
 
 

 

Over Arthur!   
Beste Carine, we hebben weer met veel genoegen uw verhaal gelezen. In 2003 heb ik een verhaal 
geschreven over ons bos, met als held een reebokje, dat we Arthur gedoopt hadden. 
Vorig jaar heeft, voor de derde maal reeds in 10 jaar tijd, een reegeit in ons bos gekalfd. Voor wie 
het niet weet, ik woon langsheen het “Klein Kamp” van Brasschaat. Ons bos en het kamp hebben 
een gemeenschappelijke grens van 100 meter. In ons bos worden rondom de woning in een straal 
van 50 meter de dode bomen pas weggehaald, nadat de grote bonte en de zwarte specht alle 
voedsel hebben weggepikt. Daarenboven blijven de omgevallen dode bomen liggen totdat de na-
tuur hen helemaal verteerd heeft. Hierop en er naast leven paddenstoelen, korstmossen, mossen 
en varens. Zaailingen van grove den, beuk, eik, vuilboom, lijsterbes, lijsterbes, hulst en krenten-
boom blijven staan. De meesten ervan worden kaal gevreten door de reeën, die het bos als slaap-
plaats gebruiken. Zaailingen tot 2 meter hoog worden hier en daar door de reebok eind april ge-
schaafd, als de huid over zijn gewei begint te jeuken. Als de boombast volledig over 20 tot 30 cm 
wordt afgeschaafd, gaat het boompje dood. Daarom zien boswachters de reeën liever niet in hun 
jonge bosaanplant komen. Ons bos, met een oppervlakte van 1 ha, wordt omzoomd door een ge-
lijkaardig bos van de buren. Er liggen een vijftal hopen in van uitgewaaide kruinen en takken. Het 
reeënbestand is de laatste 10 jaar geweldig teruggelopen als gevolg van de intensievere bebou-
wing en het plaatsen van hoge afsluitingen.(2 meter), als bescherming tegen wraat aan rozen –en  

andere sierplanten. Op dit ogenblik leven er 
in onze buurt van het “Klein Kamp” op onge-
veer 100 ha nog één reebok met één reegeit; 
het zijn prachtige grote dieren, die wij regel-
matig zien. Maar nu wil ik verder vertellen 
over de belevenissen met ons derde reekalfje: 
eind oktober 2002 hadden wij een kennis op 
bezoek, die in het bos een klein bruinig hond-
je zag lopen. Bij nader toezien bleek dit een 
reekalfje van zes tot zeven weken oud, ver-
moedelijk eind augustus geworpen. Volgens 

verhalen van oude landbouwers en stropers worden reegeiten in de lente, zomer of herfst be-
vrucht, maar zouden steeds eind april of begin mei van het volgende jaar werpen. Ik heb vermoe-
delijk een verklaring voor het laattijdig werpen in ons geval. Begin mei vonden mijn vrouw en ik de 
resten van een reekalfje van hoogstens twee weken oud: pootje met hoefjes en een groot stuk 
verdroogde huid. Naar mijn bescheiden mening was dit het werk van een hongerige vos. Af en toe 
vinden we nog andere sporen hiervan. Die vos is een solitair exemplaar, die reeds meerdere jaren 
op het kamp in onze buurt rondzwerft. In diezelfde periode zagen wij in het door ons bewandelde 
terrein een reebok en een geit samen gedurende enkele weken. Zou het kunnen, dat de geit be-
vrucht werd onmiddellijk na de dood van haar kalfje? Als de ontwikkeling van de vrucht tot de ge-
boorte drie maanden duurt, dan zou het kunnen kloppen. Normaal gebeurt het werpen bij het 
ontluiken van het eerste prille groen. Zij vreten immers alleen verse blaadjes, dunne twijgjes  en 
bloemknoppen met steeltjes. Dit kalfje at al onze bloemen op, zoals viooltjes, vergeet-mij-nietjes, 
hemelsleutel, wederik, de reeds uitgelopen tulpen tot op de bol. Anderzijds at hij niet van rodo-
dendroms, narcissen, maagdenpalm, en azalea. Jonge hulstblaadjes en de knoppen van de azalea 
japonica, bosanemonen en bosbesloten lustte hij weer wel. Iedere avond kwam de reegeit bij haar 
jong slapen. De eerste zes weken werd hij ‘s morgens, ’s middags en ’s avonds gezoogd. Tot de 
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zesde maand nog tweemaal per dag. We zagen het kalfje snel groeien. Soms stond hij zijn mama 
op te wachten op de plaats, waar zij steeds over de afsluiting ons bos binnensprong. Langs een-
zelfde weg, maar tachtig meter verder ging zij weer weg het kamp in. Arthur, zo hadden we “ons 
reebokje” ondertussen genoemd, liep dan een tijdlang zenuwachtig langs de afsluiting heen en 
weer, om vervolgens weer naar zijn schuilplaats te verdwijnen. In ons bos raakte de reegeit geen 
enkel blaadje aan; dat was blijkbaar alleen voedsel voor haar jong. Rondom de woning hebben een 
plek van ongeveer 50 vierkante meter begroeid met klimop en deze was rond een tiental bomen 
ook opgeklommen tot in de kruin. Maar toen eind oktober het blad gevallen was en de winter in 
aantocht was, werd de klimop zijn voedselbron. Zover hij er aan kon, peuzelde hij ieder blaadje op. 
Eind februari waren alle klimopblaadjes op. Wij hebben toen bij alle vrienden en kennissen klimop 
geschooid. Met succes hebben we hem zo de winter door geholpen. In de maand januari ver-
scheen de reebok ten tonele; van toen af bracht het hele gezin de nacht door in ons bos. Meer-
maals zagen we het ouderlijk paar ’s morgens het kamp intrekken, om te grazen. Soms kwam de 
volwassen reebok rond 17 uur al terug en lag soms samen met Arthur op een heuvel enkele meter 
van elkaar. De relatie was vriendschappelijk. Arthur rook aan alles wat hij wilde opeten, soms één 
minuut lang, om het uiteindelijk toch te laten liggen; dit deed hij met onder andere rododendrom- 

