
 

 

 

Welkom 2023 ! 
“Heide vertelt” wenst haar lezers een vredevol, voorspoedig en 
gezond 2023 toe! 
Vandaag gaan we een nieuw jaar tegemoet. Voorspellingen zijn wat ze zijn maar geven meestal wel 
een indicatie van wat er kan verwacht worden. Ze zijn dezer dagen talrijk: waarzeggers, economen, 
politici, allen hebben ze wel wat vooruitzichten te melden. Dat voorspellingen elkaar hier en daar 
tegenspreken is ook niet nieuw, niet iedereen heeft dezelfde mening en dat is maar goed ook. Wij 
zelf gaan dit alles wel beleven en kunnen alleen maar de hoop uitspreken dat het een goed jaar mag 
worden. Het belangrijkste goed, naast onze gezondheid, is “vrede”, of dit anders gaat zijn in 2023 is 
te veel hopen, denk ik toch. Het ziet er niet naar uit dat Poetin het geweer van schouder gaat 
veranderen en ook elders in de wereld komen er meer en meer conflicten. Wat wij wel kunnen doen 
is vrede bewaren in onze eigen leefomgeving. Een ander thema dat in 2023 ook zeker onder de 
aandacht zal komen, en er vele mensen mee zal confronteren, is de crisis. We horen maar al te vaak 
zeggen dat het onzekere tijden zijn, dat 
we onze riem nog verder zullen moeten 
aanspannen, enz…. Energiekosten, 
stijging van de handelsprijzen, het gaat 
ons ook in 2023 parten spelen. Laat ons 
vooral voor ogen houden dat gezondheid 
ons grootste geluk is, maar ook daarvoor 
is een zeker inkomen soms noodzakelijk. 
We moeten er dus blijvend op rekenen 
dat de sterkste handen de zwakkere mee 
ondersteunen. Deze vorm van solidariteit 
gaat, naar mijn bescheiden mening, nog 
meer spelen in dit nieuwe jaar. Al onze 
lezers wens ik het beste toe, een goede 
gezondheid, een vredevol en voorspoedig 
nieuwjaar! Louis.   

Kalmthoutse streekgerechten (deel 6) 
In 2010 verscheen naar aanleiding van “65 jaar Suske en Wiske, kinderen van Kalmthout” een oblong 
uitgave waarin we een link legden met onze Heidegemeente en de striphelden Suske en Wiske. Deze 
oblong verscheen in een oplage van 500 exemplaren. In deze uitgave werden de striphelden gelinkt 
aan de Kalmthoutse streekgerechten: van honing, borstbollen, jenever, Heidebieke, geturfd konijn, 
Heidebrand jenever, mede, turfijsje, Turfbier tot het varkensvlees in Achterbroek. Daar deze uitgave 
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al geruime tijd is uitverkocht zullen wij 10 weken lang deze streekgerechten bespreken aan de hand 
van eerder gemaakte tekeningen en info.  
HEIDEBIEKE 

 
“Heidebieke” is een zoete likeur op basis van Kalmthoutse honing en heerlijke kruiden, die bij 
voorkeur koud wordt gedronken. Biersteker De Caigny laat deze godendrank van 25° graden 
exclusief in Zele brouwen met heerlijke heidehoning. Het ontwerp van het Heidebieke, een dartel 
bijtje, is een creatie uit eigen kringen. Heidebieke is een nog steeds verkrijgbare aperitief of 
digestief, een drank met zachte nadronk. 
(C Standaard Uitgeverij- Antwerpen- Belgium, Jan Francken Strip Kalmthout) 

Mijn vader Jos Bosmans (deel 4) 
Oud-Kalmthoutenaar Jan Bosmans is opnieuw in de pen gekropen om een lang verhaal te brengen 
over zijn vader, Jos Bosmans, bij vele onder ons nog gekend als werkmeester op het GITOK. We 
brengen dit in een aantal afleveringen: 
Ponzi op Sardinië 

Laten we terugkeren naar 1963, meer bepaald naar een pijnlijke episode die altijd taboe is gebleven 

in het gezin Bosmans-Fraeters. Op dat moment is een zekere Jos V.A. in Kalmthout en omstreken 

een reputatie aan het opbouwen als vastgoedtycoon. Het is de tijd van het beginnende toerisme 

rondom de Middellandse Zee. De Côte d’Azur, de Spaanse costa’s en de kusten van Italië boomen. 

