoeling in dit complex 
kamers aan te bieden aan zelfstandigen, die met hun 
gezin een week of langer wilden genieten van een 
rustige vakantie in gezonde lucht. De plannen van dit 
vakantiecentrum worden nu nog bewaard in de 
archieven van het Katholiek documentatiecentrum in 
Leuven. Het vakantiecentrum moest aansluiten bij 
een veel groter sport- en recreatiecentrum op de 
gronden, waar nu het Heide- en Bijenmuseum ‘De 
Vroente’ is gevestigd. Dat was een idee van de 
toenmalige senator-burgemeester Pairon. Hij wilde 
in diezelfde omgeving zelfs een megazwembad 
aanleggen. Destijds zagen de burgemeesters het wel 
erg groots. Gelukkig zijn al die plannen in de kartons 
blijven steken en is het alternatief vandaag 
duurzamer dan de plannen van weleer. Het resultaat 
is dat de natuur op die gronden gaaf is gebleven zoals 
blijkt uit de foto’s hierbij. Ongetwijfeld zullen er velen 
zijn die de hoop koesteren dat het nog lang een 
ongerepte natuur mag blijven. 
(bijdrage van Eddy Marstboom, Antoine De Preterlaan) 

Zou de wereld er over 9 jaar, in 2030, zo uitzien? 
Frank Coucheir, uit de Koningin Astridlaan, maakte ons een tamelijk lange samenvatting over van 
hoe de wereld er in 2030 zou kunnen uitzien. De meeste mensen zullen hierbij hun oogleden wat 
optrekken, het niet geloofwaardig vinden, of het niet willen weten. Toch moeten we bijna dagelijks 
vaststellen dat alles pijlsnel gaat, wat wij vandaag ervaren kan morgen weer anders zijn. Lees dus 



even mee en maak voor jezelf uit wat realiteit zou kunnen worden. Let op! 2030 is eigenlijk niet zo 
ver meer af! 
2030, over 9 jaar 
1 -  De werkplaatsen voor automechanica zullen verdwijnen. . . .  
2- Een benzine-/dieselmotor heeft 20.000 reserveonderdelen, een elektromotor heeft 20.  
Elektrische auto's worden geleverd met levenslange garanties en worden alleen gerepareerd door 
dealers. Het verwijderen en vervangen van een elektromotor duurt slechts 10 minuten. 
 3 - Defecte elektromotoren worden NIET gerepareerd bij de dealer, maar worden opgestuurd naar 
een regionale reparatiewerkplaats die ze repareert 
met ROBOTS.  
4 - Het storingslampje op uw elektromotor gaat 
branden, dan rijd je naar wat lijkt op een wasstraat 
en wordt je auto weggesleept terwijl je koffie drinkt. 
Dan komt je auto er aan de andere kant weer uit met 
een nieuwe motor of elektrisch onderdeel. 
5 - De benzinestations zullen verdwijnen. 
6- Op straathoeken komen meters die de elektriciteit verdelen. Bedrijven gaan elektrische laadpalen 
plaatsen, in feite zijn ze al begonnen in de ontwikkelde wereld.  
7 - Grote slimme autofabrikanten hebben al geld gereserveerd om nieuwe fabrieken te bouwen die 
ALLEEN elektrische auto's bouwen.  
8 - De "kolenindustrieën" zullen verdwijnen, olie en oliemaatschappijen zullen verdwijnen. Het 
boren naar olie stopt, dus zeg maar vaarwel tegen de OPEC. Het Midden-Oosten zit in de 
problemen.   
9 - Huizen zullen overdag meer elektrische energie produceren en opslaan dan ze verbruiken. Het 
wordt verkocht aan "Thé Grid". Het net zal het opslaan en distribueren naar industrieën die 
grootverbruikers zijn van elektriciteit. Heeft iemand het dak (zonnedak) van Tesla gezien?? 
10 - Een baby zal tegenwoordig alleen "persoonlijke auto's" in musea zien. . DE TOEKOMST nadert 
sneller dan de meesten van ons zich zelfs maar kunnen voorstellen.   
11 - In 1998 had Kodak 170.000 werknemers en verkocht 85% van al het fotopapier ter wereld. In 
slechts een paar jaar tijd verdween hun businessmodel, en ze gingen failliet. Wie had gedacht dat 
dit zou gebeuren? 
 12 - Wat er met Kodak en Polaroid is gebeurd, zal de komende 
5-10 jaar in veel industrieën gebeuren, en de meeste mensen 
zien het niet eens aankomen.   
13 - Dacht je in 1998 dat je 3 jaar later nooit meer foto's op 
film zou maken. Met de smartphones van tegenwoordig, wie 
heeft er tegenwoordig nog een camera??  
14 - Toch werden digitale camera's uitgevonden in 1975, de 
eerste had slechts 10.000 pixels, maar volgde de wet van 
Moore. Zoals met alle exponentiële technologieën, was het in het begin een teleurstelling voordat 
hij in slechts een paar jaar veel superieur en dominant werd. 
15 - Dit gaat nu (maar veel sneller) gebeuren met kunstmatige intelligentie (AI), gezondheidszorg, 
zelfrijdende en elektrische auto's, onderwijs, 3D-printen, landbouw en banen.   
16 - Vergeet het boek "Future Shock" (Alvin Toffler, 1970), welkom bij de 4e industriële revolutie. 
17 - Software heeft de meeste traditionele industrieën ontwricht en zal dat blijven doen in de 
komende 5-10 jaar . 
18 - UBER is slechts een softwaretool (hij bezit geen auto's). Ze zijn nu het grootste taxibedrijf ter 
wereld. . . . (Vraag een willekeurige taxichauffeur of hij dit zag aankomen). 
19 - AIR-BnB is vandaag het grootste hotel bedrijf ter wereld, maar het heeft geen hotel. Vraag de 
Hiltons of Marriott of ze dit zagen aankomen.  
20 - Kunstmatige intelligentie (AI): computers worden exponentieel beter in het begrijpen van de 
wereld. Dit jaar versloeg een computer de beste Go-speler ter wereld (10 jaar eerder dan verwacht).  