bladeren; zij schijnen toch door de geur gif-
tige van niet giftige planten te kunnen her-
kennen. Waarschijnlijk door de honger ge-
dreven, peuzelde hij de hoedjes van een 
groepje honingzwammen op. Zelfs de on-
volgroeide blaadjes van de lelietjes-van- 
dalen en wel de steeltjes van bloemen ver-
dwenen tussen zijn tanden. Deze plant be-
vat een giftige stof” convallamarine, een 
complex glycoside; het is een hartstimula-
tor, vergelijkbaar met digitaline uit het vin-
gerhoedskruid. Vermoedelijk vormen deze 

stoffen zich pas als het blad volgroeid is en zijn volgroenen kleur heeft. Tijdens de voedselarme pe-
riode vroegen wij raad over het mogelijke bijvoederen aan het dierenopvang-centrum te Zundert. 
Zij adviseerden ons reeënkorrels aan te schaffen, maar Arthur weigerde ervan te eten. Ten einde 
raad klopten we aan bij boswachter Jan Van Gompel, die ons lekker vers hooi, voederbiet en 
graantjes bezorgde. Dit alles zou hij zeker wel lusten. Alle dieren voeren er goed mee, zowel eek-
hoorns als vogels, ieder volgens zijn eigen gading. Maar ons reebokje waarbij we begin maart 2003 
de stompjes op zijn kop zagen verschijnen, lustte er niets van. Zelfs uit hooi, gemengd met klimop, 
wist hij de blaadjes op te peuzelen en het hooi uit zijn bek te laten vallen. We hebben alles gepro-
beerd: de voederbiet in stukken gesneden en rauw en ook gekookt als aardappelen voorgescho-
teld, maar alles tevergeefs. Reeën zijn zeer eigenwijs en kunnen een hongerregime verschillende 
weken volhouden. Tijdens een vorstperiode bleven ze in hun schuilplaats en kregen we hen niet te 
zien. Kunnen zij hun energieverbruik op een laag pitje zetten? Kunnen zij hun lichaamstempera-
tuur verlagen? Voor mij is de ree een zeer lief, elegant, eigenwijs, maar ook mysterieus dier. Een 
grondige studie over hen zou ik zeer waardevol vinden. Hun verspreiding is zeer afhankelijk van 
het voedselaanbod. Hun waardplanten sterven af. Zij grazen de jonge loten met bloemknoppen 
grondig af. Hierdoor kunnen planten, zoals braamstruiken niet regenereren. Rozenstruiken zijn 
zeer gegeerd, vandaar de hoge afsluitingen door tuinaanleggers geplaatst. Reeën hebben zo hun 
eigen keuze van wilde planten: loten van bitterzoet lusten zij graag, alhoewel deze giftig is (ver-
want aan aardappel en tomaat), maar stinkende gouwe en hondsdraf eten ze niet, al sterven zij 
van honger. Hoe deze ranke dieren zo’n grote snelheid kunnen ontwikkelen met sprongen van 6 
meter, is mij een raadsel. Met hun ranke pootjes springen zij zonder moeite over een 1,25 meter 
hoge afsluiting. Ieder keer als Arthur zijn “papa reebok” zag, liep hij er enthousiast naar toe. Zij 
roken even aan elkaars neus en gingen enkele meter van elkaar liggen rusten. Eind april gebeurde 
er echter iets onverwachts: na de neusbegroeting nam de oude bok een dreigende houding aan, 