Er is een gebied dat de investeerders nog relatief links hebben laten liggen: Sardinië! Met zijn 

ontoegankelijke binnenland, zijn norse herders en zijn schaarse steden waar Italiaanse ambtenaren 

uitsluitend bij wijze van straf naartoe worden gedetacheerd, lijkt het eiland nog met al zijn wortels 

vast te zitten in de negentiende eeuw. Als Columbus op Hispaniola ziet V.A. hier het goud voor het 

oprapen. Hij werpt zich op als makelaar en brengt de brave boeren van zijn geboortedorp het hoofd 

op hol met de belofte van reuzewinsten. De een na de ander laat zich een stukje grond aan de 

Sardijnse kust verlappen, waar volgens V.A. al snel het ene prestigieuze hotel na het andere zal 

verrijzen. Om te tonen dat het hem ernst is, schenkt hij de bekende zangeres Jo Leemans met veel 

bombarie zo’n stuk grond. Bovendien belooft hij, hand op het hart, dat hij elk stuk grond na een jaar 

tegen het dubbele bedrag zal terugkopen indien de aankoop tegenvalt. Die praktijk heeft 

tegenwoordig een naam: dat is een Ponzi-fraude. Notoire oplichters als Bernie Madoff en Jean-

Pierre Van Rossem zullen dat systeem perfectioneren, maar eer wie eer toekomt: Jos V.A. is op dat 

gebied een pionier!  Het dient gezegd dat de populaire pers zich in deze zaak niet onbetuigd laat. 

Op kosten van de Kalmthoutse zakenman mogen verschillende journalisten zich ter plaatse 

overtuigen van de onbegrensde mogelijkheden van het gezegende eiland, alsook van de Vlaamse 



sfeer aan de Costa Rei. De dag breekt aan dat Jos Bosmans en zijn maats niet langer weerstand 

kunnen bieden aan de Sardijnse sirenenzang. Samen investeren ze een half miljoen frank, 

omgerekend en naar huidige waarde aangepast circa 230.000 euro, in de gezamenlijke aankoop van 

65 hectare ‘villagrond’. Die twee andere knapen zijn redelijk bemiddeld, maar Jos is dat niet. Of hij 

dat geld opzij heeft staan na de succesvolle verkoop van een stuk land of het voor een deel heeft 

moeten lenen - investeren is risico’s nemen - blijft onduidelijk. Noteer dat geen van de drie kopers 

ooit een voet op Sardinië heeft gezet en dat ook nimmer zal doen, iets wat latere makelaars in 

vastgoed ronduit onbegrijpelijk zullen vinden! Ze krijgen te horen dat ‘hun grond’ zich tussen de 

stad Muravera en de hoofdstad Cagliari bevindt; daar ligt inderdaad behoorlijk wat kust tussen. Als 

beschrijving van de grond krijgen ze verder uitsluitend een met potlood getekend kaartje in handen! 

Kort daarop ontwikkelt zich het eindspel. Enkele kopers kloppen een jaar na hun aankoop bij V.A. 

aan om het dubbele van de aankoopsom te eisen. Hun wensen worden ingewikkeld, maar in hun 

kielzog volgen vele anderen. De bron van het geld blijkt al snel droog te vallen. De makelaar kronkelt 

als de duivel in een wijwatervat, maar belandt in de gevangenis en komt niet zoveel later te 

overlijden. Op een avond zitten Jef, Emiel en Jos bij ons beneden samen. De drie beseffen dat ze 

bedonderd zijn. Vanuit mijn bed hoor ik hoe de stemmen in overdrive gaan. De eerste twee 

incasseren zonder veel morren hun verlies, maar voor mijn vader is het niet minder dan een ramp. 