21 - In de Verenigde Staten kunnen jonge advocaten geen baan meer vinden (vanwege IBM, 
WATSON). U kunt binnen enkele seconden juridisch advies krijgen met een nauwkeurigheid van 90% 
vergeleken met 70% nauwkeurigheid wanneer het wordt uitgevoerd door menselijke advocaten. Als 
je rechten studeert, STOP DAN ONMIDDELLIJK, er zullen in de toekomst 90% minder advocaten zijn 
en slechts een paar specialisten zullen overleven.  
22 -De WATSON-app helpt artsen al bij het diagnosticeren van kanker. Het is 4 keer nauwkeuriger 
en veel sneller dan een arts. 
23 - Facebook heeft nu "gezichtsherkenningssoftware" die gezichten 10 keer beter kan herkennen 
dan mensen. In 2030 zullen computers slimmer zijn dan mensen.  
24 - Zelfrijdende auto's: In 2018 waren de eerste zelfrijdende auto's er al, de komende jaren zal de 
hele auto-industrie ontwricht raken. U wilt geen auto meer hebben omdat u met uw telefoon een 
auto gaat bellen, deze verschijnt op uw locatie en brengt u naar uw bestemming.   
 25 - U hoeft hem niet te parkeren, u betaalt alleen voor de "afgereisde afstand" en u kunt productief 
zijn zonder te rijden. Jonge kinderen van tegenwoordig zullen nooit een rijbewijs halen en nooit een 
auto bezitten. . . 
26 - Het zal onze steden veranderen omdat we 90% minder auto's nodig hebben, we gaan de oude 
parkeergarages omvormen tot recreatieparken.  
27 - Elk jaar sterven ongeveer 1,2 miljoen mensen bij auto-ongelukken over de hele wereld. Dit geldt 
ook voor afgeleide of dronken chauffeurs. We hebben momenteel een ongeval om de 60.000 
afgelegde mijlen. Bij autonoom rijden zal dit echter dalen tot 1 ongeval voor zo'n 6 miljoen 
kilometer. Het zal elk jaar wereldwijd een miljoen levens redden.   
28 - De meeste traditionele autofabrikanten gaan failliet, ze zullen de evolutionaire benadering 
proberen en gewoon een betere auto bouwen, terwijl technologiebedrijven (Tesla, Apple, Google) 
de revolutionaire benadering zullen volgen en een computer op 4 wielen zullen bouwen.  
29 - Ze gebruiken alleen elektrische of hybride modellen (met als doel hybride modellen in de nabije 
toekomst uit te faseren). 
30 - Veel ingenieurs bij Volkswagen en Audi zijn doodsbang voor Tesla. Kijk naar alle bedrijven die 
volledig elektrische voertuigen aanbieden, een paar jaar geleden was het nog ongehoord.  