met zijn prachtige gewei naar beneden gericht naar zijn telg. Deze schoot als een bliksem het bos 
in, achterna gezeten door zijn vader. Mijn echtgenote, boos, zei met haar moederlijk gevoel: 
”moet hij nu zijn eigen kind wegjagen”? Maar voor Arthur was de kindertijd voorbij. En effectief op 
een van de laatste dagen van april is Arthur het bos uitgejaagd en nu komt nog alleen de “oude” 
reebok in ons bos slapen. Tot nu toe hebben we Arthur en de moedergeit niet meer teruggezien. 
Het ga hen goed in de wijde reeënwereld. Helaas, op 25 juni belde een ons bekende wandelaar 
aan: hij is de bezitter van 2 afgerichte honden, opgeleid voor het opsporen van lijken of van me-
sen bedolven onder het puin. Zij hadden een vers reeënlijkje gevonden. Het lag 20 meter voor 
onze poort tussen jonge boomopslag, van iets meer dan 50 cm hoog. Het was onze Arthur. Wij 
dachten de natuur geholpen te hebben, maar de natuur gaf niet het verwachtte antwoord. De 
doodsoorzaak is ons niet bekend. Hij is zeker niet doodgebeten door honden of een vos, en werd 
niet aangeschoten. Is hij geveld door een infectieziekte? Wist hij de plaatsen met eetbare planten 
niet te vinden; zijn moeder had hem die niet kunnen aanleren, of werd hij door de reebok her-
haaldelijk weggejaagd? Zijn er genetische oorzaken? Immers in 2002 vonden diezelfde honden een 
reekalfje van een tweetal weken oud; dat was dus niet zoals ik eerder dacht een slachtoffer van 
een vos. Op 8 juli 2003 vonden dezelfde honden weer een dood reekalfje van ongeveer twee 
weken oud, vlak bij ons bos, het had zijn witte vlekken nog. Nog eens diezelfde honden vonden in 
september 2002 een oude, dode bok zonder aanwijsbare oorzaak. Alle vindplaatsen lagen 20 tot 
100 meter van onze afsluiting in het militaire domein.  Na de laatste vondst heb ik bewaker Dirk 
Leyssens opgebeld met de vraag, of dit nagekeken kon worden. Het mysterie wordt alleen nog 
mysterieuzer. We beleefden nog een ander verhaal met hem: Boswachter Jan Van Gompel kwam 
eens op bezoek, om te horen hoe het met onze Arthur gestaan ende gelegen was. Onze woning 
stond op een lage duin; wij stonden te babbelen naast de woning, ±10 meter verder en 1,5m lager 
stond onze Arthur. Bij ons stond ons oude dove hondje, maar dat beestje had niets in de gaten, 
maar, Arthur in tegendeel deed iets wat we nog nooit gezien hadden: zijn humeur was blijkbaar 
beneden alles, want hij stampte regelmatig met zijn rechter voorpootje venijnig op de grond. Ge-
lijktijdig zwol de witte vlek op zijn achterwerk op zoals een ballon. Het leek wel een kleine voetbal. 
Ook onze boswachter had zoiets nog nooit gezien. De natuur herbergt vele wonderen: denk maar 
aan de vogeltrek, of het trekken van vissen en zelfs van vlinders. We moeten onze ogen, oren en 
neus intens gebruiken, dan kunnen we optimaal genieten van het ons omringende natuurgebeu-
ren. 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat vroeger wonende in Kapellenbos)  

Spechten in het bos 
Op 15 maart 2007 was ik een stukje aan ’t schrijven over mijn familiegeschiedenis. Mijn lievelings-

plaats is de veranda. Met drie volle zijden in glas is het een ideale kijkhut in de omringende natuur. 