Wanneer mijn moeder lucht krijgt van het debacle, is ze in alle staten. Hoewel ze niet weet hoeveel 

geld haar echtgenoot precies is kwijtgespeeld, beseft ze dat ze een kruis mag maken over veel 

toekomstdromen. Zolang mijn 

vader leeft, zal het woord 

‘Sardinië’ bij ons taboe blijven. 

Emiel De Jongh overlijdt in 1983. 

Medio de jaren ‘90 probeert Jef 

Van Thillo via ene Roger De Ryck, 

een Vlaamse makelaar in Cagliari, 

de grond toch nog ten gelde te 

maken. De Ryck vindt het een 

hopeloze zaak. De grond ligt in 

een complete wildernis, drie uur 

te voet van Burcei, het 

dichtstbijzijnde dorp. Vanaf de 

weg is de grond evenmin 

gemakkelijk bereikbaar, want hij 

ligt bovenop een steile rotswand. De overheid heeft op de rotsen metalen netten moeten spannen 

om steenslag op de weg te vermijden! Zelfs de herders zijn er niet in geïnteresseerd, zegt de 

makelaar. Dat klinkt logisch, want die herders kunnen er ook zonder 

eigendomsacte sowieso hun dieren laten grazen. Er is zelfs een 

familie met de naam Cinus die meent recht te hebben op de grond 

omdat ze er al jaren gebruik van maken! Mijn vader overlijdt op 12 

juli 1997. Er moeten erfenisrechten worden betaald! Zowel de enige 

overlevende investeerder Jef Van Thillo als de weduwe van Emiel De 

Jongh en mijn moeder Lisa vinden het welletjes. Onverwacht gloort 

er in 1999 vaal licht aan de horizon: iets met subsidie, de details zijn 

onduidelijk. Plots blijkt de verkoop mogelijk. Uiteindelijk gaan de 65 

hectare halfwoestijn van de hand voor een bedrag van 452.805, in 

absolute cijfers hetzelfde, maar in waarde tientallen keren minder, 

wat de drie investeerders er 34 jaar eerder voor hebben betaald! De 



zaak Sardinië beleeft haar einde in dezelfde sfeer van oplichterij waarin ze ooit begonnen is. Mijn 

moeder ontvangt 150.935 frank, haar deel van de opbrengst. Met dat bedrag kan ze de aankoop 

van een kleine auto, een Daewoo Lanos, voor een deel financieren! Twee jaar later, in mei 2001, zal 

ik in mijn eentje naar Sardinië reizen om met eigen ogen te zien over welke grond het al die tijd ging. 

Aan de hand van de kaart in potlood kan ik met veel moeite het terrein situeren. Het ligt bij de 

drooggevallen Riu Perdosu, de Verloren Rivier, een omineuze benaming. Ik slaag er niet in de grond 

te betreden, maar kan me wel een definitief oordeel vormen over de grandioze wijze waarop De 

Jongh, Van Thillo en mijn vader Jos indertijd getild zijn. Mijn ervaringen tijdens die trip zal ik 

verwerken in het magisch-realistische verhaal ‘In nomine patris’. Tot daar het tragische verhaal over 

dat geheimzinnige eiland. 

Zwemmen en zeilen 

Even iets over Jos zijn exploten als sportman. In 1964 krijgt hij zin om te leren zeilen. Hij meldt zich 

aan bij het BLOSO in Nieuwpoort-Bad, waar ze hem meteen vragen zijn zwembrevet te tonen. Dat 

heeft hij niet! Vooraleer ze hem willen inschrijven, moet hij bewijzen dat hij zich zal kunnen redden 

mocht hij overboord vallen. Hij moet in de IJzer springen, een eind tegen de stroom in spartelen en 

onder een roeibootje door zwemmen. Vooral bij dat laatste onderdeel heeft Jos het gevoel dat zijn 

laatste uur geslagen is. Het lukt hem desalniettemin; hij mag aan de opleiding beginnen. Jos is 46, 

meer dan dubbel zo oud als de andere cursisten. Na de opleiding keert hij nog een handvol keren 

terug naar de kust voor een korte zeiltocht, daarna is zijn interesse uitgedoofd.  Het 

‘voorbereidende’ zwembrevet (100 meter kunnen zwemmen) zal hij pas in 1971 halen.  

