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Koolzaadoogst op het veld van Jan Herreygers
Onder de oorlog moest iedere landbouwer de oppervlakte van zijn
teeltgrond aan het Ministerie van Landbouw opgeven. Daar werd door de
administratie uitgerekend welke hoeveelheden aan levensmiddelen door
iedere landbouwer geleverd moest worden. Op deze manier werd getracht
de voedselproblemen op te lossen en zo iedere landgenoot een vast
rantsoen te bezorgen. Zo had Jan een veld met koolzaad staan. Deze plant
bloeit zeer vroeg in het voorjaar met mooie gele bloemen; deze zijn voor
de imkers zeer waardevol. Zij produceren immers zeer veel honing. De
zaden worden geperst om er tafelolie van de maken. Deze olie werd ook
gebruikt, om er kunstboter of margarine van te bereiden. Roomboter wordt
verkregen door het karnen van koemelk. Deze afgeroomde koemelk werd
in de oorlog verkocht onder de naam “fluitjesmelk”. In het voorjaar zetten
de imkers hun bijenkasten gaarne in de nabijheid van grote koolzaadvelden, maar onder de oorlog
werden ze dan wel ten zuiden van de Nederlandse grens in Oost Vlaanderen gezet,
de grens was immers gesloten. In Zeeuws Vlaanderen werd zeer veel koolzaad
verbouwd op de vruchtbare poldergrond. Bijen vliegen wel 800 m ver van hun
woning, zij smokkelen zelf hun honing over de grens. Toen ik voor het eerst bij een
“bieboer” kwam, zag ik hoe mooi de bijen de raten in zeshoeken opbouwden. Als
er in de raten met een zijde van 9 mm een eitje wordt gelegd, dan komt daaruit
een larve. De werksters, die nog in de korf leven, verzamelen stuifmeel, om de
larven hiermee te voeren tot ze een normale grootte bereikt hebben en dan komt
de eindafwerking tot een echte bij in zicht, zij zijn “de
werksters”. Zij kunnen steken, want ze bezitten een echte
angel. De grootste bij is de koningin, de middelste is een
dar, de kleinste is een werkster. Per bijenkast is er maar
één volk met 1 koningin, zij legt de eitjes. Dit kan slechts
gebeuren na een bruidsvlucht. In de cellen, die een klein
beetje groter zijn, worden door de koningin ook eitjes
gelegd, enkele honderden in aantal. Dit worden de
“darren” of mannelijke bijen, zij hebben geen angel en
kunnen dus niet steken. Bij de bruidsvlucht gaat de
koningin de lucht in tot op ± 200 meter, daar paart zij met verschillende darren. Zij heeft een
speciale ruimte in haar lichaam, waarin zij de zaadcellen bewaart. Na haar terugkomst in de korf kan
zij de eicellen bevruchten, door telkens een eicel samen te brengen met een zaadcel. De ruimte,
waarin zij de mannelijke zaadcellen bewaart, noemt men een spermatheek. De taak van de darren
is nu afgelopen, na de bruidsvlucht keren zij terug naar de kast, maar ze zijn niet meer welkom, de
werksters steken hen dood en gooien ze buiten…wie niet werkt, vliegt er uit, dat is hun devies…
Bijen zijn een zeer ijverig volkje, maar hun activiteiten hangen af van hun leeftijd. Er is een periode,
dat zij “was” maken, om hiermee hun zeshoekige raten te bouwen; daarna worden de cellen
gepoetst en dan pas legt de koningin er een eitje in en, telkens maar eentje. Hoeveel eitjes een
koningin legt, kan ik niet zeggen. Ergens las ik zo’n 500.000 tijdens haar leven (van februari tot de