Af en toe kijk ik dan ook eens rond. Een zwarte specht zit op enkele tientallen meter van mijn zit-

plaats op een verrotte boomstronk te timmeren. De spaanders tot 40 cm lang vliegen in het rond.  

Af en toe haalt hij een hapje tussen de houtsplinters vandaan. Hij 

vindt blijkbaar veel levend voedsel. Na een tiental minuten schrijf ik 

verder en als ik weer kijk, geniet hij nog steeds van een heerlijke 

maaltijd. Deze zwarte bezoeker met vuurrood hoofddeksel was pas 

na anderhalf uur verzadigd. Hij had dan ook deze stam tot 30 cm in 

de bodem uitgefreesd. In ons bos van 1 hectare en in de aanpalende 

eigendommen mogen de hoofdzakelijk Corsicaanse en grove dennen 

staande sterven. De zwarte en bonte spechten hameren regelmatig 

de schors er af voor het lekkers dat er onder zit. Daarna hamert vooral de zwarte specht op de 

hoofdwortel en de onderste 20 cm van de stam. Want deze blijft vochtig en hier vinden veel lage-

re wezens een onderkomen. Hun levensloop eindigt meestal in de keel van de specht. Deze spech-

ten zijn dus echte houthakkers, want op deze manier verliezen veel dode bomen hun evenwicht 

en donderen bij de minste windstoot tegen de vlakte. Een rechtstaande boom rot niet, maar een 



liggende wel; er groeien verschillende soorten mossen op, langs de boomrand vele varens en die 

vormen zo weer een schuilplaats voor het gegeerde spechtenvoedsel. In ons bos worden de dode 

bomen gezaagd als ze ontschorst zijn. De stronk blijft dan over en het hele verhaal begint dan van 

voor af aan. Zwarte en grote bonte spechten zijn reeds veel jaren klant aan huis en zolang reeds 

bestudeer ik ze. Ik heb ondervonden, dat een zwarte specht ongeveer 1 kilometer van zijn nesthol-

te weg zwerft en dus een leefgebied van twee km doormeter heeft. Een bonte specht echter 

zwerft ongeveer 500 m van zijn woning weg en heeft dus een foerageergebied van één km door-

meter. Het gebied tussen de Beauvoislaan in Heide en het antitankkanaal in Kapellenbos, bestaat 

uit enkele grote domeinen van meer dan tien hectare en veel kleinere percelen van een halve tot 

twee hectare. In dit beboste gebied liggen nogal wat onbebouwde percelen, waar de natuur tot 

nog toe met de bomen haar gang kan gaan, zodoende zorgen deze gebieden nog voor een rijk 

voedselaanbod voor onze sympathieke houthakkers. Op sommige grote percelen wordt nogal veel 

grasland aangelegd, men streeft er naar een parklandschap, zo horen we ook wel eens de roep 

van de groene specht. In 1996 brandde voor mijn deur 75 ha van het “Klein kamp” af. Een groot 

deel ervan was volledig verbrand. Alles werd geruimd en de kale 

plekken werden geëgd. Enkele jaren geleden werd een Europees 

project uitgevoerd en werd er ongeveer vier hectare geplagd. Op 

de plekken waar het grijszwarte zand ligt, kiemt de struikheide dui-

delijk, maar daar waar het gele zand bloot ligt ontkiemt er niets. 

Hiervoor zal eerst ruig haarmos moeten koloniseren. In dit gebied 

met veel struikhei en betrekkelijk veel stekel-en kruipbrem horen 

we regelmatig de schetterende lach van de groene specht. Op 10 jaar tijd hoorden we, of zagen 

we hem maar een vijftal keer en nu zesmaal op een maand. Tenslotte verscheen ook de kleine 

bonte op het toneel. Op een van de warme dagen van april zaten mijn vrouw en ik op een lekker 

plekje in de schaduw van de bomen wat te lezen, toen er, naar wij dachten, een merel aangevlo-

gen kwam. Maar hij kleefde op de schors van een eik zo’n acht meter hoog. Bij nader toezien bleek 

het een kleine bonte specht. Even bleef hij rustig zitten en toen, oeps, verder het bos in. In die 

zelfde periode wandelde ik het bos in en zag de grote bonte specht een melodietje ten beste ge-

ven op zijn roffelboom. Dit was een zeer grote grove den, waaruit een vijftal jaar geleden een felle 

stormwind zijn volle, prachtige kruin met een ruk heeft uitgeblazen. Het restant vormde een reuze 

veelarmige kandelaar van ongeveer vijftien meter hoog. De hoogste zijtak hiervan dient als roffel. 