Gloriejaren op de technische school 

Op 1 januari 1964 wordt Jos door de Algemene Directie van het Technisch Onderwijs (Ministerie van 

Nationale Opvoeding en Cultuur) vast benoemd als 

lesgever in de technische en praktische vakken (brief van 19 mei 1964). Die technische school is 

trouwens Jos zijn lust en zijn leven. Vooral wanneer er ‘opendeurdagen’ zijn, leeft hij helemaal op. 



Apetrots toont hij de realisaties van zijn 

leerlingen. Metaal natuurlijk, want de afdeling 

Houtbewerking van concullega Frans 

Michielsen beschouwt hij nog steeds – 

volkomen ten onrechte natuurlijk – als een 

aflopende zaak. Ieder jaar organiseert de 

school een korte reis met de leerlingen. 

Tegenwoordig zijn dat meerdaagse uitstappen 

naar Londen en verder, maar in die tijd is een 

trip met de fiets naar de jeugdherberg van 

Postel al een hele onderneming. Jos gaat graag 

mee met de jongens, maar heeft moeite om 

hen met de fiets bij te houden. Op de jaarmarkt in Heide vindt hij de oplossing. Voor de schappelijke 

som van 1.300 frank schaft hij zich een Solex aan. Dat is een iconische Franse bromfiets, een 

voortzetting van het idee om vooraan op een gewone fiets een klein 

tweetaktmotortje te monteren dat via een rol het voorwiel aandrijft. 

Er zijn stukken betere brommers op de markt, maar die zijn 

beduidend duurder. Jammer toch dat hij geen grotere investering 

heeft aangedurfd, want bij de eerstvolgende fietstocht met de 

leerlingen blijkt dat Jos hen met de Solex niet bij kan houden! Zoon 

Jan zal na zijn zestiende verjaardag een tijdje met de bromfiets 

rondtuffen, om er evenzeer door gefrustreerd te worden. Bovendien 

heeft hij voortdurend te kampen met pech. Gelukkig kan de motor 

makkelijk gedemonteerd en weer in elkaar worden gezet. Op een dag in 1971 is de Solex weg: naar 

aloude gewoonte heeft Jos hem aan iemand cadeau gedaan! 
(wordt volgende week nog éénmaal vervolgd) 

Een reactie van oud-Gitok-leraar Francis De Haes 

Ik ben getroffen door het detailverhaal dat Jan Bosmans schreef over zijn vader Jos.  “Het leven zoals 
het is”. Dat Jan een slimme kerel is en een reuze geheugen heeft, wist ik al langer van de TV-quiz. 
Dat Jos Bosmans een van de grondleggers was, van wat wij nu GITOK noemen, is niet overdreven. 
De strijd tegen Don Bosco Essen was legendarisch. In januari 1965 mocht Jos Bosmans zijn opdracht 
leraar naar werkmeester van de ene op de andere dag overnemen in het 2e jaar technisch 
mechanica. Hij was toen verantwoordelijke voor de uitrusting van werkhuizen en de aankoop van 
materiaal. Dat hij nog jaren avondschool gaf in Antwerpen woog hem wel zwaar door zijn handicap 
en ouderdom. Hij gaf mij opdracht om een klas 5e jaar 
specialisatie autotechniek op starten in de school 
Schooldreef, in de oude gebouwen van lagere school 
zonder  verwarming en uitrusting. Een zalige tijd met een 
beperkte groep samenleven met af-en-toe een bezoekje 
van Jos Bosmans die zag dat het goed was. Schoolhoofd 
Ansoms van de lagere school Schooldreef, liet ook heel wat 
ruimte om buiten en binnen een volleybal terrein te 
installeren. We hadden een turnzaal. De grote GITOK 
kwam pas jaren later. Dat komt nooit weer terug.  Jos had 
graag, bij de aanzienlijke uitbreiding van het 
leerlingenaantal, werkplaatsleider willen worden, dat 
werd hem niet gegund. 
 