31 - Verzekeringsmaatschappijen gaan sluiten, want zonder een ongeluk zal 
hun economisch model verdwijnen.   
32 - Vastgoed gaat veranderen, want als je kunt werken terwijl je fietst, of 
thuis. Mensen zullen hun appartementen verlaten om zich op het platteland 
te vestigen in aangenamere eigendommen.  
33 - Elektrische auto's worden rond 2025-2030 mainstream. Steden zullen 
stiller zijn omdat alle nieuwe auto's op elektriciteit zullen rijden.  
34 - Steden, de lucht zal veel schoner zijn. 

35 - Elektriciteit wordt ongelooflijk goedkoop en schoon (zal nog effe duren met al die taksen)  
36 - De productie van zonne-energie vertoont al 30 jaar een exponentiële curve, maar nu kun je de 
opkomende impact zien, en het begint net te escaleren.   
 37 - Fossiele energiebedrijven proberen wanhopig de toegang tot het net te beperken, concurrentie 
van zonne-installaties in huis te voorkomen, maar het kan gewoon niet doorgaan. Technologie zal 
in de nabije toekomst voor deze strategie zorgen.   
38 - Gezondheid: De prijs van de Tricorder X wordt dit jaar bekend 
gemaakt. Er zijn bedrijven die dit medische apparaat, de “Star 
Trek Tricorder" genaamd, zo zullen bouwen dat met je telefoon 
werkt en een bloedmonster van je netvlies neemt. En dan adem 
je, vervolgens analyseert het 54 biomarkers die vrijwel elke ziekte 
kunnen identificeren. Er zijn momenteel al tientallen apps voor 
gezondheid telefoons.   

WELKOM MORGEN - een deel ervan is een paar jaar geleden gebeurd. . . . En dan te bedenken dat 
ik nog steeds probeer uit te vinden hoe ik mijn mobiele telefoon moet gebruiken! 



Wijnen aankopen, wat moet je weten? 
Het is weer de tijd van het jaar waar wijnhandelaars graag uitpakken met de nieuwste wijnen die ze 

bij hun wijnboeren en leveranciers hebben aangekocht.  En elk jaar is er weer een reden voor 

wijnboeren om de prijzen licht te verhogen.  Dit jaar is de oogst in een aantal landen flink tegen 

gevallen.  Zowel in Frankrijk, Spanje als Italië zijn de volumes aanzienlijk lager.  Frankrijk kende in 

het voorjaar sterke vorst, herinnert u zich de beelden op het journaal nog waar menig wijnboer ’s 

nachts aan de gang ging met vuurpotten om de lucht tussen de wijnranken niet te sterk te laten 

dalen?  Welnu die vorst heeft toch flink wat bloesems beschadigd waardoor er geen druiven meer 

gevormd werden.  Daarbij was het ook een natte zomer, die veel rot een meeldauw met zich 

meebracht waardoor ook hier veel druiven verloren gingen. In Italië was het vooral droog waardoor 

veel druiven zich onvoldoende ontwikkeld hebben en dus klein gebleven zijn, dat leidt dan tot 

minder druivensap om tot wijn te laten vergisten.  

Er is dus een lager aanbod en dat leidt dikwijls tot 

een hogere vraagprijs. Maar waaruit bestaat nu 

eigenlijk de kost voor een fles wijn? En hoe 

verhoudt die kost zich tot de verschillende 

componenten en al dan niet grote marketing 

termen die men soms gebruikt zoals ‘oude 

wijnstokken, op hout gerijpt, met de hand geoogst, 

… ? Je hebt een aantal grote componenten: de wijn 

en het maken er van (kweek druiven, pluk, 

vinificatie), taxen en belastingen, andere kosten (fles, etiket, karton, …). Een standaard glazen fles 

kost al gauw € 0,30 en dat varieert uiteraard met de vorm van de fles en de kwaliteit van het glas, 

een dikkere of zwaardere fles bevat meer glas, dus is duurder. Er zijn ook flessen met een speciale 

‘stempel’ in het glas (zoals het ‘sleutel-embleem’ bij Château-Neuf-du-Pâpe) ook dat kost meer want 

dan moet er een speciale vorm gebruikt worden voor een kleiner aantal flessen. Een etiket vooraan 

en achteraan de fles kost zo’n € 0,15 , ook hier zijn variaties afhankelijk van de soort druk en papier. 