koude invalt). Als de koningin echter te weinig eitjes legt, dan wordt ze vervangen door een jongere.
De cellen, die bedoeld zijn, om er een
koningin in te kweken zijn groter dan deze
voor darren. Indien er meer dan één
koningin tegelijk uitkomt, wordt het
oorlog. Eén Koningin verlaat dan de kast
met een deel van haar volk. Dit noemt men
zwermen. De koningin wordt omringd
door haar zwerm als een bol. Ze wordt
beschermd en warm gehouden. Een
bijenvolk kan van 20.000 tot 50.000 bijen
bevatten. Er bestaan verschillende
technieken, om het zwermen te voorkomen of om ze op te vangen in een nieuwe kast. Bij voorkeur
plaatst men bijenkasten daar, waar bloemen die veel honing kunnen leveren, te vinden zijn. Als de
fruitbomen in bloei staan, worden ook daar, na afspraak met de fruittelers, bijenkasten geplaatst.
Zij helpen mede aan de bestuiving van de bloesems, hetgeen ook meer fruit oplevert. Bloemen zijn
voor de imker steeds belangrijk, zowel voor de honing als voor het stuifmeel. Dit laatste is vooral in
het voorjaar als er veel eitjes gelegd worden. Om de hoeveelheid eitjes te beperken, wordt er soms
een rooster in de kast gelegd: de koningin kan daar niet doorheen, maar de werkbijen, die kleiner
zijn wel. Dit noemt men een hoogsel. Op deze wijze kan een bijenkast ook opgebouwd worden. Men
heeft dan een kleiner volk, maar wel meer opbrengst aan honing. Een werkbij vliegt tot zij doodvalt.
Bijen houden of “imkeren” bestaat al verschillende duizenden jaren. Honing was de eerste zoetstof
en van was werden kaarsen gemaakt die, door er een lont in te verwerken, voor verlichting zorgden.
In de vroegere eeuwen werden mensen, die eenzelfde beroep uitoefenden verenigd in een gilde.
Rond 1600 heeft de toenmalige Bijengilde zich omgevormd tot een Schaapsgilde. Wijlen de Heer
Vorssselmans heeft mij verteld dat hij het oude Gildeboek gezien heeft en er een verhaal over
geschreven heeft in Calmpthoutania. Daarin stond dat,
wanneer de schapenhouderij zou ophouden, er terug een
Bijengilde zou opgericht worden. In 1912 was het zover en
werd de vader van Stan Rijssens de eerste gildehoofdman
van de vernieuwde Bijengilde. Voor de oorlog van 1940
kwam er in Kalmthout een wagon met bijenkasten uit Vlaanderen aan; zij werden afgeladen en
geplaatst in de Kalmthoutse heide, met behulp van de leden van de plaatselijke bijengilde en
georganiseerd door de vader van wijlen onze gemeentesecretaris Jef Vanthillo. De originele boeken
waarover Vorsselmans het had, zijn volgens hem verloren gegaan bij een “grote kuis”. Veel mensen
maakten gebruik van wat de natuur hen bracht. Zo werden er ook bijenkorven uit ongedorst
roggestro gevlochten. Ooit heeft wijlen Gaston Ribbens, imker in Achterbroek er één gevlochten uit
pijpenstro. Deze staat nu te pronk in het bijenteeltmuseum van Moskou. Ons museum kreeg
hiervoor een Russische bijenkast in de plaats. Gevlochten bijenmanden zijn nu niet meer zo in trek.
Men werkt nu met moderne houten kisten. In de Salische wet van de Franken, meer dan 1500 jaar
geleden, stond op het stelen van een bijenzwerm ”de doodstraf”.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Van Kareltje tot Karel (laatste vervolg)
Karel Van den Bergh tekende ook nog enkele verhalen op welke hij telkens met als aanhef schreef:
STRAF OF MERKWAARDIG VERHAAL:
Hier wil ik ook nog een merkwaardig verhaal aanhalen dat ik onlangs gelezen heb in een boekje uit
Wuustwezel, en dan gaan we ver terug naar een andere oorlog, die van 1914-1918. Nederland was
niet in oorlog, België wel, en de Duitsers hadden langs de grens een elektrisch draadwerk gespannen
om te beletten dat Belgische jongens langs Nederland om mee zouden gaan vechten aan de Ijzer.
Maar die draad liep niet precies langs de grens, hele stukken werden afgesneden, en zo waren er
gezinnen die achter de draad maar voor de grens woonden. Zo ook het gezin van Jan Herreijgers, in
maart 1916 werd daar een meisje geboren, Maria genaamd, maar ze konden haar niet gaan