 



Eigen aard is goud waard (1/52) door Paul Witters 
We volgen het ritme van de tijd en beginnen aan een nieuw jaar 

waarin de eerste maand centraal staat, Januari – Janvarivs. Het 

lawaai maken tijdens de nieuwjaarsnacht, het schieten met 

klakkebussen en het rondlopen met bellen wordt meestal in 

verband gebracht met het verjagen der “boze geesten”. De 

eigenlijke nieuwjaar gebruiken zijn thans te herleiden tot het 

wensen van geluk en zegen met een tendens om volksvreemde 

gebruiken in de plaats te brengen van eigen Vlaams volksgoed. Het 

bedelzingen dient beschouwt als een overblijfsel van de oude 

mysteriespelen. Het valt moeilijk in deze kerst- en Nieuwjaars 

periode de verschillende gebruiken van een bepaalde dag te 

verbinden, want wat hier geschiedt op Kerstdag, gebeurt elders op 

Driekoningen, terwijl sommige gebruiken, zoals het uitdelen van 

bepaalde koek- en gebakvormen over heel deze periode van Kerstmis tot Driekoningen en zelfs tot 

Verloren Maandag (worstenbrood) zijn verspreid. Dat is eveneens het geval met de drie Koningen, 

die al bedelend van deur tot deur en van dorp tot dorp trekken. Deze koningen zongen niet alleen 

versleten kerstliederen maar ook liederen waarin de “gruwelijke daden” van het afgelopen jaar 

werden bezongen. Zij waren dus tevens reizende liedjeszangers, zoals we die nog kenden van de 

vroegere kermissen en jaarmarkten. Het oude sterrenlied “er quamen dreij koningen ut verre 

landen…”, dat reeds in de liederboekjes der XVI eeuw voorkomt, werd door de bedelende zangers 

met het relaas van hun wedervaren aangevuld. Een schamel overblijfsel van onze oude cultuur is 

het “keerske in de lanteiren” waarbij de kinderen rondom een brandend kaarsje dansen. In verband 

met de “Koningskeerskens” vermelden we nog het thans verdwenen gebruik op 

Driekoningenavond, boven de deur der woning, drie keersen te ontsteken ter ere van de Drie 

Koningen. Ook hun beginletters C. M. B. (Caspar, Melchior, Balthazar) werden er boven geplaatst. 

Zulks verwijderde de bozen geesten van het huis dat onder de bescherming der Drie Koningen was 

geplaatst. Een driekoningenlied, dat ook gezongen werd bij het “Keerske springen”, maar dat thans 

alleen nog als bedellied werd gehoord, vooral te Antwerpen, is het alom verspreide: 

“Drie Koningen, Drie Koningen 

Geeft mij ‘ne nieuwe(n) hoed, 

Mijne(n) oude(n) is versleten 

Ons moeder mag het nie weten 

Ons vader heeft het geld 

Door de rooster geteld.”  

Het is onbegonnen werk een onderscheid te maken tussen de eigenlijke Kerstmisviering en de 

gebruiken die aan Nieuwjaar en Driekoningen verbonden zijn. De feestelijkheden der jaarwisseling 

het “doordoen van ’t een in ’t ander” op oudejaarsavond, het nieuwjaarswensen en het voorlezen 

van de nieuwjaarsbrieven, kunnen afzonderlijk beschouwd worden, doch de meeste gebruiken zijn 

dooreen gestrengeld en zonder onderscheid verspreid over de periode der Twaalf Nachten, die 

eindigen op Dertiendag: het feest der Driekoningen (6 januari). In deze maand vermelden we ook 

nog de gebruiken van “Verloren maandag”, op 17 januari deze van Sint-Antonius Abt en het vieren 

van de eerste Schutterspatroon op 20 januari, Sint-Sebastiaan, onder wiens bescherming de 

handbooggilden zijn geplaatst. Wie denken zou dat het einde van de winter reeds in het vooruitzicht 

is, heeft het mis voor, want de weerspreuk luidt: “Met Sint-Sebastiaan, komen de harde koppen 

eerst aan. 