Ook de zwarte specht gebruikt dezelfde roffel en de grote bonte is in de dikke stam zelfs zijn nest 

aan ’t uithakken. Op die bepaalde dag  roffelde, zoals gezegd, onze grote bonte zijn mooiste melo-

dietje. Maar wat zag ik nog? Twintig meter verder stond er nog een dode boom met een hoge zij-

tak. Daarop zat mevrouw grote bonte specht haar toilet te maken. Alle borstpluimen werden goed 

gelegd. Toen volgden de vleugels. Pluim voor pluim werd langs de binnenzijde en daarna aan de 

buitenzijde glad gestreken; de tweede vleugel werd op dezelfde manier onder handen genomen 

en terwijl roffelde mijnheer lustig zijn melodietje. Toen vloog het vrouwtje met een sierlijke boog 

onder hem door een maakte een bocht naar het kleine kamp. Hier staat langs de weg een vijf dub-

bele rij Corsicaanse dennen. Daar trokken zij zich terug. Wat zij daar samen deden, daar mag ie-

dereen naar raden. Een zevental minuten later kwam het stel terug. Hij vloog naar zijn roffelboom 

en zij verborg zich in een 30 meter hoge fijnspar en werd voor mij onzichtbaar. Enkele weken later 

vlogen zij driftig achter elkaar zigzaggend tussen de bomen, op ongeveer een halve meter boven 

de grond. Plots zette het vrouwtje zich op een boomstronk van een lijsterbes van plus minus één 

meter hoog. Weer vertoonde zij hetzelfde poetsgedrag. Zou zij weer op de versiertoer gaan of was 

het innig contact reeds gebeurd. Haar mannetje roffelde in ieder geval niet. Als de bomen niet in 

blad staan, hebben wij in alle richtingen een goed uitzicht, maar nu is het gezichtsveld van onze 

kijkhut veel beperkter geworden. De spechten vormen echt een aparte groep vogels. Zij fluiten 



niet en zij zingen niet. Hun geluid is een soort van lachen. Het lachen van de groene specht, die 

±30 cm groot is, lijkt het best op het menselijke lachen. De zwarte specht, ± 40 cm groot heeft een 

luidere lach met een metaalachtige klank. De kleine, middelste en de grote bonte specht met een 

grootte van 10 tot 25 cm, laten een lach horen, die zowat een overgang vormt tussen het lachen 

van de groene en de zwarte specht. De zwarte specht heeft nog enkele andere aparte geluiden. 

Als hij over een onbebost terrein vliegt, dan maakt hij continu een geluid alsof hij op een fluitje 

blaast. In het najaar horen we dan weer een “kliaah met een hese 

metaalklank. Hij zit dan steeds op de grond bij een mierennest of 

een boomstronk. Voor deze roep heb ik geen verklaring. Alle 

spechten hebben op hun schedel rode veertjes staan; hun woning 

hakken zij allemaal in een stevige boomstam, in zowel een leven-

de als in een dode. Alle ingangen zijn rond, behalve die van de 

zwarte specht: die heeft een grotere ovale opening. Zij zijn echte bosbewoners, waarvan de groe-

ne specht meestal zijn voedsel op de grond zoekt, liefst tussen grassen. 
(bijdrage van Louis Verpraet met foto’s in volgorde: de zwarte, groene en bonte specht) 

Kalmthoutenaar Luc Wuyts schrijft boek over Kalmthouts Ere-

burger Herman Vanspringel. 
Luc Wuyts, supporter van het eerste uur van Herman 

Vanspringel en op latere leeftijd de geestelijke vader van de 

Herman Vanspringels Diamond, een nieuwelingenwedstrijd 

tellende voor de topcompetitie, heeft nu een boek 

geschreven over zijn wieleridool: Herman 

Vanspringel@Herman Vanspringels Diamond, Diamonds For 

Ever. In dit boek zijn woordelijk de interviews weergegeven 

die hij maakte met Herman Vanspringel over de talrijke 

successen, die de Kalmthoutse Ereburger boekte in zijn rijk 

gevulde wielercarrière. Daarnaast wordt aan de hand van de 

historiek van het Wieler-Sportcomité Kalmthout de 

geschiedenis beschreven van de Belgische wielersport 

tussen 1945 en 2030. In een subliem hoofdstuk brengt Mark 

Uytterhoeven bovendien op een manier zoals hij alleen dat 

kan, zijn persoonlijke hulde aan Herman Vanspringel. 