aangeven op het gemeentehuis in Wuustwezel want niemand mocht door de draad, het werd
gezegd tegen de Duitsers en een Duitse grenswachter heeft haar gaan aangeven, Maria Herreijgers
werd later de moeder van... ons Vica. En een ander
merkwaardig verhaal is dit: Gaet hier Maria nooit voorbij
of zeg eens moeder bid voor mij. Dat is het opschrift buiten
op een kapelletje, aan de Moerkantsebaan in Essen, dicht
in de buurt van Paula en Herman. Hoe deze kapel er
gekomen is, is ook weer zeer bijzonder, en heeft ook weer
met oorlog te maken, maar dan wel zeer lang geleden. Het
hele verhaal staat beschreven in de kapel zelf, en het heeft
mij toch zo getroffen dat ik het wil aanhalen. Deze kapel
van de brug werd in 1852 door Klaas Van Loon gebouwd, hij werd als jonge man opgeroepen voor
dienst in het leger van Napoleon, zeven lange jaren zwierf hij door Europa rond. Bij zijn thuiskomst
werd de bruine en gebaarde Klaas, die al jaren dood werd gewaand, door niemand herkend, enkel
de oude hond herkende Klaas en sprong van blijdschap op. Pas nadat hij een litteken van een oude
wonde die hij op jeugdige leeftijd had opgelopen liet zien, werd hij volledig vertrouwd. Het was
denkt men in 1815 dat hij terugkeerde, hij begon te boeren op de hoeve hier tegenover, huwde
tweemaal, en kreeg vele kinderen. Op latere leeftijd in 1852 bouwde Klaas Van Loon deze kapel ter
herdenking van zijn veilige terugkeer uit de oorlog. Geboren op 8-11-1787 overleed hij op 9-5-1868,
ook een kopie van zijn doodsprentje is er te zien.
STRAF VERHAAL:
Op ne keer waren we met de kinderen en kleinkinderen op weekend aan zee, omdat het ook ‘s
maandags geen school was op den Hoek bleven wij en zij die dag nog aan de zee. We lopen wat
rond op het strand, de kinderen spelen met de bal, als plots ne menheer naar ons komt: “luister
eens, wij zijn ginder (wijst me de vinger) opnamen aan ‘t doen voor het TV feuilleton Wittekerke, en
we zoeken nog ne jongen zoals hij daar” (hij wijst op Jasper). Of hij even figurant wil spelen, of hij
samen met één der hoofdrolspelers wat met een bal wil spelen. Jasper wilde wel, en wij gingen allen
mee natuurlijk. Het duurde allemaal wel even en we kregen koffie en koekjes aangeboden, en hij
werd er nog voor betaald ook, ik geloof 12 euro. Het zou nog een maand of drie duren eer het
uitgezonden werd, we kenden het nummer van de aflevering, en die avond waren we natuurlijk in
spanning, en ja hoor, hij kwam een paar keer duidelijk in beeld. Zo hebben we dus een TV ster in de
familie
MERKWAARDIG VERHAAL:
Toen we in Wemeldinge op vakantie waren, reden we langs in een café in Arnemuiden, en diegenen
die een plasje gingen maken, hadden er al plassend een aantal spreuken en zegswijzen gelezen die
nadien druk besproken werden zodat we ze u niet kunnen onthouden.
- Bier zonder alcohol is al een beha aan de waslijn, het beste is er uit.
- Seks na je 50ste is al biljarten met een stuk touw.
- Er zijn twee redenen waarom een man naar café gaat, of hij heeft geen vrouw, of hij heeft
er wel één.
- Als ik zat ben ziet het iedereen, als ik dorst heb geen één.
- Wie drinkt die sterft, wie niet drinkt ook.
- Met bier en zang leeft men lang.
TOEVAL!
Kalmthout heeft een zeer mooie Heide, zoals iedereen weer, maar daar hebben in mijn levensloop
toch verscheidene grote branden gewoed, ende rook daarvan was zeer ver te zien. Zoals de laatste
op 2 april 1996, die was zeer spectaculair. Het was op ne zondag en we waren gaan fietsen, en in
Hoogstraten zagen we massa’s witte en zwarte rook in de richting van Kalmthout, en we
vermoedden het al rap, de heide staat in brand. Brandweer van overal kwam helpen, wat met veel
sirene geblaas en getoeter gepaard ging, en het was het grote nieuws op alle TV zenders. Ook enige
jaren daarvoor was er zo’n brand, toen waren we een eind boven het dorpje Doel met de fiets toen
we de rook zagen, en ik zei als snel: “de heide staat in brand”. We zetten met de boot terug over