 



Modecenter Rommens, sloot definitief op 25 december 2022  
Voor de oorsprong van ‘Modecenter Rommens’ 

moeten we al meer dan zestig jaar teruggaan. 

Dames- en herenkledij verkoopt het 

familiebedrijf op de Kapellensteenweg in 

Kalmthout en op de Rodendijk in Zoersel. 

Wegens gebrek aan een geschikte opvolger in 

de familie werd extern een overnemer gezocht. 

Die werd gevonden in The Fashion Society. De 

twee vestigingen worden vanaf maart 2023 

omgedoopt tot filialen van ‘The Fashion Store’. Net als Modecenter Rommens verkoopt die keten 

kleren van diverse merken voor zowel vrouwen als mannen. “The Fashion Store heeft een mooi 

aanbod fashionmerken en biedt ook persoonlijke service. Dat is de ideale match voor onze klanten. 

We zijn blij dat we ons levenswerk in goede handen kunnen achterlaten”, klinkt het bij de familie 

achter Modecenter Rommens. 
(bijdrage van Paul Witters) 

Aldi Heide wordt vervangen door een dubbel zo groot pand! 
De Aldi-winkel aan het Willy Vandersteenplein in 

Heide gaat vanaf zaterdagavond 7 januari dicht. 

De winkel wordt afgebroken voor een veel groter 

filiaal. De nieuwe winkel wordt met een 

oppervlakte van ongeveer 1.250m² bijna dubbel 

zo groot.  Om dit mogelijk te maken gaan Aldi in 

de diepte uitbreiden op een achterliggend 

terrein. In de nieuwe winkel wordt er extra 

aandacht geschonken aan energie-efficiëntie en 

de duurzaamheid van de winkel. Zo wordt er 

onder meer een warmterecuperatie- en 

regenwaterrecuperatiesysteem geïnstalleerd en 

wordt de koeling door een duurzamere CO2-

koeling.”Aldi is al sedert 2007 aanwezig in 

Kalmthout. Drie jaar geleden werd een beperkte 

renovatie gedaan van de winkelinrichting. Ondertussen beantwoordt de winkel niet langer aan de 

verwachtingen. Hij is te klein geworden voor het groeiend assortiment met momenteel 1.600 

producten in vast assortiment. Daarnaast is ook het aanbod aan verse producten de laatste jaren 

fors toegenomen. De extra ruimte die Aldi creëert in het nieuwe filiaal moet ook het winkelcomfort 

van de klant verhogen. Dankzij de bredere winkelgangen die men in Heide voorziet komt er 

automatisch een vlottere circulatie in de winkel en dat is wat klanten onder meer appreciëren. Het 

aantal fietsparkeerplaatsen voor klanten wordt fors uitgebreid en de loskade in de vernieuwde 

winkel bevindt zich in het nieuwe pand.” De laatste jaren heeft Aldi sterk geïnvesteerd in een 

groeiend en kwalitatief aanbod aan verse producten. Wie de nieuwe winkel binnenkomt, vindt er 

vooraan onmiddellijk onze verse groenten en fruit, verse vlees, verse vis en vers bereide gerechten. 

De bakafdeling met vers brood, afgebakken koffiekoeken en broodjes blijft aanwezig in de eerste 

gang. De wekelijkse promoties en tijdelijke acties komen telkens in het midden van iedere gang. De 

gekende tijdelijke non-foodaanbiedingen op woensdag en zaterdag worden analoog aan de folder 

verdeeld over twee winkelgangen achteraan de winkel. De opening van de gloednieuwe winkel staat 

gepland in de zomer van dit jaar. (Erik Vanwalle – Aldi) 
 



Onze eindejaarsactie voor De Kade/Kon-tiki 
Ondertussen is de aftrap gegeven voor onze eindejaar actie. Al heel wat stortingen zijn op onze rekening 

terecht gekomen, maar een warme oproep blijft klinken! 