Tijdens de komende Ronde van Frankrijk zal het boek gepresenteerd worden in Vive Le Vélo, het 

programma van Carl Vannieuwkerke op Sporza. Het luxe cadeauboek (afmetingen 33,5x26 cm, 208 

pagina’s) is te koop middels overschrijving van 40,00 Euro op KBC-rekening BE53 7331 1903 1053 

van Luc Wuyts met vermelding van naam en adres. Het zal zo snel mogelijk ten huize bezorgd 

worden na de presentatie in Vive le Vélo. Bij voorinschrijving wordt gratis het boekje Herman 

Vanspringel van Nöel Truyers bij geleverd. 

De Markgraaf veranderde van eigenaar! 
Het was een paar dagen geleden uitgebreid in het nieuws, het domein “de Markgraaf” veranderde 
van eigenaar. Jan Rijsdijk, die er een prachtig juweeltje van had gemaakt, verkocht zijn eigendom 
aan een bekende Nederlandse dj. Het prachtige Kalmthoutse domein draagt een heel stukje ge-
schiedenis mee en is veel uitgebreider dan het kasteel met de bijgaande gebouwen. Van dit nieuws 
maken wij gebruik om een gedicht onder aandacht te brengen dat de Kalmthoutse “filosoof/ 
dichter” Ward (Warre) Jacobs destijds schreef met als titel “de Markgraaf”: 
 

 



“De Markgraaf” 
Wie heeft u toch ontgonnen. 
Wie heeft het op de heide gewonnen. 
Wie? Mager landschap zonder bomen 
Welke moedige geeft dat klaar gesponnen 
 
Hij die het heeft gedaan, 
die is lang voor ons gegaan. 
Ik ken niemand die het beter kon verstaan, 
met je mooie bomen rij daaraan. 
 
Gij zijt nog niet onthoofd door honger naar grond, 
al is die witte villa middenin een diepe wond. 
En loopt men nog met duistere plannen in de mond, 
gelukkig is de heide een goede bondgenoot daarrond. 
 
Daar in je prachtige dreven, 
daar is het goed om te leven. 
Terwijl een bende kauwen rond uw torentje zweven, 
een paartje eenden op uw gracht de eerste liefde 
beleven. 
 
Uw hoeve is de schoonste uit de streke, 
men geraakt er nooit op uitgekeken. 
Al duurt het twintig weken, 
het is te schoon om uit te spreken. 
 
Nu ga ik tussen de mooie groene dennen, 
en moet aan ’t mindere licht gewennen. 
Daarna zal ik het leven daartussen wel herkennen, 
vogels allerhande, mezen, duiven zelfs herkennen. 
Nergens zo schoon. Ge ziet, ge zult het moeten 
bekennen. 
 
Daar aan uw westerkant ligt dan de hei, 
twee zorgenkinderen zij aan zij. 
O iedere Kalmthoutenaar zijt blij, 
Niemand in ’t hele land heeft zulks iets moois als wij, 
Houd het vrij, houd het vrij! 
 
WARRE JACOBS 

Voor jullie gevonden door Eddy De Block! 

  



  
Registratie in de cafés 

 

Bedrijvigheid in heide gaat verder na bouwverlof! 

 
Na het bouwverlof is de bedrijvigheid in het centrum terug opgevoerd. Nadat juist voor het bouw-

verlof een gedeelte van het Heidestatieplein geasfalteerd werd, ging men nu over tot het aan-

brengen van de belijningen. Bij de voetbalvereniging is men volop bezig met het nivelleren van het 

terrein om er later kunstgras op aan te brengen. Op het kerkhof zijn de gemeentediensten dan 

weer bezig met het afwerken van de nieuwe paden langsheen de graven. Stilaan maar zeker raken 

deze werken allemaal in de eindfase en zal dit alles niet alleen een mooie aanblik geven maar ook 

de garantie geven voor een mooi plein, een mooi sportveld en een heringericht kerkhof. 

 

 

 

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