naar Lillo, en zo naar huis, en het werd snel duidelijk dat een grote brand woedde op de hei. Ook
die brand haalde het grote nieuws. Toen ik nog niet getrouwd was, kwam ik eens van mijn werk op
de plastiek, en we zagen dat er brand op de heide was. Ik ben er met de fiets naartoe gereden en
heb nog helpen blussen. En dat met takken, zo kon je het vuur uitslaan, tientallen mensen hielpen
samen met de brandweer, en ook veel soldaten, zowel Belgische als Nederlandse, met schoppen.
Het was een belevenis dat me steeds bij gebleven is.
EN ZO EINDIGT KAREL!
Ik denk dat het stilaan tijd wordt om men schrijfsel of
epistel te beëindigen, ik heb zowat de meeste goeie en
minder goeie herinneringen die me het meest
aanspraken op papier gezet. Wat ik zoal meegemaakt
heb, hebben bijna alle mensen van mijn ouderdom
meegemaakt, niets geweldigs dus, maar ik hoop dat
lezer dezes er toch een paar aangename uurtjes aan
beleefd heeft, zo niet spijtig dan... Ik hoop ook dat men
geschrijf bewaard blijft voor het nageslacht, en dat ooit
eens één van de kinderen of kleinkinderen, of nog
verder, er een verlengstuk aan maakt of beter schrijft,
misschien als ik er al lang niet meer ben, eerder mag
ook natuurlijk zodat het ooit nog eens een boek wordt!!
Of nog dat anderen er door geïnspireerd worden om
het ook eens te doen, je kinderen en kleinkinderen zullen er u dankbaar om zijn. En ook uw
omgeving. En voor diegene die op pensioen zijn, dan heb je zeker tijd genoeg. Je hoeft er helemaal
geen schrijverstalent voor te hebben, schrijf maar op zoals je het tegen iemand zou vertellen, en dit
op de lange winteravonden als er op TV weer eens niets is. Ik ben benieuwd. Nog één ding, in het
leven lees of hoor je wel eens spreuken of gezegdes die u bijblijven, en die je leuk vindt. En die zijn
om helemaal te eindigen:
Wees lief voor rokers, hun tijd is kort.
Sterf niet voor je dood gaat.
In ‘t begin vond hij haar het einde.
Iemand die oud is, is iemand die 15 jaar ouder is dan jezelf.
Soms zie je beter met je ogen dicht, en soms hoor je beter met je oren toe.
Wij hebben op een paar alinea’s na het dagboek van Karel gepubliceerd, enerzijds om dat het ons
een kijk gaf op de oorlogsjaren 40-45 en anderzijds om dat het doorspekt was met levensverhalen,
het beschrijven van het tijdsbeeld, de gebruiken, Kalmthoutse woorden, enz.. Onze dank gaat uit
naar de kinderen van Karel die ons dit werk ter beschikking stelden ter publicatie.
(uit het dagboek van Karel Van den Bergh met foto’s van het beschreven kapelletje aan de Moerkantsebaan
in Essen en een foto van Karel van den Bergh op rijpere leeftijd)

Gemeente Kalmthout breidt sportpark Heikant uit!
Binnen iets meer dan een jaar zal Kalmthout
kunnen beschikken over een mooie turnhal,
ze zal gebouwd worden naast het
voetbalterrein van Kalmthout SK en moet in
de eerste plaats ruimte geven aan de
Kalmthoutse turnverenigingen Crescendo en
Gymka. Bedoeling is dat dit op termijn één
grote Kalmthoutse turnvereniging wordt, er
zijn fusiegesprekken lopende. De nieuwe
turnhal biedt voldoende ruimte om alle
oefenstonden te organiseren en is ook
geschikt voor het organiseren van
sportkampen. Om die reden is er ook slaapgelegenheid voorzien en komt er een ruime kantine.

Steun Chiro Heide tijdens “dag van Heide”
Hallo iedereen! We zijn dit jaar genoodzaakt Heide Live niet door te laten gaan. We willen echter
een minst evenwaardig alternatief organiseren voor jong en oud! Op 23 april organiseren wij de
‘Dag van Heide’, de dag zal gevuld zijn met spelen, activiteiten en lekkers voor jong en oud. Van 9
uur tot 15 uur voorzien we een rommelmarktje
waar ook kleine Kalmthoutse of andere lokale
ondernemingen hun producten kunnen
verkopen. Ook particulieren kunnen hun zolder
uitruimen en hun spullen een tweede leven
geven. Meer info over inschrijvingen volgt in
maart. Zie https://www.si-jo.be/dag-van-heide2022/. Chiro Si-Jo voorziet voor iedereen drank,
hotdogs, hamburgers en pannenkoeken
gedurende de hele middag. En dit aan een hele
kleine prijs, ons evenement moet toegankelijk
zijn voor iedereen! Ook zullen er heel veel
spelen voor jong en oud aanwezig zijn. Wat kan je allemaal verwachten? een springkasteel,
levensgrote 4 op een rij, kubbs, badminton, spikeball, circusspullen, je laten schminken door een
professionele schminker of een supercoole glittertattoo laten plaatsen, nageltje klop, petanque,
kleine skate parcours,… en dit allemaal gratis!!! We hopen jullie allemaal te zien op 23 april, heel
Heide, Kalmthout en omstreken is welkom! De leiding van Chiro Si-Jo