Het etiketteerwerk zelf kost € 0,20. De kurk is nog zo’n belangrijk component, die kost al gauw € 

0,25 maar een langere natuurkurk kost meer dan een kortere plastic kurk en/of draaistop. (echte 

natuurkurk is vrij schaars).  Daarbij heb je ook nog de (meestal) gekleurde capsule die over de kurk 

gaat, die kost € 0,10. De doos waar de (6) flessen in gaan kost € 0,10 (per fles) en de pallet om de 

wijndozen mee te vervoeren kost (per fles) €0,02. De kost voor het afvullen van een fles is€ 0,20. 

We zitten al aan € 1,32 en we hebben nog geen wijn gemaakt! Voor 0,75cl heb je zowat 1 kilo druiven 

nodig; voor een basiswijn kost dat minstens €1,00. Als je van die druiven wijn gaat maken kost dat 

€0,25 per fles (nogmaals basiswijn in grote hoeveelheden).  Wil de wijnboer de wijn laten rijpen op 

een eikenhouten vat, tel er dan maar € 0,50 euro bij.  Is het een biologische wijn, waar vooral in de 

wijngaard meer werk aan is, nog eens €0,50 euro erbij; en als de druiven met de hand geoogst 

worden (in plaats van machinaal) komt er € 0,10 euro bij. Een basiswijn kost dus minstens €1,25 

maar kan ook oplopen tot 2,35 euro. De tussenstand fles + wijn komt nu op € 2,57 tot €3,67. 

Wanneer de wijn dan naar België getransporteerd (en laat ons even over Europese wijn spreken) 

varieert de prijs van €0,20 tot €0,50, afhankelijk van het land en de hoeveelheid die je tegelijkertijd 

laat overkomen. Onze vrienden van de overheid passen ook graag langs de kassa, op elke fles dient 

een ‘accijns’ van € 0,5618 en een verpakkingsheffing van € 0,074 betaald te worden, net als 21% 

BTW. Met nog wat additionele verzekeringen, belastingen en heffingen ten bedrage van € 0,15 

komen we nu in totaal uit op een prijsvork tussen de € 4,30 en de 5,99 euro uit voor een fles 

basiswijn.  En uiteindelijk moet je hier nog wat marge en/of (winst) voor de wijnhandelaar 

bijrekenen.  Ik laat het graag aan de lezer over om na te denken hoeveel dat mag zijn de volgende 

keer u in de winkel staat om een flesje wijn te kopen. Er zijn uiteraard nog veel meer factoren die 



wijn duurder maken, in Pomerol kost een hectare wijngaard al gauw € 3.000.000 !! Dat moet een 

wijnboer ook terug verdienen. Daarbij speelt ook het rendement per wijnrank, levert die meer dan 

3 liter, dan zit je gauw onder de 5 euro per fles, maar heb je meer ‘verwaterde of fletsere wijnen 

waar al dan niet chemisch mee gefoefeld word om suikergehalte en of zuurtegraad aan te passen. 

Aan de andere kant van het spectrum heb je soms heel lage rendement van slecht 0,35 l per wijnstok 

en dan gaan de prijzen makkelijk naar 40 euro en meer voor een fles. Die wijnen zijn dan wel veel 

meer geconcentreerd en vertonen een mooie diepgang want de smaakstoffen die de plant afgeeft 

zijn veel minder ‘verwaterd’. Tot slot, voor schuimwijn (Champagne, Cava, Crémant, Prosecco) mag 

je nog wat extra rekenen omdat de fles meer kost (dikker glas, ijzerdraadje rond kurk en hals, ..) 

maar vooral omdat de accijnzen flink hoger zijn (€ 1,9224 in plaats van € 0,5618) en een hogere kost 

voor het maken van de schuimwijn (2x vergisten, meer materiaal, …). Zo komen we hier op een 

kostprijs van makkelijk € 6,68 tot € 8,19 en daar moet je dan nog eens de winst bijtellen voor de 

handelaar. Vind je goedkoper ? Dat kan zeker.  Vraag jezelf dan wel af welke waarde je in je glas 

krijgt en hoe artisanaal of ‘industrieel’ je wijn gemaakt is. Maar bovenal laat de wijn vooral lekker 

zijn … drink met MATE en laat het rijden achteraf! 
 