Kenmerken, prikkels die op een belevingspad kunnen ontdekt worden!  
Of hoe Sofie De Valckeneer, Agogisch begeleidster, ’t Ons, Kon-Tiki volwassenen, het ervaart: 
Rust – beleving – natuur – verhalen - ontspanning – ontdekking - gewaar wordingen-geuren – 
kleuren - voelen  - betasten – horen - zien – samen er op uit – even weg van de drukte  –  even er 
tussen uit – lekker buiten – even samen met kind lief….. 
Hey, ga je mee wandelen of fietsen op ons belevingspad? We kijken naar onszelf in de spiegel in het 

mooie bos. Trek je een gekke bek of tover je een 
prachtige lach? Weet dat hier alles mag. We 
ontdekken ook een waterpartij om even aan te 
voelen. Het kabbelt van de ene naar de andere 
bak en je kan er je handen aan verkoelen. Er zijn 
nestkastjes en als we op de rode knoppen 
drukken komen er vogelgeluiden uit. Of speel je 
liever op onze gongen? Dan tover je zelf een 

krachtig geluid. We rusten even uit op de vele banken om onze energie terug bij te tanken. Even stil, 
we benaderen het kabouterdorp en misschien zien we ….. Nog een laatste stukje rechtdoor onder 
de mooie groene bomen. Wat is het toch fijn om hier te komen. Een rustgevende wandeling op ons 
belevingspad, zo doen wij dat. 
Hoe werkt onze inzamelactie? 
Een werkgroep binnen de schoot van “Heide vertelt” wil dit project realiseren voor de groep Heder. 
We hopen dit te kunnen doen op verschillende manieren. In de eerste plaats moeten de financiële 
middelen er zijn om het te kunnen doen. Daarvoor doen wij nu in de eerste plaats beroep op de 
lezers van “Heide vertelt” en bij uitbreiding op de ganse Kalmthoutse gemeenschap om tijdens deze 
eindejaar dagen hun warm hart te tonen voor deze mensen. Elke bijdrage, hoe klein ze ook is, zorgt 
ervoor dat we tot een groot geheel komen. Laat het een kleine bijdrage zijn voor de meer dan 150 
digitale krantjes die je van ons al gratis is je mailbox kreeg. Wie hier aan mee wil werken kan één 
dezer dagen een storting doen op rekeningnummer  BE80 9734 4273 1777 (Argenta) van  “Vertel- 
en Snoezelhuisje”  met de vermelding “gift vertelhuisje”. Deze actie laten we alvast lopen tot in het 
nieuwe jaar. Wie grotere bedragen wil overmaken, en daarvoor rekent op een attest wat dienstig 
kan zijn voor de belastingdiensten, neemt even contact op met ons zodat wij een mogelijkheid 
kunnen aanbieden om ook dit waar te maken. (contactgegevens onderaan dit krantje). 
De 1000 euro overschreden! 

Heel wat van onze lezers deden al een bijdrage. Als redactie 
van “Heide vertelt” zien wij dit ook een beetje als dank voor de 
vele lectuur die wij jullie de afgelopen drie jaar hebben 
aangeboden. Ondertussen staat er hiervoor al meer dan 1000 
euro op de speciale rekening, maar uiteraard is dat nog niet 
genoeg. We hebben ook de belofte van enkele firma’s om 
logistieke steun te 

bieden. Maar jullie, lezers, kunnen er samen nog iets mooier 
van maken, al is het een kleine bijdrage van 5 of 10 euro, alles 
is welkom. Als onze 300 digitale abonnees dit doen, in ruil 
voor het leesplezier dat wij aanbieden, dan kunnen we dit 
mooie vertel- en snoezelhuisje in het voorjaar al realiseren. 
Wat zouden de bewoners van De Kade/Kon-Tiki hiermee blij 
zijn. Zou dat niet mooi zijn!  
 

 



 
 
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). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be 3 
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