Krokussen kondigen de lente aan!
Krokussen
Met een nog koude hand
liefkoost ontwakende aarde
de krakers van het ijskasteel
Bron: Daggedicht, Jana Beranová (1932)
Uit: Geen hemel zo hoog. Agathon
Foto: Onze tuin, deze zondagmorgen.
Ingezonden door Regina Bijl, Putsesteenweg

Over kleine en grote treinen op lijn 12.
In Heide vertelt… no 110 schrijft Paul Witters een verhaal over “kleine en normale” treinen , die op
lijn 12 in de jaren 1930 reden. In 1932 reden mijn ouders, mijn broer en ik met een kleine trein van
Kapellen naar Heide. Dit was echter geen “dieseltje”, maar een
gewone locomotief met een aangezet kort verlengstuk,
voldoende om een kwart van de hoeveelheid kolen van een
normale tender mee te nemen. Een tender is een speciale
wagen, dienstig voor het meenemen van voldoende steenkool,
om lange ritten af te leggen. Ik vermoed, dat deze korte loco’s
bedoeld waren als rangeerlocomotief; ze werden dan ook maar
enkele jaren gebruikt. Wel was het zo, dat deze
treincombinatie ’s vlug startten en vlug konden remmen. De
“uitstapjes” van mijn ouders van Kapellen naar Heide waren bedoeld, om daar een perceel grond,
niet ver van het station gelegen, te kopen Zij vonden toen de prijs van de grond wel een beetje duur.
Zij moesten 26 BF neertellen voor een vierkante meter. Voor een oppervlakte van 600 vierkante
meter was dat toen een serieus bedrag. En, dan moest er nog een huis op gebouwd worden. En dat
alles, omdat de huisdokter het nodig vond, om mij in de gezonde buitenlucht te laten opgroeien
met veel dennenbomen, duinen, vennen, en struikhei. En dat hadden ze in Kalmthout, wijk Heide
nog in overvloed. Maar toch, bouwden zij (mijn ouders) daar een mooie, frisse woning. In 1933