Filip De Wit (freelance sommelier en 

eigenaar van Le Vin du Bâché – 

biowijnen) 

Statielei 11, Heide Kalmthout. 

 

p.s.: heb je meer interesse de wereld 

rondom wijn en wil je graag meer 

artikelen over wijn lezen in dit krantje ? 

Laat het aan de reactie weten ! 

Advent gestart, we leven toe naar Kerstdag! 
Vorige zondag was het de eerste adventszondag. De adventstijd begint vier zondagen 

voor  Kerstmis. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en 

wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het 

komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd. De adventsperiode van 

dit jaar loopt van zondag 28 november t/m vrijdag 24 december en duurt 27 dagen. Het woord 

'advent' is afgeleid van het Latijn: 

adventus (= komst, er aan komen) en 

advenire (= naartoe komen). Letterlijk 

betekent Advent: God komt naar ons 

toe. De Advent heeft in de liturgie een 

dubbel karakter: Het is de 

voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de 

geboorte van Jezus Christus ruim 2000 

jaar geleden. Eveneens is de Advent de 

periode van verwachting van Jezus' 

wederkomst op het einde der tijden, 

wanneer God alles in allen zal zijn. 

 



Uit de oude doos! 
Deze foto kwam openbaar dankzij Ria Van Hooydonck, de dochter van de vroegere burgemeester 
Adriaan Van Hooydonck. Zij plaatste vorig weekend deze foto op facebook. Wij vonden het 
interessant om deze ook in ons krantje te plaatsen als aanloop naar een artikel dat één van de 
komende weken verschijnt rond de geschiedenis van de Harmonie Bos en Hei! Ik zelf ken alvast een 
aantal personen maar misschien is er wel een lezer die een poging wil doen om de meeste mensen 
te benoemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 december: Dag van de vrijwilliger, jij schittert  

Altijd Covid-19, altijd die Covid weer. Bubbels, mondmaskers, afstand houden, liefst zo ver mogelijk 
van elkaar vandaan blijven. Digitaal werken, vergaderen, vanuit je kamer steeds weer naar dat 
scherm turen. Dagen, weken, maanden na elkaar. Ik voel me al lange tijd als een half buitenaards 
wezen, zittend in mijn teletijd-cabine, weg van gewone sociale contacten, weg van echt menselijk 
leven. Goed dat mijn katten zich weinig aantrekken van de regels en restricties, binnen en buiten 



rennen en met hun hele gewicht op het toetsenbord komen rusten. Vrijwilligers waren en zijn heel 
deze tijd de mensen met lef, de moedigen die smartphone en computer laten liggen om voor hun 
zaak te blijven gaan: verzorgen, organiseren, vergaderen, zoeken naar manieren om de kas die 
smeekt naar geld, te spijzen, vooruit te gaan. De vrijwilliger breekt uit de eigen cocon, neemt risico’s 
en blijft aan de gang zoals de sterren aan de hemel, die staan ook elke nacht paraat, alsof ze de 

plicht voelen de hemel te verlichten en op te vrolijken 
wat er ook gebeurt. De sterrenhemel is er gewoon altijd, 
ook al zie je hem niet altijd. Hetzelfde kan je zeggen over 
de vrijwilliger, die staat er gewoon ook altijd, zal actief 
blijven ongeacht welke drempels en obstakels die ook 
moet overwinnen. Ik heb trouwens iets ontdekt, beste 
vrijwilliger die ik langs deze weg uitdrukkelijk, stevig en 
oprecht wil danken, en wel heel toevallig. Het was 
namelijk mijn kat die me erop attendeerde, toen ze die 
avond, het was al aardedonker buiten, de tuin insprong, 
ostentatief in het midden van het grasperk bleef zitten 
en weigerde terug te komen. ‘Kat, naar binnen’ riep ik, 
maar ze bewoog niet. ‘Katje, kom, kom poes.’ Geen 
reactie behalve deze: ze miauwde met plat geknepen 