verhuisden wij. Ik was schoolplichtig en ik bezocht de Sint Jozefschool in Heide, maar na 2 jaar vond
mijn vader het onderwijs in Kapellen toch beter…Daarom gingen wij vanaf 1935 terug naar Kapellen
en konden gebruik maken van deze vlugge treintjes. We konden onder de middag naar huis komen
om te eten, maar kwamen ’s middags 5 min te laat in de les. Blijkbaar was de schooldirectie het
hiermee eens. In Kapellen was iedere klas ontdubbeld in een A en een B klas: de zwakkere leerlingen
volgden de B-klas en de goede leerlingen zaten samen in de A-klas. Na de lagere school gingen wij
naar het Kon. Atheneum in Antwerpen en werden van toen af trouwe klant van de NMBS. Ik ben
mijn ouders nog steeds dankbaar, dat zij de raad van de huisdokter opgevolgd hebben. Er ging een
nieuwe onbekende wereld voor ons open… Zo maakten we een keer een tocht vanaf het station van
Heide langs de “ Keienhoflaan” tot het einde van deze laan. In het midden van de weg lag er een 3
meter brede kasseiweg en langs beide zijden was er een brede grasberm met een diepe gracht
erlangs. Er viel weinig leven te bespeuren, maar deze rustige omgeving met een lucht, zwanger met
vele, frisse geuren, wel ik voelde mij er in eens thuis en,…dat zou zo blijven. Mijn ouders staken de
Putsesteenweg over en daar volgden we een smal wandelpad langs het domein van Meurisse. De
familie Meurisse was bekend door zijn lekkere chocolade; ik zie nog de blauwe repen met de naam
“Boys scouts” en de rode “Perette”. Hiermee gingen de boterhammen vlot naar binnen. We
wandelden verder en passeerden een groot bos met Zeedennen. Deze waren voorzien van grote
lange naalden en grote dennenappels. Uiteindelijk kwamen we aan een groot ven, door de mensen
het “ Meurisseven” genoemd. De helft van dit ven was van Meurisse, maar de andere helft was van
de gemeente Kalmthout en vrij toegankelijk, om er in
te spelen. De randen van dit ven waren in 1932 nog
omzoomd met “buntpollen” . Mijn vader plantte ons
ieder op zo’n pol; onze voeten hingen een eindje in
het water. Door voorbij lopende kinderen was het
water van het ven slijkerig en ondoorzichtbaar; wij
bleven dus stil zitten ,omdat we niet wisten hoe diep
het water daar was; terwijl deden mijn ouders
“pootje” baden in het ven. Op deze zonnige dag was
dit echt verfrissend. Sinds wij definitief in Heide
woonden, hebben wij heel wat grote en kleine
vennen ontdekt en er in gespeeld. We mochten spelen, ook met vriendjes, waar we maar wilden,
maar moesten beloven niet in de vennen te spelen. Natuurlijk beloofden we dat, maar konden niet
aan de verleiding weerstaan. Over de bareelwachter in Heide kan ik het volgende nog vermelden:
de bareel was geen schuifbareel, maar liep op wieltjes. Bij he wachthuisje stond er een groot
stuurwiel, zoals op een schip en waaraan een lange kabel was bevestigd, waardoor men , als men
aan het stuurwiel draaide, de schuifbareel in beweging kon zetten. Deze taak werd jaren lang
vervuld, niet door een “hij”, maar door een “zij”, nl. Net Loopmans. Als een trein telefonisch was
aangekondigd, blies zij op een dikke koperen fluit. Zij kreeg de toepasselijke bijnaam ”Net Feep”!
Dit alles speelde zich af tijdens mijn leven van voor wereldoorlog 1940-1945. Toen was er ook nog
een stopplaats tussen het station Kapellen en het station Mariaburg: het Heiken genoemd. Dit werd
in 1940 afgeschaft. Ik wil er nog de aandacht op trekken, dat ons land een eigen gestroomlijnde
locomotief ontwikkelde, die de sneltreinen voort trok tegen 120 km per uur. De Belgische
spoorwegen had toen nog 5 man personeel in dienst in het station van Heide. Deze periode is
jammer genoeg geëindigd met de pensionering van onze sympathieke Jan Francken. Automatisme
doodt het leven en de gezelligheid. De groei van de wijk Heide evolueerde echter niet zo snel als
wordt verondersteld: Rond 1950 was er al een klein deel van de “Nieuwe wijk” bebouwd met huizen
, die langs stofferige straten stonden. Ook in de Max Temmermanlaan waren er nog zeer veel
onbebouwde percelen en in de zijstraten nog veel meer. In de Wilgendreef stond er geen enkele
woning en de Eekhoorndreef bestond nog niet eens; de bebouwing van de Kalmthoutlaan en de
Rode weg was pas begonnen. Rond 1970 begon men de verkavelingen van Dennendael stilaan in te
vullen. Heide groeide traag maar zeker. Toen ik op 14 januari 1952 mijn apotheek opende, kon in

niet bedenken, dat mijn zoon mij in 1986 zou opvolgen en dat nu mijn kleinzoon dezelfde weg heeft
gevolgd .Dit had ik nooit durven dromen…
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Buurtkoffie in Dennendael!
Dinsdag 15 maart om 14.00 uur is het weer zover! Wij mogen jullie dan opnieuw
ontvangen in het Ernest Albert Kunsthuis, Hortensiadreef 31 voor een drankje en een
babbel. Bovendien komt een buurtbewoner een voordracht geven over
de overeenkomsten tussen wiskunde en muziek. Het belooft dus weer een erg
gezellige en interessante middag te worden. Ook inwoners van buiten Dennendael
van harte welkom!

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 11 van 14 maart tot 20 maart 2022
Op 19 maart Sint-Jozef. De (zo nu genoemde) officiële vaderdag
valt elk jaar op de tweede zondag van juni. De traditie kwam
overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. In 1909 wilde Sonora
Louise Smart Dodd haar vader eren. Hij had zo afgezien in zijn
leven dat zij het idee lanceerde om elk jaar vaderdag te vieren.
Toch werd de feestdag pas officieel erkend in 1972 door
president Richard Nixon. Maar Antwerpen blijft trouw om
vaderdag te vieren op 19 maart. En dat doen niet alleen wij
Antwerpenaren maar dit doen ze ook in Spanje en Portugal. Niet
toevallig zijn dit ook twee Rooms Katholieke landen. Want
eigenlijk is 19 maart de naamdag van Jozef van Nazareth, hij is
volgens het Nieuwe Testament de pleegvader van Jezus Christus.
De traditie van vaderdag gaat in deze landen ook veel verder
terug in de tijd. We vermoeden over al honderden jaren. Maar
waarom blijven wij Antwerpenaren dan vaderdag vieren op 19
maart? Een mogelijke verklaring is de sterke connectie van
Antwerpen met Spanje. De Scheldestad werd immers in de
zestiende en zeventiende eeuw bezet door de Spanjaarden.
Vermoedelijk is toen vaderdag op 19 maart ontstaan en hebben
wij deze traditie voortgezet tot op de dag van vandaag. En, niet om te vergeten, vroeger werd er op
deze “vaderkesdag” altijd officieel met het koersen gestart! De eerste grote klassieker Milaan – San
Remo “La Primavera” werd altijd op 19 maart gereden.

Debbie De Man en de 1000 kilometer tegen kanker!
Deze week zaten we samen met Debbie De Man, geboren 2/2/1957
en sedert haar geboorte woonachtig in Kalmthout, Augustijnsdreef.
Debbie is recent gepensioneerd en is samen met een aantal
Kalmthoutse sportievelingen het gezicht van de 1000 kilometer voor
Kom op tegen Kanker.
Debbie, geboren en getogen in Kalmthout?
Inderdaad, al heel mijn leven bracht ik er door. Ik ging naar de lagere
school bij het Gemeenschapsonderwijs hier in Heide-Kalmthout.
Nadien volgde in handel in Antwerpen en nadien volgde ik ook nog
via avondonderwijs klassiek ballet. Op jeugdige leeftijd was ik nog
niet zo met sport bezig!
Hoe ben je er toe gekomen om maar liefst 1000 kilometer te gaan
fietsen?
Eigenlijk vertrok dit allemaal in 2008. Het zoontje van mijn broer
werd zwaar ziek door een kanker. Op dat ogenblik kon ik dit heel
moeilijk plaatsen en wilde er alles voor doen. Ik zocht in die periode vooral naar informatie en zo

kwam ik ook bij de organisatie “kom op tegen kanker” terecht en maakte ik kennis met hun project
de “1000 kilometer tegen kanker”. Na wat voorbereiding besloot ik in 2010 om samen met enkele
andere Kalmthoutenaren deel te nemen. Om deel te nemen moesten we 5000 euro bijeen krijgen.
Dit lukte dat eerste jaar door een gulle sponsoring, we waren meteen vertrokken.
Het werd een jaarlijks terugkerend event voor jullie?
Dat mag je zeker zeggen! Een viertal jaren hebben we telkens met één ploeg deelgenomen. We
doopte ons team IZOI, dat is het Griekse woord voor “het leven”. Enkele jaren na elkaar hebben we
een fuif gegeven om het geheel ook financieel rond te krijgen. In 2013 besloten we om met twee
ploegen te starten, dat jaar was er ook een tussenstop in Kalmthout. We moesten dus nog meer
centjes verzamelen om dit rond te krijgen. Voor mij zelf was 2013 een zeer zware uitgave. Mijn zoon
Denis was enkele dagen voordien, 27 april, verongelukt. Op 9 mei ging de 1000 kilometer van start.
Uiteindelijk kon ik, met heel veel steun van veel mensen, de ritten tot een goed einde brengen. Het
was ook het jaar dat mijn neef Jan, met wie het allemaal begon mee fietste. Maar nog datzelfde jaar
herviel mijn neef Jan, hij moest weerom vechten tegen die verschrikkelijke kanker.
Ook dit jaar zit de 1000 kilometer er weer aan te komen?
Inderdaad en daar moeten wij ook nu weer de nodige centjes voor verzamelen. Enkele jaren terug
zijn wij gestart met het organiseren van een restaurantdag maar de laatste twee jaar zijn wij door
het corona-gebeuren overgeschakeld naar een Take Away. Gezien we dit jaar opnieuw met twee
ploegen starten moeten we 11.000 euro bijeen krijgen. Deze gelden gaan volledig naar het globale
project “Kom op tegen kanker”. We kunnen momenteel nog heel veel steun gebruiken. Dit jaar gaat
de actie door op zondag 20 maart. We verwelkomen nog graag wat deelnemers, inschrijven kan nog
tot 15 maart. Buiten de Take Away is er ook nog de mogelijkheid om giften te doen.
Hoe ziet de tocht er dit jaar uit?
We vertrekken op 26 mei ’s morgens in
Mechelen. Tijdens de eerste rit passeren we
in Kalmthout. Via Kapellenbos komen we op
de Kapellensteenweg en draaien dan kort
voor het middaguur in de Beauvoislaan om
onze tocht verder te zetten richting
Brasschaat, we houden die dag onze pauze
in de Schorre in Boom. Ook de andere
dagen vertrekken we telkens in Mechelen
en komen er ’s avonds ook toe. Dagelijks
fietsen we 250 kilometer. Op zondag 29 mei
zit er de editie van 2022 weeral op en
kunnen we samen een beetje feesten. We
zullen dan wel een beetje moe zijn maar
zullen ons zeker voldaan voelen dat we opnieuw ons steentje hebben kunnen bijdragen.
Ondertussen is onze ploeg, en ook ikzelf, wel een beetje gekend in het peloton, mij kennen ze als
Cancellara met de rode lippen!
Wie de ploeg IZOI wil steunen voor de 1000 kilometer kan dat:
➢ Door ofwel deel te nemen aan de restaurantdag (Take Away), bestellen wordt wel
dringend, kan nog tot 15 maart, ga hiervoor naar https://www.de1000km.be/team/i-zoi
➢ Of door een gift te doen op rekening BE14 7331 9999 9983 van Kom op tegen kanker maar
dan wel met de duidelijke vermelding 170015759 gift.