stemmetje alsof ze hulp nodig had (de drama Queen) dus ik stapte buiten en was getuige van wat 
er zich in de lucht afspeelde. De hemel zag er anders uit dan gewoonlijk. Absoluut. Wat een 
ontdekking! Ik zag grote sterren, kleine sterren, vallende sterren. De planeten cirkelden naar 
gewoonte rond, de melkwegstelsels waren er, de maan glimlachte, ik zag de Grote Beer maar kon 
de Kleine Beer niet vinden. Dat komt, beste vrijwilliger, omdat ik daar en toen een nieuwe 
constellatie aan het firmament ontdekte, een fel oplichtende en onmiskenbare V. Ze wordt gevormd 
door een aaneenrijging van grote, onontdekte sterren die elk een sector van het vrijwilligerswerk 
uitbeelden, aan elkaar verbonden met een flinterdunne blinkende ragdraad bezet met diamanten. 
Daarmee vorm je de Verbindende Vrijwilliger, zonder twijfel. Het klopt gewoon. Vrijwilligers zijn de 
lichtpunten, altijd en overal, in gewone, in zware tijden. En bescheiden als altijd, ze fonkelen en 
schitteren op die onbereikbare hoogte, onopvallend, behalve voor wie hen ziet. Dat is niet moeilijk, 
stap bij duisternis naar buiten, knik met je hoofd naar boven en geniet gewoon van wat er zich 
afspeelt boven je hoofd: een mooi schouwspel van fonkeling, glinstering, herkenbaarheid, 
zekerheid. Jij, beste vrijwilliger, maakt daar deel van uit. Op 5 december garandeer ik je heldere 
lucht, dan kan je gaan ontdekken welke superster jij bent. Dank voor de inzet, vrijwilliger. Geniet 
van je engagement, van de waardering. Van je ster! 
(dankwoord voor de vrijwilliger door Eva Hambach, foto van Paul Witters, gedreven vrijwilliger in Beukenhof) 

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters) 

Week 49 van 6 december tot 12 december 
Op 6 december, Sint-Nikolaas patroon van de kinderen of Sinterklaas 
goed oud heilig man. 
Op 7 december, Sint-Ambrosius patroon van bijen en van spreeuwen, 
houdt van waaien en van sneeuwen. 
Op 8 december, Maria verering, Maria onbevlekt ontvangen. 
Ook nog iets over het weer: 
In Heide viel tijdens de novembermaand 76 mm neerslag(*) 
Dit is gelijk aan de gemiddelde waarde van 76,5 mm voor de 
novembermaand. 
Maar de hoeveelheid regen in Ukkel was maar 33,5 mm. 
Zoals u kan zien is er dikwijls een groot verschil in de regio’s. 
(*) gemeten in pluviometer in mijn tuin. 
November 2021 = een normale en vooral zeer kalme maand. 



Tweede podcast met Richard Rijssens aan het woord! 
De gemeente Kalmthout is gestart met een reeks 
podcasts. De opnames gebeuren  in samenwerking 
met radiodocent Jeroen Franssens. Hij gaat op zoek 
naar boeiende verhalen van inwoners uit elke uithoek 
van de gemeente. In de recentste aflevering is Richard 
Rijssens aan de beurt. Opgegroeid in de Acht 
Zaligheden en pas 5 maanden oud, in WO II, aan de 
dood ontsnapt. Richard vertelt over zijn loopbaan in 
het onderwijs, zijn voetbalcariërre, zijn bewondering 
voor de natuur. Echt de moeite om eens te 

beluisteren, door naar de website www.Kalmthout.be te surfen kan je een link maken met deze 
reportage! 

Deze week in de pers! 
Kalmthout werd deze week wel echt goed in de kijker 
gezet door de lokale maar ook door de nationale pers. 
Vorige zaterdag was er het planten van de Jaro-boom 
in het Arboretum, deze week dinsdag kwam er pers 
opdagen voor de laatste werkdag van stationschef Jan 
Francken en ook ons 100ste krantje kreeg 
persbelangstelling. Iedereen beroemd, een 
programma van de VRT, besteedde er aandacht aan. 
 

 
 

 
 

 
“Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de corona-
periode. 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  
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