Wat kunnen we doen voor Oekraïne
We kregen de voorbije dagen wel wat mailtjes toe met de vraag: kan er via het BIN-gebeuren of
via het krantje “Heide vertelt” iets gebeuren om de Oekraïners bij te staan. Wij hebben niet de
bedoeling zelf iets op te zetten maar willen toch ingaan op de vraag door een actie in het daglicht
te stellen waardoor onze lezers en Bin-leden een gelegenheid krijgen. We sluiten ons aan bij een
actie opgestart in Essen door Khrystyna en Kristof. Khrystyna komt uit Oekraïne, zij is de dochter
van een arts en zelf ook oogarts in de provincie Ivano-Frankivsk. Vier jaar geleden leerde zij Kristof

Van Deyck uit Essen kennen en verhuisde
naar België. Vanuit ons land willen zij nu
zoveel mogelijk helpen. De oorlog in
Oekraïne houdt hun wakker en zorgt voor
veel
verdriet
en
ongerustheid.
Ondertussen zijn er al heel wat mensen
die het koppel steunen. De firma DBT
Logistics in Nieuwmoer heeft haar
parking ter beschikking gesteld zodat
enerzijds Oekraïense chauffeurs er veilig
kunnen parkeren en dat deze parking ook het verzamelpunt is geworden om hulpgoederen te
verzamelen voor transport. Ook Broeder Willy uit Essen, destijds nog de leraar van Kristof, en in
Essen en omstreken gekend voor zijn goed hart, helpt mee aan deze actie. De gemeenten Essen en
Kalmthout financieren het transport. Ondertussen sloten zich ook de gemeenten Wuustwezel en
Stabroek zich aan bij deze actie.
Hoe kunnen onze lezers helpen? (update van 5 maart)
Wat voedsel betreft wordt gevraagd naar: Droge voeding zoals pasta, conserven, vis in blik,
oplosbare koffie in papieren tubes, droge
nootjes, rozijnen, blikken soep. Babyvoeding
poeder in blik. Wat hygiëne betreft:
ondergoed, sokken maat 43-46. Wat het
slapen betreft: Slaapzak, slaapmat en dekens.
Verder zaklampen en batterijen AA en AAA.
Wat
medische
middelen
betreft:
compressen, verband, ontsmettingsmiddel,
pijnstillers, incontinentiemateriaal, voltaren gel,
reflex spray, hoestpastilles, imodium, motilium,
maagzuurremmers,
flamazine,
EHBO-kit,
tourniquet (snelverband). Verder is er ook veel
nood aan powerbanks op zonne-energie. Mensen
maken daar nu momenteel zelf camouflage netten
van draad en stof, zo zitten ze bijna zonder draad,
dit is dus ook zeer welkom! (geen nylon want dit is
niet vuurbestendig). Camouflagenetten op zich
zijn ook welkom. Graag spullen leveren in stevige
kartonnen dozen !!
LET OP! We zoeken concreet naar spullen vermeld op bovenstaande lijst. Andere spullen zijn
overbodig. Meer info vindt je: http://www.essenhelptoekraine.be/
(tekst gedeeltelijk, en foto van Khrystyna, overgenomen van Noordernieuws, waarvoor dank, verder op de
foto Broeder Willy uit Essen aan het werk)

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

